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1

Om dette dokument
Med dette dokument får du trinvis vejledning i og referenceoplysninger om brug af
klientapplikationen TDC Call Center.

1.1

Modtagergruppe
Dette dokument er udarbejdet til medarbejdere i et call center, som bruger klienten TDC
Call Center.

1.2

Sådan er vejledningen opbygget
Følgende tabel angiver de afsnit, der indeholder oplysninger om funktionerne i TDC Call
Center.
Afsnit
Introduktion
Center

Oversigt
til

TDC

Call

Dette afsnit giver et overblik over TDC Call Center og de
funktioner, der er tilgængelige for medarbejdere og supervisorer.

Sådan kommer du i gang

I dette afsnit beskrives det, hvordan man logger ind og ud af TDC
Call Center, konfigurerer systemet, skifter adgangskode og
finder hjælp.

Udforsk arbejdsområdet

Dette afsnit giver et overblik over brugergrænsefladen.

Opkaldsstyring

I dette afsnit beskrives det, hvordan du foretager og styrer
opkald. Det omfatter brug af kontaktpersoner til at foretage
opkald eller foretage handlinger med eksisterende opkald.

Administrer opkaldshistorik

I dette afsnit beskrives det, hvordan du styrer kald-logs.

Administrer kontaktpersoner

I dette afsnit beskrives det, hvordan du administrerer telefonlister
og søger efter kontaktpersoner.

Overvåg supervisorer

I dette afsnit beskrives det, hvordan medarbejdere kan overvåge
udvalgte supervisorers telefonstatus.

Generer rapporter

I dette afsnit beskrives det, hvordan rapporter genereres og
planlægges.

Konfigurér TDC Call Center

I dette afsnit beskrives de indstillinger, som kan konfigureres og
tilpasses for at gøre TDC Call Center mere brugervenligt.

Bilag A:
definitioner

Dette bilag indeholder definitioner af termer anvendt i TDC Call
Center.

Ordliste

Bilag B: Tastaturgenveje

og

I dette bilag beskrives de tastaturgenveje, som findes i TDC Call
Center.
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Introduktion til TDC Call Center
TDC Call Center er et professionelt kommunikationsstyringsprodukt til medarbejdere i
et call center, til brug sammen med TDC Scale og TDC Erhverv One.
TDC Call Center giver brugeren følgende fordele:
n

Effektiv håndtering af opkald og automatisk fordeling af opkald samt administration
af TDC Call Center medarbejderstatus

n

Integration af online telefonlister med "click-to-dial"-funktion

I dette dokument beskrives klienten TDC Call Center.
I dette dokument er TDC Call Center klient-applikationen beskrevet som Call Center,
Call Center klient, Call Center applikation eller klient.
Følgende afsnit giver et overblik over funktionerne i TDC Call Center og henviser til
andre afsnit med flere oplysninger.

2.1

Call Center
Klienten TDC Call Center – medarbejder er udviklet til at understøtte call center
medarbejderens behov i ethvert miljø. Det understøtter alle funktioner til håndtering af
opkald, ACD-statusstyring, integration af forskellige telefonlister, integration af Outlook
og andre funktioner, som er nødvendige i store call centre.
I Figur 1 vises hovedgrænsefladen i TDC Call Center.

Figur 1 TDC Call Center – medarbejder, hovedgrænseflade

Grænsefladen indeholder følgende arbejdsområder:
n

Logoruden – I Logoruden vises oplysninger om dig, og der er link til andre sider og
funktioner.

n

Opkaldspanel – Opkaldspanel bruges til at vise og administrere dine aktuelle
opkald.

n

Ruden Kontaktpersoner – Ruden Kontaktpersoner indeholder dine telefonlister,
listen over dine supervisorer og en liste med de call centre, du er tilknyttet. Den gør
det muligt at foretage og administrere opkald ved hjælp af dine kontaktpersoner.

n

Ruden Kø Status – Her kan du vælge hvilke køer du skal være på, og se aktuel
status på dine køer – hvor mange står i kø, bemanding, forventet ventetid m.m.
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n

Dialogboksen Opkaldshistorik – Dialogboksen Opkaldshistorik kan bruges til at
få vist tidligere opkald og foretage opkald ved hjælp af historikken.

n

Vinduet Rapport – Vinduet Rapport, som åbnes ved at trykke på linket
Rapportering, bruges til at generere rapporter om dine aktiviteter og resultater i de
call centre, som du er tilknyttet.

n

Siderne Indstillinger – Siderne Indstillinger, som åbnes ved at trykke på linket
Indstillinger, bruges til at konfigurere forskellige aspekter af TDC Call Center.

Du kan finde flere oplysninger om brugergrænsefladen i TDC Call Center i afsnit 4
Udforsk arbejdsområdet.
TDC Call Centers funktioner er beskrevet i følgende afsnit:
n

Sådan kommer du i gang

n

Opkaldsstyring

n

Administrer opkaldshistorik

n

Administrer kontaktpersoner

n

Overvåg supervisorer

n

Generer rapporter

n

Konfigurér TDC Call Center
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Sådan kommer du i gang
TDC Call Center er hostet hos TDC og åbnes via internettet enten fra webportalen eller
fra en webbrowser.
TDC Call Center fungerer sammen med medarbejderens normale telefon, og kan
fungere både sammen med IP-apparater og mobiltelefoner.
Desuden kan medarbejdere logge på et TDC Call Center med Free Seating-funktion,
dvs. logge på fra et tilgængeligt apparat/skrivebord, som er konfigureret til dette formål.
Efter login tilknyttes telefonen på et skrivebord med en bestemt medarbejder og
fungerer som den pågældende medarbejders permanente telefon under hele
sessionen. Det gør det muligt for medarbejdere at bruge et enkelt login til at udføre
deres arbejde, uanset hvor de er. Når medarbejderen logger ud af TDC Call Center, vil
Free Seating automatisk blive ophævet, og medarbejderen anvender igen sit eget
apparat.
NOTE 1: TDC Call Center kræver som minimum en skærmopløsning på 1024 x 768 pixels.
NOTE 2: TDC Call Center understøtter ikke, at forskellige brugere logger ind på den samme
maskine samtidigt.
NOTE 3: Sørg for, at Outlook kører, inden TDC Call Center startes, hvis funktionen Outlookintegration anvendes sammen med Microsoft Outlook 2010 eller Outlook 2013 (32- eller 64bit-version), da funktionen ellers ikke fungerer.

3.1

Start TDC Call Center fra webportal
TDC’s onlinetjenester har en enkelt logon-funktion. Når du åbner TDC Call Center
klienten fra webportalen, er det ikke nødvendigt at angive dine legitimationsoplysninger,
da du allerede er logget på webportalen.
Sådan startes TDC Call Center:
1) Log ind på webportalen via scalelogin.tdc.dk.
2)

Vælg tjenesten TDC Call Center fra rullelisten Start i øverste højre hjørne.

Figur 2 TDC bruger-webportal – Sådan startes TDC Call Center som medarbejder

TDC Call Center starter, og du logges automatisk ind.
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3.2

Log på fra webbrowser
Brug de samme legitimationsoplysninger, som du bruger til at oprette forbindelse til
webportalen, til at logge på TDC Call Center klienten.
Sådan logger du ind på TDC Call Center:
1) Indtast TDC Call Center klientens URL-adresse i webbrowseren. Siden TDC Call
Center-login vises.

Figur 3 Siden TDC Call Center-login
2)

Indtast dit bruger-id i formatet bruger@vkxxxxxx.hvoip.dk, og indtast din adgangskode.
Kontakt din administrator, hvis du er i tvivl om dit bruger-id og din adgangskode.
Du behøver kun at indtaste bruger-delen af dit id. Systemet tilføjer derefter
standarddomænet, inden du godkendes. Bruger du et andet domæne end
standarddomænet, skal du indtaste dit bruger-id sammen med domænenavn.

3)

Marker Forbliv logget på for at indstille klienten til automatisk at oprette forbindelse
og logge på serveren, når der registreres en netværksforbindelse.
Denne indstilling bør normalt være aktiveret for at løse problemer med ustabile
internetforbindelser. Hvis den er deaktiveret, logger klienten brugeren af, når forbindelsen mistes.

4)

Klik på Bogmærk denne side for at tilføje et bogmærke til denne side i din browser,
og følg derefter instruktionerne i din browser.

5)

Klik på Log på.
TDC Call Center starter, og du logges på.
BEMÆRK: I visse kombinationer af browsere/operativsystemer vises der en tom side i stedet
for hovedgrænsefladen i TDC Call Center, hvis du trykker på ENTER i stedet for knappen
Log på.
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3.3

Log på med Free Seating
Hvis du er TDC Call Center-medarbejder, kan du automatisk tilknytte dig til en Free
Seating-værtstelefon, når du logger ind på TDC Call Center klienten. Dette anvendes
ofte i miljøer med delte arbejdspladser, hvor brugere på forskellige skiftehold deles om
en enkelt computer og telefon.
Hvis du vil bruge Free Seating -funktionen, skal tjenesten Free Seating være tildelt.
Tjenesterne Free Seating Vært og Free Seating Gæst tildeles af din administrator.
Sådan logger du på TDC Call Center som Free Seating-bruger:
1) Åbn en webbrowser på den tildelte arbejdsstation, og indtast URL-adressen på
TDC Call Center klienten. Siden TDC Call Center-login vises.
2)

Indtast dit bruger-id og din adgangskode.

3)

Klik på Vis indstillinger. Området udvides og giver adgang til avancerede
indstillinger.

4)

Indtast det bruger-id til Free Seating, som svarer til det skrivebord/det apparat, du
bruger, i tekstboksen Hotel Host, f.eks. "Bente4567@vkxxxxxx.hvoip.dk".

5)

Klik på Log på. Du logges på, og TDC Call Center tilknytter skrivebordets telefon
til din brugerkonto i resten af sessionen.
NOTE 1: Når du logger på fra TDC Call Center klienten, afsluttes gæstesessionen på
værtsenheden på skrivebordet. Når du logger af, gemmes det indtastede værtsbruger-id og
kan bruges igen, næste gang du logger på.
NOTE 2: Tilknytningen mellem vært og gæst kan konfigureres med en tidsbegrænsning.
Hvis tilknytningen/sessionen udløber, mens du er logget på klienten, logges du automatisk
ud af klienten. Tilknytningens tidsbegrænsning kan specificeres både for værter og gæster.
Du kan konfigurere tidsbegrænsningen af tilknytningen for din Free Seating Gæst-tjeneste på
din egen webportalen. Tidsbegrænsningen for tilknytning af vært konfigureres normalt af din
administrator.
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3.4

Restriktioner på login
Du kan automatisk blive logget ud, hvis du logger på fra en Free Seating Vært, og din
session er udløbet.

Figur 4 Hovedgrænseflade (øverst på siden) med informationsmeddelelse

3.5

Anmod om hjælp
I TDC Call Center har du onlineadgang til en pdf-version af denne vejledning.

Figur 5 Logorude med link til hjælp

Hvis du vil åbne dokumentet, skal du klikke på linket Hjælp i øverste højre hjørne af
hovedgrænsefladen.

3.6

Log ud
1)

Hvis du vil logge ud af TDC Call Center, skal du klikke på Log ud i øverste højre
hjørne af hovedskærmen.
Hvis du er den sidste medarbejder, der logger ud af et call center, vises der en
meddelelse med oplysninger om de køer, hvor du var den sidste medarbejder, der
loggede af, og du bliver bedt om at bekræfte, at du vil logge af.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis du lukker programmet med knappen Luk
i browseren, eller hvis du opdaterer browseren (F5)..

Figur 6 Dialogboks – Sidste, der logger ud
2)

Hvis du vil forblive logget på, skal du klikke på Nej. Du vender derefter tilbage til
programmet.
−

Hvis du vil fortsætte med at logge ud, skal du klikke på Ja.
Der vises en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du vil gemme dit aktuelle
arbejdsområde.
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Figur 7 Dialogboks – Gem arbejdsområdet, når du logger ud
−

Hvis du vil gemme det aktuelle arbejdsområde, skal du klikke på Ja. Dette gør
det muligt at bevare den samme opsætning af grænsefladen ved din næste
session. Du kan finde oplysninger om de elementer af TDC Call Centers
arbejdsområde, der kan brugertilpasses og gemmes mellem sessioner, i afsnit
10.1.5 Arbejdsområde.

Hvis du har anvendt Free Seating, frakobles din konto automatisk fra den Free
Seating Vært, hvor du var logget på.

3.7

Opsætning af TDC Call Center
Første gang du logger på TDC Call Center, anbefales det, at du konfigurerer
følgende indstillinger:
n

Konfigurer de køer, du vil deltage i, når du logger på.

n

Konfigurer dine ACD-statusser før og efter login. Du kan finde flere oplysninger
i afsnit 10.2 Indstillinger – Applikation.

n

Konfigurer de supervisorer, hvis opkaldsstatus du vil overvåge. Du kan finde
flere oplysninger i afsnit 8.1 Vælg supervisorer, som skal overvåges.

Du kan finde flere oplysninger om de indstillinger, du kan konfigurere i TDC Call
Center, i afsnit 10 Konfigurér TDC Call Center.

3.8

Skift adgangskode
Du kan skifte adgangskode, når du er logget på TDC Call Center.
1) Hvis du vil skifte adgangskode, skal du klikke på linket Indstillinger i øverste

højre hjørne af hovedsiden.
2) Klik på fanen Generelt, og klik derefter på Skift adgangskode.

Figur 8 Skift adgangskode
3) Indtast den gamle og den nye adgangskode i de relevante tekstfelter, og klik på

Skift adgangskode.
Bemærk, at knappen Nulstil ikke nulstiller adgangskoden.
tekstboksene.

BRUGERVEJLEDNING FOR TDC CALL CENTER AGENT

Den rydder kun

BEMÆRK: Adgangskoden deles med din webportal og andre klientapplikationer. Den skal
opfylde de krav til adgangskoder, som stilles af TDC.

3.9

Ændring af ACD-status
Når du logger på TDC Call Center, indstilles din ACD-status til ACD-statussen efter login
på siden Indstillinger.
Sådan ændres ACD-status:
1)

Vælg din ACD-status fra ACD-rullelisten i øverste højre hjørne af hovedvinduet.

Figur 9 Logorude – kontrol af ACD-status

3.10 Aktiver eller deaktiver tjenester
Du kan bruge følgende tjenester i TDC Call Center: Fast viderestilling alle opkald og Vil
ikke forstyrres.
Sådan aktiveres eller deaktiveres Vil ikke forstyrres eller Fast viderestilling:
1) Klik på Indstillinger i øverste højre hjørne af hovedsiden, Siden Indstillinger vises.
2)

Klik på fanen Tjenester.

3)

Vælg på den viste side Tjenester den tjeneste, du vil aktivere eller deaktivere, og
marker eller fjern markeringen af boksen er aktiv.

4)

Hvis du har markeret boksen er aktiv for tjenesten Fast viderestilling, i tekstboksen
Viderestil til, skal du indtaste det telefonnummer, dine opkald skal viderestilles til.

5)

Klik på Gem.

Du kan finde flere oplysninger i afsnit 10 Konfigurér TDC Call Center.
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4

Udforsk arbejdsområdet
Når du logger på TDC Call Center, vises hovedsiden, hvor du udfører de fleste af dine
opkaldshåndterings- eller overvågningsopgaver. Desuden findes der på hovedsiden
links til andre sider og vinduer i TDC Call Center, hvor du udfører funktioner som
konfiguration og generering af rapporter.

Figur 10 TDC Call Center – hovedside for medarbejdere

Mange visuelle aspekter af arbejdsområdet i TDC Call Center kan konfigureres. Du
kan eksempelvis ændre størrelsen og placeringen af vinduer på skærmen. Du kan
derefter gemme arbejdsområdet og hente det igen, næste gang du logger på. Du kan
finde flere oplysninger om indstillingerne for arbejdsområdet i afsnit 10.1.5
Arbejdsområde.
Hvis du vil arbejde i fuld skærm, kan du klikke på linket Fuld skærm i øverste højre side
af hovedvinduet. Linket skifter til Afslut fuld skærm, som du skal klikke på for at afslutte
visningen af fuld skærm.
NOTE 1: Hvis du vil arbejde i fuld skærm, kan du også klikke på F11, når hovedvinduet er i
fokus.
NOTE 2: Handlingerne Tilbage, Fremad og Opdater i webbrowseren understøttes ikke af
TDC Call Center, og resultaterne er inkonsistente, hvis de anvendes.
NOTE 3: Når den vertikale størrelse på et vindue ændres, får ruderne ikke altid en størrelse,
som fylder vinduet. Hvis du vil ændre størrelsen på et vindue, skal du trække vinduet fra
nederste højre hjørne eller skjule og derefter udvide ruderne efter tilpasningen for at tilpasse
dem til vinduet.

De fleste call center-kontroller er kontekstbaserede, så de kun vises, når det er muligt
at udføre den handling, de repræsenterer. Kontekstbaserede kontroller, som gør det
muligt at foretage handlinger i forbindelse med opkald, kaldes handlingsknapper. Du
kan finde en liste over kontrollerne i TDC Call Center i afsnit 4.6 Kontroller.
Handlingsknapperne er beskrevet i afsnit 4.6.1 Opkaldshandlingsknapper.
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Grænsefladen i TDC Call Center indeholder følgende elementer:
Grænsefladeelement

Beskrivelse

Logoruden

I Logoruden, som findes øverst i hovedgrænsefladen, vises globale
meddelelser, oplysninger om den loggede bruger og links til andre
elementer og funktioner i TDC Call Center.

Opkaldspanel

Opkaldspanel bruges til administration af aktuelle opkald.

Ruden
Kontaktpersoner

Ruden Kontaktpersoner indeholder dine telefonlister og giver dig
mulighed for at administrere dine kontaktpersoner og bruge dem til at
foretage opkald eller handlinger med eksisterende opkald såsom at
overføre til kontaktperson eller kø.

Ruden Kø Status

Ruden Kø Status viser status på alle de køer du er tilmeldt. Her kan du
se hvor mange kald der venter på den enkelte kø, hvor mange i
bemander hver enkelt kø og hvad den forventede ventetid er.

Vinduet
Opkaldshistorik

I vinduet Opkaldshistorik, som er tilgængelig fra Opkaldspanel via
knappen Opkaldshistorik, vises dine udgående, indgående og
ubesvarede opkald, og det er muligt at foretage opkald fra historikken
og slette kaldslogs.

Rapportvinduer

Rapportvinduer, som er tilgængelige fra hovedsiden via linket
Rapportering, giver adgang til at generer rapporter om dig selv.

Siden Indstillinger

Siden Indstillinger, som er tilgængelig fra hovedsiden via linket
Indstillinger, gør det muligt at konfigurere forskellige indstillinger på
brugerniveau og programindstillinger.

Kontroller

Du bruger kontroller såsom knapper og rullelister til at udføre handlinger
i forbindelse med opkald, kontaktpersoner, køer osv.

I dette afsnit beskrives de forskellige elementer af grænsefladen i TDC Call Center:
n

Logoruden

n

Ruden Kontaktpersoner

n

Opkaldshistorik

n

Kontroller

Du kan finde oplysninger om andre elementer i følgende afsnit:

4.1

n

Rapportvinduer – afsnit 9 Generer rapporter

n

Siderne Indstillinger – afsnit 10 Konfigurér TDC Call Center

Logoruden
Hovedvinduet i TDC Call Center indeholder en logorude med TDC Call Center klientens
eller virksomhedens logo, globale meddelelser, links til andre elementer eller funktioner
i TDC Call Center og oplysninger om den bruger, der er logget ind.

Figur 11 Logoruden i TDC Call Center

4.1.1

Globalt meddelelsesområde
Globalt meddelelsesområde, dvs. midten af Logoruden, anvendes i TDC Call Center til
at vise forskellige oplysninger, advarsler og fejlmeddelelser. En meddelelse vises i
adskillige sekunder og forsvinder derefter.
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4.1.2

Links til andre elementer og funktioner
Logoruden indeholder links til vinduet Rapportering, siden Indstillinger samt linkene
Hjælp og Log ud.

4.1.3

Oplysninger om indlogget bruger
Oplysninger om dig, dvs. dit navn, om du kan modtage opkald og din voicemail-status,
vises i øverste højre hjørne af hovedvinduet.
Din ACD-status og aktuelle status vises til venstre for dit navn. Du kan ændre din ACDstatus eller aktuelle status ved at vælge en ny status fra rullelisten.
n

ACD-status

Desuden findes oplysninger om følgende tjenester og funktioner:
n

Vil ikke forstyrres (DND)

n

Fast viderestilling (CFA)

n

Telefonsvarer

Oplysningerne vises i form af ikoner til venstre for dit navn i følgende format:
<DND/CFA/Optaget> <Telefonsvarer>
Tilstanden <DND/CFA/Optaget> vises med et ikon, hvor Vil ikke forstyrres har forrang
over Fast viderestilling, som har forrang over statussen Optaget. Hvis ingen af
tjenesterne er aktiveret, og din telefonstatus er Ledig, vises ikonet ikke.
Ikonet Telefonsvarer vises kun, hvis du har udestående talebeskeder.

4.2

Opkaldspanel
Opkaldspanel bruges til at vise og administrere aktuelle opkald.
oplysninger om administration af opkald i afsnit 5 Opkaldsstyring.

Figur 12 Opkaldspanel
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Du kan finde

Opkaldspanel indeholder følgende områder:

4.2.1

n

Titellinje

n

Opkaldsstyring

n

Aktuelle opkald

n

Telefonkonference

Titellinje
Titellinjen indeholder forskellige kontroller, som gør det muligt at konfigurere tjenester
og udføre opkalds- og servicerelaterede handlinger.

Figur 13 Titellinjen i Opkaldspanel

Titellinjen kan indeholde følgende kontroller:

4.2.2

– giver adgang til en liste med de forrige opkald.

n

Knappen Opkaldshistorik

n

Knappen Banke På
- gør det muligt at aktivere eller deaktivere muligheden
for at have kald til at Banke På mens man er optaget.

n

Knappen Autosvar
besvarelse af opkald.

– gør det muligt at aktivere eller deaktivere automatisk

Opkaldsstyring
Opkaldsstyring, som er placeret øverst i Opkaldspanel under titellinjen, gør det muligt
at foretage vilkårlige opkald.

Figur 14 Opkaldsstyring

Det indeholder følgende elementer:
n
Tekstboksen Indtast nummer, hvor du indtaster det nummer, du vil ringe til.
n

Handlingsknapper, som skifter afhængig af sammenhængen og gør det muligt at
foretage handlinger i forbindelse med opkald. Du kan finde flere oplysninger i afsnit
4.6.1 Opkaldshandlingsknapper.
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4.2.3

Aktuelle opkald
I Opkaldspanel vises dine aktuelle opkald, både direkte og ACD, og du har mulighed for
at foretage handlinger. Direkte opkald foretages fra eller modtages på dit eget
telefonnummer, hvorimod ACD-opkald er opkald sendt til dig fra et call center, du er
tilknyttet som medarbejder.
Hvis du deltager i et telefonkonference, vises oplysningerne i et separat panel i
Opkaldspanel kaldet Konference opkald. Panelet Konference opkald er beskrevet i
følgende afsnit.

Figur 15 Opkaldspanel – aktuelle opkald

Følgende oplysninger vises om hvert opkald:
n

Ikonet Opkaldsstatus – viser opkaldets aktuelle status.
oplysninger i afsnit 4.2.5 Opkaldsstatusser og handlinger.

n

Eksternt CLID – er den eksterne parts navn (hvis det er relevant) og telefonnummer
i parentes.

n

Opkaldsstatusnavn – er det viste navn på "opkaldets" aktuelle status.

Du kan finde flere

I opkaldsposten vises også knapper for de handlinger, der kan foretages i forbindelse
med opkaldet. De handlinger, du kan foretage, afhænger af opkaldets aktuelle status.
Du kan finde en liste over handlingsknapper i TDC Call Center i afsnit 4.6.1
Opkaldshandlingsknapper og en liste over handlinger, der kan udføres i hver enkelt
opkaldstilstand, i afsnit 4.2.5 Opkaldsstatusser og handlinger.
4.2.4

Telefonkonference
I panelet Konference opkald vises den aktuelle telefonkonference, og det er muligt at
administrere den igangværende konference.
BEMÆRK: Du kan kun deltage i én telefonkonference ad gangen.

Figur 16 Opkaldspanel – Konference opkald
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Titellinjen indeholder forskellige kontroller, som gør det muligt at administrere
telefonkonferencen:
n

Knappen Afslut telefonkonference – gør det muligt at afslutte det aktuelle
telefonkonference.

n

Knappen Forlad telefonkonference – gør det muligt at forlade
telefonkonferencen.

n

Knappen Sæt telefonkonference på hold – gør det muligt at sætte
telefonkonferencen på hold.

n

Knappen Besvar – gør det muligt at genoptage en telefonkonference eller
en deltager, som er sat på hold.

Når panelet Konference opkald er udvidet, vises de opkald, som udgør den aktuelle
telefonkonference. Hvert opkald vises på en separat linje. Du kan finde flere oplysninger
i afsnit 4.2.3 Aktuelle opkald.
Du kan finde oplysninger om administration af telefonkonferencer i afsnit 5.9
Administration af telefonkonferencer.
4.2.5

Opkaldsstatusser og handlinger
Følgende tabel indeholder de mulige opkaldsstatus og de handlinger, der kan udføres.

4.3

Opkaldsstatus

Visningsnavn

Ikon

Handlinger

Ringer ind (lokalt)

Indgående opkald

Svar, afslut

Ringer ind (eksternt)

Indgående

Svar, telefonkonference,
afslut

Ringer ud, udgående

Udgående

Telefonkonference, afslut

Aktiv

Aktiv

Viderestil, hold, afslut,
telefonkonference

På hold

På hold

Viderestil,
genoptag,
afslut, telefonkonference

På hold (eksternt)

Sat på hold på
andet apparat

Viderestil, hold, afslut,
telefonkonference

Aktiv (i telefonkonference)

Aktiv

Viderestil, hold, afslut

På hold (i telefonkonference)

På hold

Viderestil,
afslut

Ringer ind (tilbagekald)

Tilbagekald

Svar, telefonkonference,
afslut

genoptag,

Ruden Kontaktpersoner
Ruden Kontaktpersoner indeholder dine telefonlister og giver dig mulighed for at
administrere opkald ved hjælp af dine kontaktpersoner.
Du kan finde oplysninger om håndtering af opkald ved hjælp af kontaktpersoner i afsnit
5 Opkaldsstyring.
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Du kan finde oplysninger om organisering og administration af dine telefonlister i afsnit
7 Administrer kontaktpersoner.

Figur 17 Ruden Kontaktpersoner
Ruden Kontaktpersoner indeholder følgende paneler:
n

Panelet Søg

n

Panelet Virksomhed

n

Panelet Fælles telefonliste

n

Panelet Personlig

n

Panelet Supervisorer

n

Panelet Kortnummer

n

Panelet Køer

n

Paneler med brugerdefinerede telefonlister

n

Panelet Outlook

n

Panelet Telefonlister

Hvilke telefonlister, du har adgang til, afhænger af systemets konfiguration samt de
tildelte tjenester. Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte din administrator.
Hvilke telefonlister, der vises i ruden Kontaktpersoner, afhænger også af opsætningen.
Du kan få oplysninger om visning af telefonlister i afsnit 7.1.1 Vis eller skjul telefonlister.
Når du klikker på en kontaktperson, udvides posten, og kontaktpersonens oplysninger
såsom telefonnumre og knapperne for handlinger, du kan foretage dig i forbindelse med
den pågældende kontaktperson, vises.
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Du kan kun se én kontaktpersons oplysninger ad gangen pr. telefonliste. Hvis du klikker
på en anden kontaktperson i den samme telefonliste, skjules oplysningerne om den
aktuelt udvidede kontaktperson automatisk.

Figur 18 Panelet Virksomhed – kontaktperson i fokus med handlingsknapper

Du kan finde en liste over handlingsknapper i TDC Call Center i afsnit 4.6.1
Opkaldshandlingsknapper.
4.3.1

Panelet Søg
Du bruger panelet Søg til at søge efter specifikke kontaktpersoner i telefonlisterne. Du
kan finde oplysninger om søgning efter kontaktpersoner i afsnit 7.3 Søg efter
kontaktpersoner.

Figur 19 Ruden Kontaktpersoner – panelet Søg

4.3.2

Panelet Virksomhed
Panelet Virksomhed indeholder kontaktpersonerne i din virksomhedstelefonbog.
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Figur 20 Ruden Kontaktpersoner – panelet Virksomhed

4.3.3

Panelet Fælles telefonliste
Telefonlisten Fælles telefonliste indeholder kontaktpersonerne i gruppens telefonliste
konfigureret af din administrator.

Figur 21 Ruden Kontaktpersoner – panelet Fælles

4.3.4

Panelet Personlig
Panelet Personlig indeholder alle kontaktpersonerne i din personlige telefonliste på
webportalen. Den indeholder navn og beskrivelse samt telefonnummer til hver
kontaktperson.
Du kan finde oplysninger om administration af personlige kontaktpersoner i afsnit 7.4
Administrer personlige kontaktpersoner.

Figur 22 Ruden Kontaktpersoner – panelet Personal

4.3.5

Panelet Supervisorer
Panelet Supervisorer indeholder listen over supervisorer. Hovedformålet med denne
telefonliste er at gøre det hurtigt at kontakte en supervisor.

Figur 23 Ruden Kontaktpersoner – panelet Supervisorer

Udvalgte supervisorers opkaldsstatus vises. Du kan finde flere oplysninger i afsnit 8
Overvåg supervisorer.
4.3.6

Panelet Kortnummer
Panelet Kortnummer gør det muligt at administrere kontaktpersonerne i dine 100kortnumre. Det er tilgængeligt for brugere med tjenesten 100-kortnumre.
For hvert konfigureret kortnummer vises kortnummerkoden og beskrivelsen i TDC Call
Center. Beskrivelsen er den tekst, du indtastede, da du konfigurerede telefonnummer.
Du kan finde oplysninger om administration af telefonlisten Kortnummer i TDC Call
Center i afsnit 7.5 Administrer kortnumre.
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Figur 24 Ruden Kontaktpersoner – panelet Kortnummer

4.3.7

Panelet Køer
Panelet Køer indeholder en liste over de call centre, du arbejder i samt de tilhørende
numre. Hovedformålet med dette panel er at gøre det hurtigt at viderestille opkald til
køer.

Figur 25 Ruden Kontaktpersoner – panelet Køer

4.3.8

Paneler med brugerdefinerede telefonlister
Hvis din administrator har konfigureret brugerdefinerede telefonlister for din virksomhed,
har du adgang til dem fra TDC Call Center. En brugerdefineret telefonliste indeholder
et uddrag af kontaktpersonerne i din virksomhedstelefonbog.
BEMÆRK: En brugerdefineret telefonliste har de samme egenskaber som telefonlisten
Virksomhed.

Figur 26 Ruden Kontaktpersoner – panelet Brugerdefineret

4.3.9

Panelet Outlook
Panelet Outlook indeholder dine kontaktpersoner fra Outlook.
tilgængelig for dig, hvis du har tjenesten Outlook-integration.

Figur 27 Ruden Kontaktpersoner – panelet Outlook
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Dette panel er

4.3.10 Panelet Telefonlister
I panelet Telefonlister er kontaktpersonerne fra følgende telefonlister samlet:
Virksomhed, Brugerdefineret, Personlig, Outlook og Kortnummer. Panelet vises altid.
Du kan vælge, hvilken telefonliste der skal vises i panelet Telefonlister, og du kan skjule
panelet, men du kan ikke lukke det.

Figur 28 Ruden Kontaktpersoner – panelet Telefonlister

Du kan også placere en kopi af en telefonliste under Opkaldspanel. Det gør det nemt
at se mere end en telefonliste ad gangen. Du kan finde flere oplysninger i afsnit 7
Administrer kontaktpersoner.

4.4

Ruden Kø Status
Ruden Kø Status viser status på alle de køer du er tilmeldt. Her kan du se hvor mange
kald der venter på den enkelte kø, hvor mange der bemander hver enkelt kø. Du kan
også se hvad den forventede ventetid er. Informationerne er i realtid, så du hele tiden
kan se hvordan arbejdsbelastningen ser ud i dette øjeblik.

I ruden bliver hvér kø du har valgt præsenteret i en boks med følgende:
•

Navn

•

Aktuelle kald i kø X/Y
o

X viser hvor mange kald der er i kø

o

Y viser hvor mange kald der max kan være i kø.

•

Længst ventende kald viser det aktuelt længst ventende kald i min:sek

•

EWT viser den forventede ventetid i min:sek

•

AHT viser den gennemsnitlige ekspeditionstid i min:sek

•

ASA viser den gennemsnitlige svartid i min:sek

•

Bemandet viser hvor mange i pt. er meldt ind på køen.
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4.5

Opkaldshistorik
Dialogboksen Opkaldshistorik, som der er adgang til fra Opkaldspanel via knappen
Opkaldshistorik, gør det muligt at se tidligere opkald. Du kan ringe til et nummer fra
Opkaldshistorik og administrere opkaldslogs. Du kan finde oplysninger om at foretage
opkald fra Opkaldshistorik i afsnit 5 Opkaldsstyring og oplysninger om administration af
dine kaldslog i afsnit 6 Administrer opkaldshistorik.

Figur 29 Dialogboksen Opkaldshistorik

Hver kaldslog vises på en separat linje.
Kaldslog er inddelt i tre kategorier:
•

Mistede opkald

•

Indgående opkald

•

Foretagede opkald

Følgende oplysninger om hvert kaldslog vises:
n

Den eksterne parts navn og telefonnummer

n

Datoen og tidspunktet, hvor opkaldet blev foretaget

Når du klikker på et kaldslog, vises knappen Opkaldshandling, som gør det muligt at
ringe op til den eksterne part.

Figur 30 Dialogboksen Opkaldshistorik – kaldslog med knappen Opkaldshandling

Du kan finde en liste over knapperne i TDC Call Center i afsnit 4.6.1
Opkaldshandlingsknapper.
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4.6

Kontroller
Kontrollerne i TDC Call Center er udviklet efter kontekst, hvilket vil sige, at de fleste
kontroller kun vises, når det er muligt at udføre den handling, de repræsenterer.
De kontekstbaserede kontroller, der svarer til handlinger såsom at indtaste nummer,
viderestille opkald eller sætte opkald på hold, kaldes handlingsknapper. De vises på
Opkaldsstyring, i en opkaldspost, i en post i en telefonliste (kontaktperson) eller i en
kaldslog.
I nedenstående tabel vises de handlingsknapper, der findes i TDC Call Center, og de
kontroller, der vises på titellinjen i panelerne. Du kan finde oplysninger om
handlingsknapperne i afsnit 4.6.1 Opkaldshandlingsknapper.
Navn

Beskrivelse

Fælles kontroller
Dette findes i øverst højre hjørne af en rude eller side.
Klik på knappen for at få vist en rullemenu med indstillinger,
som styrer visningen af oplysninger i ruden/på siden. De
tilgængelige muligheder afhænger af konteksten.

Indstillinger

Indholdet af et vindue eller et panel vises eller skjules.
Udvid/skjul
Dette lukker et grænsefladeelement, f.eks. et vindue, en rude
eller et panel.

Luk

Dette gør det muligt at redigere en liste med punkter, f.eks.
medarbejdere til overvågning eller kortnumre.

Rediger

Kontrollerne i Logoruden, Opkaldsstyring og Opkaldspanel samt panelerne Telefonlister og
Søg
Dette åbner en side i din browser på den konfigurerede URL
med yderligere oplysninger om den, der ringer.

Web pop-URL

ACD-

Dette viser din aktuelle ACD-status og giver dig mulighed for
at ændre den.

status
Dette viser opkaldshistorikken.
Opkaldshistorik
Dette gør det muligt at slå Autosvar til eller fra.
Autosvar
Dette afslutter en telefonkonference.
Afslut telefonkonference
Forlad telefonkonference

Dette afbryder din forbindelse til et telefonkonference og gør
det muligt for andre deltagere at fortsætte samtalen.
Dette sætter en telefonkonference på hold.

Sæt telefonkonference
på hold
Dette genoptager en telefonkonference, der er sat på hold.
Genoptag
telefonkonference
Dette placerer en valgt telefonliste under Opkaldspanel.
Åbn telefonliste
Pop op-vinduet Opkaldsmeddelelse

BRUGERVEJLEDNING FOR TDC CALL CENTER AGENT

Navn

Beskrivelse

Web pop-URL

Dette åbner en side i din browser på den konfigurerede URL
med yderligere oplysninger om den, der ringer.
Dette gemmer opkalderens telefonnummer og personlige
oplysninger som et vCard i Microsoft Outlook. Det vises kun,
når Outlook kører.

vCard
Panelet Supervisorer

Dette sender et nødopkald til en supervisor.
Nødstilfælde
Dette eskalerer et opkald til en supervisor.
Eskaler

4.6.1

Opkaldshandlingsknapper
Handlingsknapper gør det muligt at foretage handlinger i forbindelse med opkald såsom
at besvare eller viderestille et opkald, eller handlinger som medfører, at der ringes op,
f.eks. indtaste et nummer eller en kontaktperson. De vises i Opkaldsstyring, på en
opkaldslinje, i opkaldshistorikkens log, i en post i en telefonliste eller (for supervisorer) i
et opkald i kø.
Handlingsknapper er kontekstbaserede, hvilket betyder, at de vises på en linje/post, når
den tilhørende handling kan udføres på denne post.
Når du f.eks. klikker på en kontaktperson i telefonlisten Virksomhed, udvides
kontaktpersonen, og knappen Opkald vises på linjen ud for kontaktpersonen, så du kan
ringe op til kontaktpersonen. Dette er illustreret i Figur 31. Bemærk, at der kan vises
andre knapper på linjen for en kontaktperson, afhængig af opkaldsstatus og
kontaktpersonens konfiguration.

Figur 31 Panelet Virksomhed – kontaktperson i fokus

I nedenstående tabel vises de handlingsknapper, der findes i TDC Call Center.
Knap

Beskrivelse
Dette ringer op til det nummer, der er indtastet i Opkaldsstyring.
Tast
Ring op

Dette foretager et opkald til den valgte kontaktperson eller til et
nummer fra Opkaldshistorik.
Dette ringer op til det senest kaldte nummer.

Genopkald
Dette ringer op til kontaktpersonens mobilnummer.
Mobil
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Knap

Beskrivelse
Dette overfører et opkald til et vilkårligt nummer indtastet i
Opkaldsstyring.

Omstil

Dette viderestiller et opkald til et valgt nummer eller kontaktperson.
Omstil
Besvar

Dette besvarer et indgående opkald, besvarer et ubesvaret opkald
for en kontaktperson eller genoptager et opkald på hold.
Opkaldet sættes på hold.

Parker
Opkaldet afsluttes.
Afslut
Telefonkonference

Dette opretter et telefonkonference eller føjer et opkald til en
telefonkonference.
Dette eskalerer et opkald til en valgt supervisor.

Eskaler opkald
Dette sender et nødopkald til en valgt supervisor.
Nødopkald

Web pop-URL

Dette åbner en side i din browser på den konfigurerede URL med
yderligere oplysninger om den, der ringer.
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5

Opkaldsstyring
I dette afsnit beskrives de handlinger, der kan udføres i forbindelse med at foretage og
styre opkald.
Dine aktuelle opkald vises i Opkaldspanel, mens de opkald, der aktuelt er involveret i et
telefonkonference, vises i et separat panel kaldet Konference opkald.
BEMÆRK: Du kan kun deltage i én telefonkonference ad gangen.

Figur 32 Opkaldspanel

Følgende underafsnit indeholder en hurtig gennemgang af handlinger i forbindelse med
håndtering af opkald. Disse funktioner er beskrevet i detaljer i resten af dette afsnit.
BEMÆRK: Ved handlinger, der involverer en kontaktperson, kan du trække opkaldet til
kontaktpersonen og klikke på den knap for den pågældende kontaktperson, der svarer til den
handling, du vil udføre. Du kan finde oplysninger i 5.2 Træk og slip et opkald til en
kontaktperson.

5.1

Kvikguide til opkaldshåndtering
Følgende tabel indeholder en opsummering af de handlinger, der kan foretages i
forbindelse med styring af opkald. Disse handlinger (funktioner) er beskrevet i detaljer
i de følgende afsnit.
Funktion

Trin

Besvar indgående opkald

Klik på Besvar for kaldet i Opkaldspanel.
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Funktion

Trin

Slå Autosvar til

Klik på Autosvar i Opkaldspanel.

Åbn URL

Klik på knappen Web pop-URL i dialogboksen Opkaldsmeddelelse
for et indgående opkald.

Gem et vCard

Klik på knappen Tilføj vCard i dialogboksen Opkaldsmeddelelse for
et indgående opkald.

Sæt opkald på hold

Hold musen over et opkald i Opkaldspanel, og klik på Parker.

Genoptag opkald på hold

Hold musen over opkaldet i Opkaldspanel, og klik på Besvar.

Blind omstilling af opkald

Træk opkaldet til kontaktpersonen, og klik på Omstil for den
pågældende kontaktperson. Indtast alternativt Telefonnummer i
Opkaldsstyring, og klik på Omstil på Opkaldsstyring.

Omstilling
forespørgsel

Indtast i Opkaldsstyring et nummer under opkaldet, eller vælg en
kontaktperson i ruden Kontaktpersoner, og klik på Ring op.

med

Tal med den, der ringer op, når det nye opkald stilles igennem.
Vælg det oprindelige opkald, når du er klar til at viderestille.
Hold musen over det nye opkald, som ikke er markeret, og klik på
Omstil.
Omstilling til kø

Træk opkaldet til køen i panelet Køer, og klik på Omstil for denne
kø.

Foretag nødopkald
tilgængelig supervisor

til

Vælg det opkald i Opkaldspanel, der skal eskaleres, og klik på
knappen Nødstilfælde i panelet Supervisorer.

Foretag nødopkald
valgt supervisor

til

Træk det opkald, der skal eskaleres, til en tilgængelig supervisor i
Supervisorer, og klik på Nødstilfælde for denne supervisor.

Blind eskalering af opkald

Vælg det opkald i Opkaldspanel, der skal eskaleres.
Klik på Eskaler i panelet Supervisorer, eller klik på en tilgængelig
supervisor, og klik derefter på Eskaler for denne supervisor.
Hold musen over opkaldet til supervisoren i Opkaldspanel, og klik på
Omstil, inden supervisoren besvarer opkaldet.

Eskaler med forespørgsel

Vælg det opkald i Opkaldspanel, der skal eskaleres.
Klik på Eskaler i panelet Supervisorer, eller klik på en tilgængelig
supervisor, og klik derefter på Eskaler for denne supervisor.
Konsulter supervisoren.
Hold musen over opkaldet til supervisoren i Opkaldspanel, når du er
klar til at omstille, og klik på Omstil.

Eskaler
telefonkonference

med

Vælg det opkald i Opkaldspanel, der skal eskaleres.
Klik på Eskaler i panelet Supervisorer, eller klik på en tilgængelig
supervisor, og klik derefter på Eskaler for denne supervisor.
Hold musen over det nye opkald i Opkaldspanel, og klik på
Telefonkonference.

Start
trepartstelefonkonference

Vælg et opkald i Opkaldspanel.

Tilføj
deltager
telefonkonference

Hold musen over et opkald i Opkaldspanel, og klik på
Telefonkonference.

til

Hold musen over et opkald, som ikke er markeret, og klik på
Telefonkonference.

Sæt telefonkonference på
hold

Klik på Hold i panelet Konference opkald.

Genoptag
telefonkonference

Klik på Genoptag i panelet Konference opkald.

Sæt
telefonkonferencedeltager
på hold

Vælg det opkald i panelet Konference opkald, som skal sættes på
hold, og klik på Hold for dette opkald.
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Funktion

Trin

Ophæv
hold
af
telefonkonferencedeltager

Vælg et opkald på hold i panelet Konference opkald, og klik på
Genoptag for dette opkald.

Forlad telefonkonference

Klik på Forlad telefonkonference i panelet Konference opkald.

Afslut deltager

Vælg kaldet i panelet Konference opkald, og klik på Afslut.

Afslut telefonkonference

Klik på Afslut telefonkonference i panelet Konference opkald.

Ring op
nummer

Indtast i Opkaldsstyring det nummer, du vil ringe til, og klik på Tast.

til

vilkårligt

Genkald nyligt nummer

Klik i Opkaldsstyring på Genopkald, og vælg et nummer fra listen.

Tast nyligt nummer

Begynd at indtaste det nummer, der skal ringes til, i Opkaldsstyring.
Der vises en liste med numre, som starter med de indtastede cifre.
Vælg et nummer fra listen, og klik på Tast.

Ring op til kontaktperson

Klik på kontaktpersonen i ruden Kontaktpersoner, og klik derefter på
Opkald for den pågældende kontaktperson.

Ring op fra historikken

Klik på knappen Opkaldshistorik i Opkaldspanel.
Vælg Mistede opkald, Modtagne opkald eller Foretagede opkald fra
rullelisten.
Hold musen over en kaldslog i dialogboksen Opkaldshistorik, og klik
på Opkald.

Ring op fra Søg

Vælg en kontaktperson i panelet Søg, og klik på Tast.
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5.2

Træk og slip et opkald til en kontaktperson
I TDC Call Center kan du trække et opkald fra Opkaldspanel og slippe det på en
kontaktperson i en af dine telefonlister. Dette er en nem måde at foretage handlinger
på opkald, som involverer en kontaktperson.
Når opkaldet trækkes, vises der et grønt ikon. Når opkaldet slippes på en kontaktperson, sker der ingen handling med opkaldet. Den største kontaktperson udvides, og
du kan trykke på handlingsknappen for den handling, du vil udføre på opkaldet.

Figur 33 Sådan trækkes og slippes et opkald på en kontaktperson

5.3

Vis opkald
Du kan se dine aktuelle og tidligere opkald (Opkaldshistorik). Du kan finde oplysninger
om Opkaldshistorik i afsnit 6 Administrer opkaldshistorik.

5.3.1

Visning af aktuelle opkald
Dine aktuelle opkald vises i Opkaldspanel, mens de opkald, der er involveret i et
telefonkonference, vises i en separat rude kaldet Konference opkald.

Figur 34 Opkaldspanel – vis aktuelle opkald
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5.3.2

Se oplysninger om indgående opkald
Når funktionen Opkaldsmeddelelse er aktiveret, vises pop op-vinduet
Opkaldsmeddelelse over systembakken, når du modtager et indgående opkald.
n

Følgende oplysninger om opkald til dit direkte nummer eller lokalnummer vises:
−

Navn på den, der ringer

−

Telefonnummer på den, der ringer

Figur 35 Pop op-vindue for opkald, som ikke er et ACD-opkald
n

Følgende oplysninger om opkald fra et call center vises:
−

Navn på den, der ringer

−

Telefonnummer på den, der ringer

−

Call center navn

Figur 36 Pop op-vindue for ACD-opkald

NOTE 1: Der må kun være en fane åben i den browser, der kører TDC Call Center, for at
modtage meddelelser om opkald.
NOTE 2: Hvis opkald modtages inden for otte sekunders mellemrum, vises pop op-vinduet
Opkaldsmeddelelse kun for det første opkald i en serie.
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5.4

Modtag, besvar og afslut opkald
Du kan besvare opkald manuelt eller indstille telefonen til at besvare indgående opkald
automatisk.

5.4.1

Besvar opkald
BEMÆRK: Knappen Besvar er deaktiveret, når du bruger tjenesten Fjernkontor eller har en
mobil tilknyttet din brugerprofil.

Sådan besvares et opkald:
Klik på Besvar

for det pågældende opkald.

Sådan besvares et indgående opkald fra pop op-vinduet Opkaldsmeddelelse:
Klik et vilkårligt sted på teksten i pop op-vinduet.
5.4.2

Automatisk besvarelse af opkald
Denne funktion anvendes typisk af medarbejdere, som bruger headset til deres
telefoner og håndterer mange opkald. Den kan aktiveres enten af dig i klienten eller
konfigureres i systemet af din administrator.
BEMÆRK: Autosvar fungerer kun, hvis din telefon er kompatibel med Advanced Call Control
(ACC).

Automatisk besvarelse af opkald:
Klik på Autosvar
Autosvar er slået til.

i Opkaldspanel. Knappen skifter til dette

for at vise, at

Når Autosvar er slået til, modtager din telefon automatisk opkald. Dette gælder for både
indgående opkald og "click-to-dial"-opkald.
5.4.3

Åbn URL
Dette åbner en side i din browser ved aktuelle opkald med oplysninger om den, der
ringer op, kodet ind i browserens URL. Dette kan gøres fra pop op-vinduet
Opkaldsmeddelelse, som vises oven over systembakken ved indgående opkald eller
TDC Call Center kan konfigureres til at gøre det automatisk ved alle opkald.
Denne funktion konfigureres under Indstillinger – Generelt.
oplysninger i afsnit 10.1.4 Skærm pop up.

Du kan finde flere

Sådan åbnes en URL for et indgående opkald:
Klik på knappen Web pop-URL
5.4.4

i pop op-vinduet Opkaldsmeddelelse.

Gem vCard
Når du modtager et opkald, vises pop op-vinduet Opkaldsmeddelelse oven over
systembakken. Du kan klikke på en knap i dette vindue for at gemme telefonnummer
og personlige oplysninger om den, der ringer op, som et vCard i Microsoft Outlook.
Sådan gemmes et vCard:
Klik på knappen Tilføj vCard
vises kun, når Outlook kører.

i pop op-vinduet Opkaldsmeddelelse. Denne knap

BRUGERVEJLEDNING FOR TDC CALL CENTER AGENT

5.4.5

Afslut opkald
Sådan afsluttes et opkald:
Klik på Afslut

for det pågældende opkald.

BEMÆRK: Hvis opkaldet endnu ikke er besvaret, bliver telefonen ved med at ringe, indtil
opkaldet bliver ubesvaret, en anden gældende timer udløber, eller brugeren lægger røret på.

5.5

Foretag udgående opkald
Du kan foretage opkald til et vilkårligt nummer, til en kontaktperson fra en af dine
telefonlister, eller til et nummer fra opkaldshistorikken.

5.5.1

Ring op til vilkårligt nummer
Du kan bruge Opkaldsstyring øverst i Opkaldspanel til at foretage et opkald til et vilkårligt
nummer.

Figur 37 Opkaldsstyring – ringe op til et vilkårligt nummer

Sådan ringes der op til vilkårligt nummer:
Indtast telefonnummer i Opkaldsstyring, og klik på Tast
. Klienten foretager et
"click-to-dial"-opkald til det specificerede nummer, og opkaldet vises i Opkaldspanel.
5.5.2

Genopkald til nummer
TDC Call Center gemmer op til ti nyligt kaldte numre, som kan genopkaldes ved hjælp
af Opkaldsstyring.
Sådan genopkaldes et af de nyligt kaldte numre:
1) Placer markøren i tekstboksen i Opkaldsstyring, og begynd at indtaste et nummer.
Der vises en liste med nyligt kaldte numre, som starter med de indtastede cifre.

Figur 38 Opkaldsstyring – vælg et nyligt kaldt nummer
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2)

Vælg det nummer, du vil ringe til, og klik på Tast

.

Klienten udsender et "click-to-dial"-forsøg til det valgte nummer.
Klik alternativt på knappen Genopkald
Telefonnummer fra den viste liste.

,

og

vælg

derefter

Figur 39 Opkaldsstyring – genopkald til nummer

5.5.3

Ring op til kontaktperson
Du kan ringe op til en kontaktperson fra enhver telefonliste i ruden Kontaktpersoner.
Sådan ringes der op til en kontaktperson:
1) Udvid telefonlisten med den kontaktperson, du vil ringe til, i ruden Kontaktpersoner.
2)

Klik på kontaktpersonens post for at udvide den, og klik derefter på Ring op
for den pågældende kontaktperson.

Figur 40 Panelet Virksomhed – udvidet kontaktperson med handlingsknapper

Alternativt kan du klikke på Mobil
mobilnummer.

for

at

ringe

til

kontaktpersonens

Klienten foretager et "click-to-dial"-opkald til det specificerede nummer, og opkaldet
vises i Opkaldspanel.
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5.5.4

Ring op fra Søg
Du bruger panelet Søg i ruden Kontaktpersoner til at søge efter kontaktpersoner i dine
telefonlister. Du kan finde flere oplysninger i afsnit 7.3 Søg efter kontaktpersoner.
Sådan ringer du op til et nummer fra søgefunktionen:
1) Foretag en søgning.
2)

Klik på kontaktpersonens post for at udvide den, og klik derefter på Ring op
.

Figur 41 Ring op fra Søg

5.5.5

Ring op fra historikken
Det er muligt at ringe til alle numre i opkaldshistorikken.
Sådan ringer du op fra opkaldshistorikken
1)

Klik på Opkaldshistorik

i Opkaldspanel. Dialogboksen Opkaldshistorik vises.

Figur 42 Dialogboksen Opkaldshistorik
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5.6

2)

Vælg Mistede opkald, Modtagne opkald eller Foretagede opkald fra rullelisten Vis.

3)

Klik på den kaldslog, som du vil ringe fra, og klik derefter på knappen Ring op.

Sæt opkald på hold, genoptag, og parker opkald
Du kan sætte et aktivt opkald på hold.

5.6.1

Sæt opkald på hold
Sådan sættes et opkald på hold:
Klik på Parker

5.6.2

for kaldet.

Genoptag opkald fra hold
Sådan genoptages et opkald, der er sat på hold:
Klik på Besvar

5.6.3

for kaldet.

Foretag parkering mod optaget
Medarbejdere kan parkere opkald til overvågede kontaktpersoner i telefonlisten
Supervisorer. Du kan finde oplysninger om overvågning af supervisorer i afsnit 8
Overvåg supervisorer.
Parkering ved optaget gør det muligt at finde en midlertidig parkeringsplads for et opkald
ved at sætte opkaldet på hold, hvis en kontaktperson er optaget. Opkaldet overføres
automatisk til destinationen, når kontaktpersonen bliver ledig. Et parkeret opkald skal
være aktivt eller på hold, og destinationskontaktpersonens telefonstatus skal være
enten Optaget eller Ringer.
Hvis det parkerede opkald ikke besvares inden for et forudbestemt tidspunkt,
tilbagekaldes opkaldet og vises igen i Opkaldspanelet.
Sådan parkeres et opkald til en optaget kontaktperson:
1) Vælg et aktivt opkald eller et opkald på hold i Opkaldspanel.
2)

Vælg den kontaktperson, hvis opkald skal parkeres, i telefonlisten Supervisorer
eller Medarbejdere. Kontaktpersonens telefonstatus skal være Optaget eller
Ringer.

3)

Hold musen over kontaktpersonen, og klik på Parker

.

Når opkaldet er parkeret, fjernes det fra Opkaldspanel.
Hvis timeren for det parkerede opkald udløber, inden opkaldet besvares, vises igen
opkaldet i Opkaldspanel.
BEMÆRK: Parkering mod optaget skal konfigureres af din administrator.
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5.7

Omstil opkald
Opkald kan omstilles på flere måder. Du kan omstille med blind omstilling, omstille med
forespørgsel eller omstille til en kø.

5.7.1

Blind omstilling
Denne funktion bruges til at omstille et opkald til et andet nummer uden at advisere
modtageren om dette. Opkald kan omstilles på denne måde, når de er aktive, på hold
eller ringer (ind) på din telefon. I sidstnævnte tilfælde omdirigerer systemet opkaldet,
før det besvares.
Sådan omstilles et opkald blindt til et vilkårligt nummer:
1) Vælg det opkald i Opkaldspanel, der skal omstilles.
2)

Indtast destinationsnummer i Opkaldsstyring, og klik på Omstil
omstilles og fjernes derefter fra Opkaldspanel.

. Opkaldet

Sådan omstilles opkald blindt til en kontaktperson:
1) Vælg det opkald i Opkaldspanel, der skal omstilles.

5.7.2

2)

Udvid telefonlisten med den valgte kontaktperson i ruden Kontaktpersoner.

3)

Klik på destinationskontaktpersonen, og klik derefter på Omstil
for den
pågældende kontaktperson.
Opkaldet omstilles og fjernes derefter fra
Opkaldspanel.

Omstilling med forespørgsel
Denne funktion bruges til at omstille et opkald og advisere modtageren om dette.
Opkald kan omstilles på denne måde, når de er aktive eller på hold.
Sådan overføres et opkald med forespørgsel:
1)

Foretage et opkald til den person, som opkaldet skal viderestilles til. Hvis det første
opkald var aktivt, sættes det på hold.

2)

Vent, indtil modtageren accepterer dit opkald, og tal derefter med vedkommende.

3)

Vælg et af de to opkald fra Opkaldspanel, når du er klar til at viderestille.

4)

Hold musen over et opkald, som ikke er markeret, og klik på Omstil

.

Opkaldene stilles igennem og fjernes fra Opkaldspanel.
5.7.3

Omstilling til kø
Du kan stille et opkald tilbage til en kø. Et omstillet opkald placeres som udgangspunkt
bagerst i køen. Det er dog også muligt at placere et kald forrest (øverst) i en kø.

Figur 43 Telefonlisten Køer – Omstil til kø
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Sådan flyttes et opkald til en kø:
1) Vælg det opkald i Opkaldspanel, der skal omstilles.
2)

Udvid panelet Køer i ruden Kontaktpersoner.

3)

Klik på destinationskøen, og klik derefter på Omstil

for den pågældende kø.

Opkaldet omstilles til den valgte kø og fjernes derefter fra Opkaldspanel.
Alternativt kan du trække opkaldet til den pågældende kø og klikke på Omstil
.

5.8

Eskaler opkald
Du kan eskalere opkald til den første ledige supervisor eller en bestemt supervisor. Du
kan også foretage et nødopkald, hvilket hurtigt inddrager en ledig supervisor i opkaldet
uden at sætte den eksterne part på hold.
Panelet Supervisorer i ruden Kontaktpersoner bruges til at eskalere opkald.

5.8.1

Foretag nødopkald
Sådan eskaleres et nødopkald til en supervisor. Når du foretager et nødopkald, sættes
opkalderen ikke på hold, men i stedet tilsluttes en supervisor øjeblikkeligt til opkaldet.
Du kan vælge at lade TDC Call Center vælge supervisoren eller vælge supervisoren
selv.
Sådan sendes et nødopkald til en ledig supervisor:
1)

Klik på Nødstilfælde

i panelet Supervisorer under opkaldet.

Figur 44 Panelet Supervisorer – nødopkald

Opkaldet sendes til den første ledige supervisor. Når supervisoren besvarer
nødopkaldet, indledes en samtale som Trepartskonference uden at sætte
opkalderen på hold.
2)

Hvis du vil omstille opkaldet til supervisoren, skal du klikke på FORLAD i panelet
Konference opkald, når telefonkonferencen er etableret.

Figur 50 Panelet Konference opkald – forlad telefonkonference
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Sådan foretages et nødopkald til en bestemt supervisor:
1) Udvid panelet Supervisorer under opkaldet.
2)

Klik på den ønskede supervisor, og klik derefter på knappen Nødstilfælde
for den pågældende supervisor. Kontrollér, at den valgte supervisor
er ledig.
Træk alternativt opkaldet til supervisoren, og klik på knappen Nødstilfælde
for den pågældende supervisor.
Opkaldet sendes til den valgte supervisor. Når supervisoren besvarer nødopkaldet,
indledes en samtale som Trepartskonference uden at sætte opkalderen på hold.

3)

5.8.2

Hvis du vil omstille opkaldet til supervisoren, skal du klikke på FORLAD i panelet
Konference opkald, når telefonkonferencen er etableret.

Blind eskalering af opkald
Følg denne fremgangsmåde for at eskalere et opkald til en supervisor uden at spørge
supervisoren. Du kan eskalere et opkald til den første ledige supervisor eller vælge
supervisoren selv.
Sådan foretages blind eskalering af et opkald:
1)

Klik på Eskaler
i panelet Supervisorer for at lade systemet vælge en
supervisor. Hvis du selv vil vælge supervisoren, skal du klikke på en ledig
supervisor og derefter klikke på knappen Eskaler
for den pågældende
supervisor. Det oprindelige opkald sættes på hold, og der foretages et opkald til
supervisoren.

5.8.3

2)

Vælg det oprindelige opkald i Opkaldspanel uden at vente på, at supervisoren
svarer.

3)

Hold musen over opkaldet til supervisoren, og klik på Omstil

.

Eskaler med forespørgsel
Følg denne fremgangsmåde for at eskalere et opkald til en supervisor og advisere
denne herom. Du kan eskalere opkaldet til den første ledige supervisor eller vælge
supervisoren selv.
Sådan eskaleres et opkald med forespørgsel:
1)

Klik på Eskaler
i panelet Supervisorer for at lade systemet vælge en
supervisor. Hvis du selv vil vælge supervisoren, skal du klikke på en ledig
supervisor og derefter klikke på knappen Eskaler
supervisor.

for den pågældende

2)

Vent, indtil supervisoren accepterer dit opkald, og tal med supervisoren.

3)

Vælg det oprindelige opkald i Opkaldspanel, når du er klar til at viderestille opkaldet.

4)

Hold musen over opkaldet til supervisoren, og klik på Omstil
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.

5.8.4

Eskaler med telefonkonference eller aflevering
Følg denne fremgangsmåde for at eskalere et opkald til en supervisor via et
telefonkonference. Du kan herefter forlade opkaldet.
Sådan eskaleres et opkald med telefonkonference eller aflevering:
1)

Klik på Eskaler
i panelet Supervisorer for at lade systemet vælge en
supervisor. Hvis du selv vil vælge supervisoren, skal du klikke på en ledig
supervisor og derefter klikke på knappen Eskaler
supervisor.

5.8.5

for den pågældende

2)

Når supervisoren accepterer dit opkald, kan du tale med supervisoren om
problemet.

3)

Vælg det oprindelige opkald i Opkaldspanel.

4)

Hold musen over opkaldet til supervisoren, og klik på Konference
. Der
oprettes et telefonkonference, og opkaldet vises på panelet Konference opkald.

5)

Klik på Forlad telefonkonference
overlade opkaldet til supervisoren.

i panelet Konference opkald for at

Eskaler, og sæt deltagere på hold undervejs
Følg denne fremgangsmåde for at eskalere et opkald til en supervisor via en
telefonkonference og give kunden mulighed for at tale med supervisoren.
Sådan eskaleres et opkald, som er sat på hold undervejs:
1)

Klik på Eskaler
i panelet Supervisorer for at lade systemet vælge en
supervisor. Hvis du selv vil vælge supervisoren, skal du klikke på en ledig
supervisor og derefter klikke på knappen Eskaler
supervisor.

for den pågældende

2)

Når supervisoren accepterer dit opkald, kan du tale med supervisoren om
problemet.

3)

Vælg det oprindelige opkald i Opkaldspanel.

4)

Hold musen over opkaldet til supervisoren, og klik på Telefonkonference

.

Der oprettes en telefonkonference, og opkaldet vises på panelet Konference
opkald.
5)

Klik på Sæt telefonkonference på hold
i panelet Konference opkald.
Begge opkald sættes på hold, men kunden og supervisoren kan dog fortsætte
deres samtale.

6)

Hvis du vil fjerne en bestemt deltager fra telefonkonferencen, skal du vælge
vedkommendes opkald i panelet Konference opkald og klikke på Afslut

7)

.

Hvis du vil forlade telefonkonferencen, skal du klikke på Forlad telefonkonference
i panelet Konference opkald.
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5.9

Administration af telefonkonferencer
Du kan administrere telefonkonferencer i Opkaldspanel. Du bruger:
n

Området med aktuelle opkald til at etablere en telefonkonference og tilføje
deltagere til det.

n

Panelet Konference
telefonkonference.

opkald

til at administrere

eller

afslutte

en

aktiv

Du kan kun have én aktiv telefonkonference ad gangen.
5.9.1

Start Trepartskonference
For at starte et telefonkonference skal du have mindst to aktuelle opkald. Opkaldene
kan være foretaget eller modtaget af dig. Hvis det kræves, kan du foretage opkald på
en af de måder, der er beskrevet i afsnit 5.5 Foretag udgående opkald.
Sådan startes en konference:
1) Vælg et opkald i Opkaldspanel.

Figur 45 Opkaldspanel – start telefonkonference
2)

Hold musen over et opkald, som ikke er markeret, og klik på Telefonkonference
. Der oprettes et trepartstelefonkonference, og de tilsluttede opkald vises i
panelet Konference opkald.

Figur 46 Panelet Konference opkald – telefonkonference

5.9.2

Tilføj deltager til telefonkonference
Sådan tilføjes en deltager til en telefonkonference:
1) Hvis det opkald, som du vil tilføje til telefonkonferencen endnu ikke er etableret, skal
du foretage opkaldet.
2)

Hold musen over opkaldet i Opkaldspanel, og klik på Telefonkonference
Opkaldet føjes til telefonkonferencen.
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.

5.9.3

Afslut deltager
Sådan afsluttes et valgt opkald på en telefonkonference:
1) Udvid panelet Konference opkald.
2) Hold musen over opkaldet, og klik på Afslut

5.9.4

.

Afslut telefonkonference
Sådan afsluttes telefonkonferencen:
Klik på Afslut telefonkonference
i panelet Konference opkald. Herved frigives
alle de opkald, som deltog i telefonkonferencen.

BRUGERVEJLEDNING FOR TDC CALL CENTER AGENT

6

Administrer opkaldshistorik
TDC Call Center indsamler kaldslog for alle udgående, indgående og
ubesvarede opkald. Det er muligt at ringe til alle numre i opkaldshistorikken.
Du kan finde oplysninger om at foretage opkald i afsnit 5 Opkaldsstyring.
I dette afsnit forklares det, hvordan du får vist og sletter kaldslog.

6.1

Vis Opkaldshistorik
Du kan få vist udgående, indgående og ubesvarede opkald.
Sådan vises din opkaldshistorik:
1)

Klik på Opkaldshistorik
i Opkaldspanel. Dialogboksen Opkaldshistorik vises
med dine tidligere opkald. Opkaldene er inddelt i udgående, indgående og
ubesvarede opkald. Som standard vises ubesvarede opkald.

Figur 47 Dialogboksen Opkaldshistorik
2)

Vælg en gruppe fra rullelisten Vis for at få vist opkald i en specifik gruppe.
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7

Administrer kontaktpersoner
Du kan bruge ruden Kontaktpersoner til at udføre handlinger i forbindelse med opkald
og overvågning på dine kontaktpersoner samt administrere dine telefonlister.

Figur 48 Ruden Kontaktpersoner

TDC Call Center giver adgang til telefonlisterne med dine kontaktpersoner i
nedenstående tabel.
Grænsefladeelement

Beskrivelse

Virksomhed

Telefonlisten Virksomhed
virksomhedstelefonbog.

Fælles

Telefonlisten Fælles indeholder kontaktpersonerne
telefonliste konfigureret af din administrator.

Personlig

Telefonlisten Personlig indeholder alle kontaktpersonerne i din personlige
telefonliste på webportalen.

Supervisorer

Telefonlisten Supervisorer indeholder listen over dine supervisorer og gør
det muligt at se deres telefonstatus.

Kortnummer

Telefonlisten Kortnummer indeholder de numre, der er konfigureret til dig
eller af dig til (100-kortnumre).

Køer

Telefonlisten Køer indeholder de call centre, du arbejder i. Det gør det
hurtigt at overføre opkald til køer.

Brugerdefineret

Telefonlisten Brugerdefineret indeholder udvalgte kontaktpersoner fra din
virksomhedstelefonbog. Du kan have adgang til nul, en eller adskillige
brugerdefinerede telefonlister. Brugerdefinerede telefonlister konfigureres
af din administrator.
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indeholder

kontaktpersonerne
i

den

i

din
fælles

Grænsefladeelement
Outlook
LDAP
søgeadgang)

Beskrivelse
Telefonlisten Outlook indeholder dine kontaktpersoner fra Outlook.

(kun

TDC Call Center giver søgeadgang til en konfigureret LDAP-telefonliste.
Når du foretager en søgning i en LDAP-telefonliste, og søgningen giver
resultater, vises disse resultater i panelet Søg (i ruden Kontaktpersoner).
LDAP-kontaktpersoner vises som standard ikke i ruden Kontaktpersoner.

Adgang til visse telefonlister afhænger af dine rettigheder og systemopsætning. Kontakt
din administrator for at få oplysninger.
Ruden Kontaktpersoner indeholder også panelet Telefonlister, hvor kontaktpersonerne
fra de følgende telefonlister er samlet: Virksomhed, Brugerdefineret, Personlig, Outlook
og Kortnummer. Ruden Kontaktpersoner vises permanent. Du kan vælge, hvilke
telefonlister der skal vises i panelet Telefonlister, og du kan skjule panelet, men du kan
ikke lukke det.
Du kan finde flere oplysninger om de handlinger, du foretager for at håndtere dine
telefonlister, i følgende afsnit:

7.1

n

Vis kontaktpersoner

n

Sorter kontaktpersoner

n

Søg efter kontaktpersoner

n

Administrer personlige kontaktpersoner

n

Administrer kortnumre

Vis kontaktpersoner
TDC Call Center gør det muligt at vælge telefonlister til visning i ruden Kontaktpersoner
og under Opkaldspanel, vise og skjule indhold i telefonlister og vælge
visningsrækkefølgen for oplysninger i visse telefonlister.

7.1.1

Vis eller skjul telefonlister
Du kan vælge, hvilken af de telefonlister, du har adgang til, der skal vises i ruden
Kontaktpersoner.
Alle telefonlister kan vises enkeltvis i ruden Kontaktpersoner.
Desuden kan du vælge, hvilke telefonlister der skal vises i panelet Telefonlister
(enkeltvis eller sammen med andre telefonlister) og under Opkaldspanel.
Sådan vises eller skules telefonlisterne i ruden Kontaktpersoner:
1)

Klik på Indstillinger

i ruden Kontaktpersoner.

2)

Vælg Vis, Telefonlister, og Marker eller fjern derefter markeringen af en telefonliste,
som skal vises/skjules. Vælg Alle for at få vist alle telefonlister.
Hvis du vil skjule en telefonliste, kan du også klikke på knappen Luk
pågældende telefonliste.
BEMÆRK: Panelet Telefonlister kan ikke lukkes.
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for den

Figur 49 Ruden Kontaktpersoner – vis/skjul telefonlister

Sådan vises eller skules en telefonliste i panelet Telefonlister:
Vælg fra rullelisten i panelet Telefonlister den telefonliste, der skal vises. Vælg Vis alle
for at få vist alle telefonlister.

Figur 50 Panelet Telefonlister– vælg telefonliste til visning

7.1.2

Vis telefonliste under Opkaldspanel
Sådan vises en telefonliste under Opkaldspanel:
1) Vælg Vis alle i panelet Telefonlister.

Figur 51 Panelet Telefonlister – vælg telefonliste
2)

Klik på knappen Træk telefonliste ud
Telefonlisten vises under Opkaldspanel.
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for den telefonliste, der skal vises.

Figur 52 Outlook telefonliste vist under Opkaldspanel

Klik på knappen Luk
7.1.3

for at lukke telefonlisten.

Vis eller skjul indhold i telefonliste
Dine telefonlister er som standard skjulte, så kun titellinjen vises. Du kan selektivt
udvide de telefonlister, du vil bruge eller søge i.
Sådan vises eller skjules kontaktpersoner i en telefonliste:
Klik i ruden Kontaktpersoner på knappen Vis/skjul

for den pågældende telefonliste.

Figur 53 Panelet Virksomhed udvidet

7.1.4

Vis oplysninger om kontaktpersoner
Du kan få vist oplysninger om en kontaktperson i enhver telefonliste.
Sådan vises oplysninger om kontaktpersoner:
1) Udvid telefonlisten.
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2)

Klik på kontaktpersonen. Posten udvides og viser kontaktpersonens oplysninger.
Oplysningerne afhænger af telefonlisten og består af kontaktpersonens
telefonnumre eller id'er og handlingsknapper.
Der kan kun udvides en kontaktperson pr. telefon ad gangen. Når du klikker på en
kontaktperson, skjuler systemet automatisk oplysningerne om den senest udvidede
kontaktperson.

Figur 54 Panelet Virksomhed – oplysninger om kontaktperson

7.1.5

Vælg visningsrækkefølge
Kontaktpersoner i telefonlisterne Virksomhed, Medarbejdere og Supervisorer kan vises
enten med deres fornavn eller efternavn først. Dit valg gælder for alle disse telefonlister.
Du kan ikke vælge visningsrækkefølgen for hver telefonliste individuelt.
Sådan specificeres kontaktpersonernes visningsrækkefølge:
1)

Klik på knappen Indstillinger

i ruden Kontaktpersoner.

2)

Vælg Vis, derefter Visningsnavn og til sidst den rækkefølge,
kontaktpersonerne skal vises i: Efternavn, fornavn eller Fornavn, efternavn.

som

Figur 55 Ruden Kontaktpersoner – visning af kontaktpersoner efter fornavn og efternavn

Figur 56 viser supervisorer sorteret efter deres efternavn efterfulgt af deres fornavn.

Figur 56 Panelet Supervisorer – supervisorer sorteret efter fornavn og efternavn
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7.2
7.2.1

Sorter kontaktpersoner
Sorter kontaktpersoner
Du kan sortere kontaktpersoner i følgende telefonlister: Virksomhed, Køer og
Medarbejdere.
Sådan sorteres kontaktpersoner i en telefonliste:
1)

Klik på Indstillinger

i ruden Kontaktpersoner.

2)

Vælg Sortér efterfulgt af Navn på den telefonliste, som du skal bruge til at sortere
kontaktpersoner, og derefter sorteringsfunktionen.

Figur 57 Ruden Kontaktpersoner – sortering af kontaktpersoner

Figur 58 viser telefonlisten Virksomhed sorteret efter kontaktpersonens fornavn.

Figur 58 Panelet Virksomhed – kontaktpersoner sorteret efter fornavn

BEMÆRK: Når kontaktpersoner sorteres efter ACD-status, og ACD-status for en
medarbejder ændres, får medarbejderne ikke automatisk ny placering.
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7.3

Søg efter kontaktpersoner
TDC Call Center indeholder en søgefunktion, som gør det muligt at søge efter specifikke
kontaktpersoner i dine telefonlister.
Du bruger panelet Søg i ruden Kontaktpersoner til at søge efter kontaktpersoner.

Figur 59 Ruden Kontaktpersoner – panelet Søg

7.3.1

Søg efter kontaktperson
Sådan søges efter kontaktpersoner:
1) Indtast den tekst, du vil søge efter, i tekstboksen Søg, og tryk på ENTER. Du kan
indtaste delvise oplysninger, f.eks. en del af et navn eller et telefonnummer.
Hvis du f.eks. ikke kan huske, om Nikolai staves "Nikolai" eller "Nikolaj", kan du
indtaste "niko", hvorefter begge navne vises (men dog ikke Nicolai/Nicolaj).
2)

Marker afkrydsningsfeltet Begynder med for at begrænse søgningen til
kontaktpersoner, der begynder med den indtastede tekst.

3)

Vælg de telefonlister på rullelisten, du vil søge i.

4)

Tryk på ENTER.
Den tekst, du indtaster, matches med alle egenskaber i hver post i de valgte
telefonlister.
BEMÆRK: Der gøres ikke forskel på små og store listestaver i søgningen, så søgningerne
"Ann" og "ann" giver de samme resultater.

Søgeresultaterne vises i panelet Søg, og hver kontaktperson vises med Navn på den
telefonliste, hvor vedkommende blev fundet.
Der søges i telefonlister i følgende rækkefølge: Supervisorer, Agenter, Virksomhed.
Dobbelte forekomster i disse telefonlister vises ikke, og kun det første match for en
given kontaktperson vises.
Dobbelte forekomster i andre telefonlister vil dog blive vist.

Figur 60 Ruden Kontaktpersoner – søgeresultater

Søgningen viser enten alle de kontaktpersoner (i de valgte telefonlister), der indeholder
det indtastede søgeord, eller alle de kontaktpersoner, som starter med det indtastede
søgeord.
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I det første tilfælde (Indeholder) vises alle kontaktpersoner med forNavn "Ann", hvis du
skriver "Ann" og vælger "Fornavn" fra rullelisten Søgefilter, nøgleord , men du får også
vist alle fornavne som "Anne", "Marianne", "Marie Ann", "Ann Marie" osv.
I det andet tilfælde (Begynder med) får du vist alle fornavne som "Ann", "Anne" og "Ann
Marie", men ikke "Marianne" eller "Mary Ann", hvis du skriver "Ann" og vælger
"Fornavn".
5)

Klik på Nulstil

for at fjerne søgeresultaterne.

BEMÆRK: Kontaktposterne i søgeresultaterne følger de samme regler, som hvis posten blev
åbnet i sin egen telefonliste. Dette gør det muligt at udføre handlinger direkte fra
søgeresultaterne.

7.4

Administrer personlige kontaktpersoner
Du kan tilføje eller fjerne personlige kontaktpersoner via webportalen eller i TDC Call
Center, og opdateringerne vises begge steder. De opdateringer du foretager via
webportalen, vises i TDC Call Center ved næste login.
Hvis du vil opdatere personlige kontaktpersoner med klienten, skal du gøre følgende:
n

Tilføj personlig kontaktperson

n

Slet personlig kontaktperson

Du kan ikke ændre en personlig kontaktperson i TDC Call Center. Hvis du vil ændre
oplysninger om en personlig kontaktperson, skal du slette posten og indtaste den igen.
7.4.1

Tilføj personlig kontaktperson
Sådan tilføjes en personlig kontaktperson:
1)

Klik på Rediger
kontaktperson åbnes.

i panelet Personlig.

Dialogboksen Rediger personlig

2)

Klik på Tilføj. Der indsættes en ny linje under de eksisterende poster, hvor det er
muligt at definere en ny post.

Figur 61 Dialogboksen Rediger personlig kontaktperson – tilføj post
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7.4.2

3)

Indtast kontaktpersonens navn eller beskrivelse i tekstboksen Navn, som den skal
vises på listen over kontaktpersoner.

4)

Indtast telefonnummer på kontaktpersonen i tekstboksen Nummer.

5)

Klik et vilkårligt sted i dialogboksen uden for posten for at gemme posten.

Slet personlig kontaktperson
Sådan slettes et kortnummer:
1)

Klik på Rediger
kontaktperson åbnes.

i panelet Personlig.

2)

Vælg den post, der skal slettes, og klik på Slet.

Figur 62 Vinduet Rediger personlig kontaktperson – slet post
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Dialogboksen Rediger personlig

7.5

Administrer kortnumre
Du kan tilføje eller fjerne kortnumre via webportalen eller i TDC Call Center, og
opdateringerne vises begge steder. De opdateringer du foretager via webportalen,
vises i TDC Call Center ved næste login.
Hvis du vil opdatere kortnumre med klienten, skal du gøre følgende:

7.5.1

n

Tilføj kortnummer

n

Rediger kortnumre

n

Slet kortnummer

Tilføj kortnummer
Sådan tilføjes et kortnummer:
1)

Klik på Rediger
åbnes.

i panelet Kortnummer. Dialogboksen Rediger kortnumre

2)

Klik på Tilføj. Der indsættes en ny linje under de eksisterende poster, hvor det er
muligt at definere en ny post.

Figur 63 Dialogboksen Rediger kortnumre – tilføj post

7.5.2

3)

Vælg et kortnummer fra rullelisten Kode.

4)

Indtast det telefonnummer, du vil teledele koden, i tekstboksen Telefonnummer.

5)

Indtast i tekstboksen Beskrivelse en beskrivelse, som gør det muligt at identificere
posten.

6)

Klik et vilkårligt sted i dialogboksen uden for posten for at gemme ændringerne.

Rediger kortnumre
Sådan redigeres et kortnummer:
1)

Klik på Rediger
åbnes.

i panelet Kortnummer. Dialogboksen Rediger kortnumre

2)

Dobbeltklik på posten for at redigere. Posten kan nu ændres.
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Figur 64 Dialogboksen Rediger kortnumre – redigering af post

7.5.3

3)

Rediger oplysningerne efter behov.

4)

Klik et vilkårligt sted i dialogboksen uden for posten for at gemme ændringerne.

Slet kortnummer
Sådan slettes et kortnummer:
1)

Klik på Rediger
åbnes.

i panelet Kortnummer. Dialogboksen Rediger kortnumre

2)

Vælg den post, der skal slettes, og klik på Slet.

Figur 65 Dialogboksen Rediger kortnumre – sletning af post
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8

Overvåg supervisorer
TDC Call Center gør det muligt at overvåge telefonstatussen for udvalgte supervisorer
(op til 50). Dette er praktisk, når du eskalerer et opkald og vil finde en ledig supervisor,
som kan tage opkaldet hurtigt.
Du bruger panelet Supervisorer til at få vist telefonstatus for udvalgte supervisorer og
vælge supervisorer til overvågning. Supervisorer, som ikke overvåges, får statussen
"Ukendt".

Figur 66 Panelet Supervisorer

8.1

Vælg supervisorer, som skal overvåges
Listen over udvalgte supervisorer gemmes som en del af dit arbejdsområde, når du
logger ud, og gendannes næste gang, du logger på.
Sådan vælges de supervisorer, der skal overvåges:
1)

Klik på Edit

i panelet Supervisorer. Dialogboksen Supervisorfavoritter åbnes.

Figur 67 Dialogboksen Supervisorfavoritter
2)

Marker feltet ud for de supervisorer, der skal overvåges, og klik på Gem.
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8.2

Supervisor-telefonstatus
I nedenstående tabel vises de mulige statusser for en supervisors telefonlinje:
Telefonstatus

Ikon

Beskrivelse

Ledig

Røret på supervisorens telefon er lagt på, hvilket betyder, at
supervisoren ikke er i gang med et opkald.

Optaget

Røret på supervisorens telefon er taget af, hvilket betyder, at
supervisoren er i gang med et opkald.

Ringer

Supervisors telefon har advarselsstatus, dvs. at der sendes et
opkald til supervisoren.

Ukendt

Supervisoren overvåges ikke aktuelt.
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9

Generer rapporter
TDC Call Center indeholder rapporteringsfunktioner til både medarbejdere og
supervisorer. Medarbejdere kan kun generere rapporter om deres egne aktiviteter,
mens supervisorer har adgang til rapporter om medarbejderes aktiviteter og resultater
samt call centre under deres tilsyn.
Funktionen Rapportering gør det muligt at køre rapporter og planlægge fremtidige
rapporter med foruddefinerede skabeloner.
Linket Rapportering øverst i hovedskærmen giver adgang til sider som anvendes til at
generere og planlægge rapporter.

Figur 68 Hovedvindue (øverst i vinduet)

Dette afsnit indeholder et eksempel på en rapport.
9.1.1

Kør rapport
Sådan køres en rapport:
1) Klik på linket Rapportering i øverste højre side af hovedvinduet. Vinduet Rapport
åbnes.

Figur 69 Vinduet Rapport
2)

Vælg en rapportskabelon fra rullelisten. Rapportens inputparametre vises på siden.
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Figur 70 Rapporten Agentaktivitet
3)

Indtast de nødvendige oplysninger. Hvilke oplysninger der skal afgives afhænger
af den valgte skabelon og rapporttypen. I nedenstående tabel gennemgås
inputparametrene for alle rapporter.
Inputfelt

Beskrivelse

Tilladt værdi

Fuldførte kald

Denne indstilling bruges til at tælle antallet af ACDopkald, en medarbejder har gennemført inden for det
specificerede interval.

1 til 7200

Intervallet kan indstilles fra "1" til "7200" sekunder.
Tidsgrænse
korte kald

for

Denne indstilling anvendes til at tælle antallet af ACDopkald med kort varighed.

1 til 7200

Den angivne værdi er grænsen for hvornår et opkald skal
betragtes som værende af kort varighed.
Korte kald defineres som opkald med en varighed fra "1"
til "7200" sekunder.
Type

Her kan vælges mellem Historisk eller Realtid.
§ Historiske rapporter viser data fra den tildelte startdato til
den tildelte slutdato.
§ Aktuelle rapporter viser data fra den tildelte startdato til nu,
med det aktuelle interval opdateret med realtidsdata.
Aktuelle rapporter for individuelle medarbejdere
indeholder data for hvert tidsinterval, hvor det seneste
interval afspejler aktuelle data, hvis det ønskes (afhængig
af opdateringshastigheden).
Når intervallet skifter,
registreres de endelige data for den seneste periode og
vises som historiske data, og aktuelle data afspejles af det
nye tidsinterval.
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Historisk
realtid

eller

Inputfelt

Beskrivelse

Tilladt værdi

Startdato

Den dato, hvor rapporten skal starte. Denne kan indstilles
ved indtastning i tekstfeltet eller ved at klikke på ikonet
Kalender. Dette er obligatorisk. Den ældste historiske
dato afhænger af det valgte interval:

MMM
YYYY

DD,

§ 180 dages intervalstatistik hver halve time
§ 365 dages intervalstatistik hver time
§ 730 dages intervalstatistik hver dag

4)

Starttidspunkt

Det tidspunkt, hvor rapporten skal starte. Du kan vælge
timeformat (A.M., P.M. eller militærformat) under
Timevalg.
Tid kan kun anvendes ved time- og
minutintervaller.

01:00 til 12:59,
13:00 til 12:59
eller 00:00 til
23:59

Slutdato

Den dato, hvor rapporten skal slutte. Denne kan indstilles
ved indtastning i tekstfeltet eller ved at klikke på ikonet
Kalender. Dette er obligatorisk, hvis der vælges en
historisk rapport.

MMM
YYYY

Sluttidspunkt

Det tidspunkt, hvor rapporten skal slutte. Du kan vælge
timeformat (A.M., P.M. eller militærformat) under
Timevalg.
Tid kan kun anvendes ved time- og
minutintervaller. Dette er obligatorisk, hvis der vælges en
historisk rapport.

01:00 til 12:59,
13:00 til 12:59
eller 00:00 til
23:59

Outputformat

Dette gør det muligt at specificere det format, rapporten
skal genereres i. Hvis du vælger HTML eller PDF, vises
rapporten i vinduet Rapport. Hvis du vælger XLS,
oprettes der en fil, som du kan gemme på din computer.

PDF,
HTML

Klik på Kør rapport.
Resultaterne af rapporten vises i området Rapportoutput i vinduet.
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DD,

XLS,

10 Konfigurér TDC Call Center
Du bruger indstillingen Indstillinger, som åbnes ved hjælp af linket Indstillinger i øverste
højre hjørne af hovedsiden, til at konfigurere forskellige aspekter af programmet TDC
Call Center.
Klik på linket Tilbage til program for at vende tilbage til hovedgrænsefladen.
BEMÆRK: Brug ikke knappen Tilbage i internetbrowseren for at vende tilbage til
hovedskærmen.

Dette afsnit indeholder oplysninger om de muligheder, du kan bruge til at konfigurere
TDC Call Center.
n

Indstillinger – generelt

n

Indstillinger – Applikation

n

Indstillinger – tjenester

n

Indstillinger – Plugins

n

Indstillinger – rapport

n

Indstillinger – om
BEMÆRK:
Visse indstillinger er muligvis ikke tilgængelige, afhængig af din
systemkonfiguration.

10.1 Indstillinger – generelt
Du bruger fanen Generelt til at konfigurere forskellige indstillinger, der gør TDC Call
Center endnu mere brugervenlig.

Figur 71 Indstillinger – generelt
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I følgende underafsnit beskrives de indstillinger, der kan konfigureres på denne side.
10.1.1 Konto
Du bruger dette område til at skifte adgangskode til TDC webportal og TDC klienter
(herunder TDC Call Center).
TDC Call Center bruger de samme logindata som TDC webportal. Så når du ændrer
din adgangskode i TDC Call Center, skal du huske at bruge den nye adgangskode, når
du skal logge ind på webportalen.
BEMÆRK: Den indtastede adgangskode skal opfylde de krav til adgangskoder, som stilles
af TDC.

Sådan ændres din adgangskode:
1) Klik på linket Skift adgangskode.
adgangskode.

Afsnittet udvides, så du kan ændre din

Figur 72 Konto – skift adgangskode
2)

Indtast den nye og gamle adgangskode, og klik på Skift adgangskode.
Bemærk, at knappen Nulstil ikke nulstiller adgangskoden.
tekstboksene.

Den rydder kun

10.1.2 Hotel-gæst
Denne indstilling gør det muligt at konfigurere Free Seating Vært.
På denne måde er det ikke nødvendigt at indtaste disse oplysninger, hver gang du
logger på TDC Call Center, hvis du bruger den samme Free Seating Vært.
Indtast det brugernavn til Free Seating Vært, som svarer til det skrivebord/den enhed,
du bruger, i tekstboksen Hotel-Gæst, f.eks. "bente456@vkxxxxxx.hvoip.dk".
10.1.3 Sprog
Sprogindstillingerne gør det muligt at vælge sproget i brugergrænsefladen til TDC Call
Center.
n

I rullelisten findes de sprog, som er tilgængelige i din version af TDC Call Center.
Hvis du vil skifte sprog, skal du vælge et nyt sprog fra listen.

n

Synkroniser sprog med min profil – når dette afkrydsningsfelt er markeret,
synkroniserer TDC Call Center sproget med din TDC brugerprofil og ignorer
sprogvalget på denne side.
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10.1.4 Skærm pop up
Du bruger indstillingerne for pop op-skærme til at konfigurere den URL-adresse, der
kan lanceres ved indgående opkald.
n

Indtast URL – gør det muligt at indtaste adressen på den webside, som TDC Call
Center åbner med standardbrowseren, når du klikker på knappen Web pop-URL i
pop op-vinduet Opkaldsmeddelelse.

n

Autopop for indgående opkald – når denne indstilling er markeret, starter TDC Call
Center Web pop-URL, uden at du behøver at klikke på knappen Web Pop URL i
pop op-vinduet Opkaldsmeddelelse for hvert indgående opkald.

URL-funktionen kan pege på en vilkårlig URL-adresse, men peger typisk på et
webprogram, som indsætter valgfrie opkaldsparametre og sender dem videre til et
CRM-program eller en anden database. For eksempel:
http://118.dk/?pageSize=25&whatName=&whatCategory=&whatPhone=&what
Other=&whereStreet=&whereHouseNumber=&whereZip=&whereCity=&categor
y=&keyword=&what=__REMOTE_PHONE__&where=

Denne URL sender det indgående opkaldsnummer til hjemmesiden 118.dk.
Hjemmesiden anvender data fra opkaldet og laver en søgning baseret på kundens
nummer.
Der er en række valgfrie parametre, som klienten kan sende til browseren. Disse
parametre er opsummeret nedenfor:
n

__USER__: Brugerens login-id

n

__FIRST__: Brugerens fornavn

n

__LAST__: Brugerens efternavn

n

__EMAIL__: Brugerens e-mailadresse

n

__GROUP__: Virksomheds-id tildelt af TDC (VKxxxxxx).

n

__PHONE__: Brugerens telefonnummer

n

__REMOTE_PHONE__: Den eksterne parts telefonnummer

n

__REMOTE_NAME__: Den eksterne parts navn (hvis det er relevant)

n

__CALL_TYPE__: Opkaldstype ("Incoming")

10.1.5 Arbejdsområde
TDC Call Center gør det muligt at brugertilpasse dele af arbejdsområdet, f.eks. vinduets
størrelse og placering på skrivebordet. Systemet gemmer indstillingerne mellem
sessioner.
Følgende elementer kan brugertilpasses:
−

Størrelsen og placeringen af det webbrowservindue, som indeholder
brugergrænsefladen

−

Rudernes størrelse (Opkaldspanel, Kontaktpersoner og Opkald i kø)

−

Størrelsen og placeringen af vinduet Kontrolpanel

−

Størrelsen og placeringen af vinduet Rapport

NOTE 1: Denne funktion fungerer ikke i alle versioner af Internet Explorer på grund af Internet
Explorers tekniske begrænsninger. Desuden indeholder Firefox 7 og nyere ikke en standardAPI til ændring af størrelsen på et vindue uden at åbne et nyt vindue. Derfor er det ikke muligt
at gemme arbejdsområdeindstillingerne for hovedvinduets størrelse i Firefox 7 og/eller nyere.
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NOTE 2: Det browservindue, der kører TDC Call Center, skal have en størrelse på minimum
1024 x 768 pixels.
NOTE 3: Når den vertikale størrelse på et vindue ændres, får ruderne ikke altid en størrelse,
som fylder vinduet. Hvis du vil ændre størrelsen på et vindue, skal du trække vinduet fra
nederste højre hjørne eller skjule og derefter udvide ruderne efter tilpasningen for at tilpasse
dem til vinduet.

n

Gem arbejdsområde – klik på denne knap for at gemme det aktuelle
arbejdsområde.

n

Indlæs arbejdsområde – klik på denne knap for at opstille arbejdsområdet efter den
senest gemte konfiguration.

n

Nulstil til standard – klik på denne knap for at genskabe arbejdsområdet efter
systemets standardkonfiguration.

n

Gem altid arbejdsområde, når du logger ud – du bliver spurgt af TDC Call Center,
om du vil gemme det aktuelle arbejdsområde, når du logger ud af klienten. Hvis du
vil gemme arbejdsområdet automatisk uden at blive spurgt, når du logger ud, skal
du markere afkrydsningsfeltet Gem altid arbejdsområde ved log ud.

Sådan brugertilpasses arbejdsområdet:
1) Opstil vinduerne som ønsket.
2)

Klik på knappen Gem arbejdsområde for at gemme den aktuelle konfiguration.
Hvis du vil gendanne systemstandarden, skal du klikke på Nulstil til standard.

3)

Klik på knappen Indlæs arbejdsområde når som helst for at vende tilbage til den
seneste gemte konfiguration.

10.2 Indstillinger – Applikation
Brug fanen Applikation til at konfigurere programindstillingerne. De er beskrevet i
følgende afsnit.

Figur 73 Indstillinger – Applikation
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10.2.1 Medlemskab af kø
Disse indstillinger gør det muligt at vælge de call center-køer, du vil tilslutte dig.
1)

Hvis du vil tilslutte dig en call center-kø, skal du markere linjen med call center.

2)

Hvis du vil tilslutte dig alle køer, skal du markere tekstboksen i topteksten.
BEMÆRK: Hvis du ikke har rettigheder til at tilslutte dig/forlade en kø, er linjen med den
pågældende kø nedtonet, og du kan kun se din deltagelsesstatus i køen. Hvis du vil ændre
din deltagelsesstatus i en kø, og du ikke har rettigheder til at gøre det selv, skal du kontakte
din administrator.

10.2.2 Agent politikker
Du bruger indstillinger for agentpolitikker til at specificere din ACD-status efter login,
ACD-status efter opkald, afslutningstimer og udgående CLID:
n

ACD-status efter login – vælg en tilstand fra rullelisten Loginstatus for at specificere
din ACD-status efter login. Din ACD-status indstilles automatisk til den valgte
tilstand, når du logger på TDC Call Center.

n

ACD-status efter opkald – vælg en tilstand fra listen Status efter opkald for at
konfigurere din ACD-status efter opkald, hvilket vil sige din ACD-status efter
afslutning af et opkald.
Når du vælger Efterbehandling, skal du oftest konfigurere din afslutningstimer.

n

Indstil timer for efterbehandling til – for at indstille din afslutningstimer efter opkald
skal du markere feltet Indstil timer for efterbehandling til <mm:ss> for køer uden en
politik og indtaste tiden i minutter og sekunder. Din ACD-status skifter automatisk
fra Efterbehandling til Ledig efter den specificerede periode.
BEMÆRK: Indstillingen af din afslutningstimer efter opkald tilsidesættes, hvis din
administrator indstiller timeren til en lavere værdi.
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10.3 Indstillinger – tjenester
Du bruger fanen Tjenester til at konfigurere forskellige tjenester tildelt til dig af din
administrator, som er integreret med TDC Call Center. Disse indstillinger er kun
tilgængelige, hvis du er tildelt disse tjenester. Du kan få yderligere oplysninger ved at
kontakte din administrator.
Tjenesterne er grupperet i to kategorier: Aktive og inaktive.

Figur 74 Indstillinger – tjenester

Du kan konfigurere følgende tjenester (hvis du er tildelt tjenesterne):
n

Vil ikke forstyrres – når du aktiverer denne tjeneste, kan du ikke modtage opkald,
og alle dine opkald sendes automatisk til din telefonsvarer.

n

Fast viderestilling – når du aktiverer denne tjeneste, skal du angive det
telefonnummer, dine opkald skal viderestilles til. Når denne tjeneste er aktiv,
viderestilles alle dine opkald til det specificerede nummer.

Sådan aktiveres en tjeneste:
1) Vælg tjenesten, og Marker boksen Er aktiv. Tjenesten flyttes fra kategorien Inaktiv
til Aktiv.
2)

Hvis du har aktiveret tjenesten Fast viderestilling, skal du angive det nummer, du
vil viderestille dine opkald til, i boksen Viderestil til, der vises.

3)

Hvis du vil generere en kort ringetone for indgående opkald, skal du markere
indstillingen RingSplash.

4)

Klik på Gem for at gemme dine ændringer.
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10.4 Indstillinger – Plugins
Du bruger fanen Plugins til at konfigurere den plug-in-software, der bruges af TDC Call
Center til at levere funktioner som opkaldsmeddelelser, programgenveje og kaldslog.

Figur 75 Indstillinger – plug-ins

10.4.1 Opkaldsnotifikation
Disse indstillinger bruges til at kontrollere, hvornår og hvordan opkaldsmeddelelser
vises. Du kan vælge følgende muligheder:
n

Maksimer Call center-window til indgående opkald – når denne indstilling er
markeret og TDC Call Center kører minimeret i browservinduet, gendanner TDC
Call Center automatisk vinduet ved indgående opkald.
Denne funktion virker ikke i Firefox. I Internet Explorer må der kun være en fane
åben i den webbrowser, der kører TDC Call Center.

n

Vis meddelelser om opkald – når denne indstilling er valgt, vises pop op-vinduet
Opkaldsmeddelelse oven på andre applikationsvinduer i TDC Call Center, når du
modtager et opkald. Hvis du markerer dette felt, skal du vælge en valgmulighed fra
rullelisten for at specificere betingelserne for visning af meddelelser.
Dette fungerer ikke, hvis andre faner er åbne i samme webbrowservindue som TDC
Call Center. Hvis opkald desuden modtages inden for otte sekunders mellemrum,
vises pop op-vinduet Opkaldsmeddelelse kun for det første opkald i en serie.
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10.4.2 Microsoft Outlook
Integrationen med Outlook i Call Center styres af indstillingerne i Microsoft Outlook. De
vises kun, hvis integration med Outlook er aktiveret i Call Center.
Du kan vælge følgende muligheder:
n

Aktiver/deaktiver integration med Outlook – bestemmer, om Call Center skal
integreres med Outlook og give adgang til dine kontaktpersoner i Outlook. Hvis
integration med Outlook er deaktiveret, downloades de tilsvarende plug-insoftwarekomponenter til desktop ikke.

n

Hent kontaktpersoner fra – gør det muligt at specificere, hvor du vil søge efter dine
kontaktpersoner i Outlook.

n

Brug kontaktpersoner fra Outlook som foretrukken CLID-opslag – når denne
indstilling er valgt, anvender Call Center Outlook til at forsøge at identificere en
opkalder, når opkalderens identitet er ukendt.
BEMÆRK: Funktionen integration med Outlook indeholder følgende funktioner: CLIDsøgning, lagring af vCards samt adgang til og søgning efter kontaktpersoner i Outlook. Hvis
du bruger Microsoft Outlook 2010 eller 2013 (32- eller 64-bit-version), skal Outlook køre,
inden Call Center startes, for at disse funktioner skal virke.

10.4.3 LDAP v3
Dette plugin giver mulighed for at du kan søge data fra andre databaser.
Dette punkt skal konfigureres af din administrator.

10.4.4 Programgenveje
Indstillingerne for programgenveje anvendes til at oprette genveje på skrivebordet, som
nemt giver adgang til TDC Call Center.
Plug-in med programgenveje gør det muligt at oprette genveje på skrivebordet på en
Windows-platform, som starter programmerne i din standard webbrowser, når du klikker
på dem.
n

Tilføj genvej – klik på denne knap for at oprette en genvej til TDC Call Center på
skrivebordet.

n

Fjern genvej – klik på denne knap for at fjerne en tidligere oprettet genvej til TDC
Call Center. Hvis du ikke oprettede en genvej med knappen Tilføj genvej, har
knappen Ekstern genvej ingen effekt.

10.4.5 Aktivitetsarkiv
Dette plugin gør det muligt at lagre statistik for opkaldshændelser lokalt på din computer.
Dette punkt skal konfigureres af din administrator.
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10.5 Indstillinger – rapport
Fanen Rapport bruges til at konfigurere værdier, der skal bruges som
standardinputparametre til generering af rapporter. Hvis du ikke angiver nogen værdier,
anvendes systemstandarderne. Du kan ændre disse værdier efter behov, når du
genererer rapporter.

Figur 76 Indstillinger – rapport

10.5.1 Standard grænseværdier
Disse indstillinger gør det muligt at konfigurere de grænseværdier, der skal bruges som
standard, når du genererer rapporter, som kræver, at du angiver grænseværdier. Dette
er praktisk, hvis du ofte bruger de samme grænseværdier. Du kan altid ændre en
standardværdi, hvis det er nødvendigt.
n

Gennemførte kald kortere end: – bruges til at tælle antallet af ACD-opkald, en
medarbejder
har
gennemført
indenfor
det
specificerede
interval.
Tidsgrænsen for afslutning af opkald kan indstilles fra "1" til "7200" sekunder.

n

Korte opkald – anvendes til at tælle antallet af ACD-opkald med kort varighed
gennemført af en medarbejder indenfor det specificerede interval. Den maksimale
længde på opkald, der skal betegnes som et kort kald, kan indstilles fra "1" til "7200"
sekunder.

10.5.2 Standard Start-ugedag
Følgende indstilling giver dig mulighed for at konfigurere den ugedag, rapporten starter.
n

Standard Start-ugedag – gælder for intervalbaserede rapporter, når den valgte
prøveperiode er "ugentlig". Den kan indstilles til en vilkårlig ugedag.
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10.6 Indstillinger – om
Fanen Om indeholder oplysninger om TDC Call Center.

Figur 77 Indstillinger – Om

Følgende oplysninger findes på denne side:
n

Version – Navn og softwareversionen af TDC Call Center klienten.

n

Profil – er den anvendte TDC Call Center klientprofil.

n

Ansvarsfraskrivelse – er oplysninger om ophavsret til TDC Call Center.
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11 Bilag A: Ordliste og definitioner
11.1 ACD-statusser
ACD-status angiver, om medarbejderen er ledig til at modtage opkald. Følgende tabel
indeholder de tilgængelige opkaldsstatusser. En medarbejder kan vælge en af ACDstatusserne.
ACD-status
Ledig

Ikon

Beskrivelse
Medarbejderen er klar til at modtage ACD-opkald.
(Medarbejderen kan også modtage direkte opkald.)
Dette er medarbejderens primære ACD-status i løbet af
arbejdsdagen.
Det angiver, at medarbejderen er på sin
arbejdsplads og enten er klar til at modtage et opkald eller har et
aktivt opkald.
ACD-opkald kan leveres til en medarbejder med statussen
Tilgængelig.
Der anvendes både medarbejderens ACD-status og telefonstatus
til at afgøre, om et opkald skal sendes til medarbejderen.
Medarbejdere modtager som standard opkald, når de er ledige,
og deres telefon er Ledig. Men denne funktionsmåde kan
tilsidesættes, hvis Banke på for medarbejdere er aktiveret for call
centret, hvilket giver mulighed for nye opkald, når medarbejderen
er ledig og har et aktivt opkald.

Optaget

Medarbejderen er ikke klar til at modtage ACD-opkald.
(Medarbejderen kan stadig modtage direkte opkald.)
Statussen Optaget bruges, når medarbejderen ikke er på sin plads
og derfor ikke kan modtage opkald.
ACD-opkald sendes ikke til medarbejdere med status Optaget.
Denne status kan bruges, når medarbejderen er til frokost, holder
pause, er til møde eller optaget af en anden aktivitet på arbejdet,
men ikke er ledig til at modtage opkald.

Efterbehandling

Medarbejderen udfører arbejde efter, at opkaldet er afsluttet.
Formålet med denne status er at gøre det muligt for
medarbejderen at gennemføre papirarbejde eller andre
procedurer efter opkald i forbindelse med det seneste opkald.
Opkald kan sendes til medarbejdere med status Efterbehandling,
afhængig af call centrets konfiguration.
Opkald sendes som standard ikke til medarbejdere med status
Efterbehandling, medmindre call centret er konfigureret til at
muliggøre opkald til medarbejdere med status Efterbehandling.

Sign-In

Statussen Log ind svarer til en "clock in", hvilket betyder, at
medarbejderen er på sin plads, men endnu ikke er klar til at
modtage indgående opkald.
Der sendes ikke opkald til
medarbejdere med denne status.
Log ind er en overgangsstatus, og medarbejderne forbliver ikke i
denne status, men vender i stedet tilbage til deres tilstand inden
sign-in.
Det anbefales, at medarbejdere kun har denne status fra de
ankommer på arbejdet, til de bliver ledige til at modtage opkald.

Log af

Statussen Log af svarer til en "clock out", hvilket betyder, at
medarbejderens arbejdsdag eller skift er færdig, og
vedkommende er på vej hjem.
Der sendes ikke opkald til medarbejdere med denne status.
Det anbefales ikke at anvende denne status, når medarbejdere er
til frokost eller holder pause i løbet af dagen. Til dette formål bør
statussen Ledig anvendes.
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En medarbejder kan kun indstille sin ACD-status i TDC Call Center til "Ledig", "Optaget"
eller "Efterbehandling". En supervisor kan indstille en medarbejders ACD-status til
"Ledig", "Optaget", "Efterbehandling" eller "Log af”.
Statussen Log ind kan kun tildeles en medarbejder via webportalen.

11.2 Telefonstatus
Telefonstatus viser status for den overvågede supervisors telefonlinje.
For supervisors vises telefonstatus på følgende måde:
Telefonstatus

Ikon

Beskrivelse

Ledig

Røret på supervisorens telefon er lagt på, hvilket betyder, at
supervisoren ikke er i gang med et opkald.

Optaget

Røret på supervisorens telefon er taget af, hvilket betyder, at
supervisoren er i gang med et opkald.

Ringer

Supervisors telefon har status Alarmerer, dvs. at der sendes
et opkald til supervisoren.

Vil
ikke
forstyrres

Supervisoren har aktiveret tjenesten Vil ikke forstyrres.

Ukendt

Supervisoren overvåges ikke aktuelt.

11.3 Opkaldsstatus
Opkaldsstatus er den status, dine aktuelle opkald kan have. Der er følgende
muligheder:
Opkaldsstatus

Visningsnavn

Ikon

Opkaldshandlinger

Ringer ind (lokalt)

Indgående lokal

Svar, afslut

Ringer ind (eksternt)

Indgående

Svar, telefonkonference, afslut

Ringer ud, udgående

Udgående

Telefonkonference, afslut

Aktiv

Aktiv

Viderestil,
hold,
telefonkonference

afslut,

På hold

På hold

Viderestil,
genoptag,
telefonkonference

afslut,

På hold (eksternt)

På hold

Viderestil,
hold,
telefonkonference

afslut,

Aktiv
telefonkonference)

(i

Aktiv

Viderestil, hold, afslut

På
hold
telefonkonference)

(i

På hold

Viderestil, genoptag, afslut

Opkald
tilbagekaldt

Svar, telefonkonference, afslut

Ring ind (tilbagekald)
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11.4 Opkaldstyper
I dette afsnit defineres forskellige typer af opkald målt i statistik for et TDC Call Center.
Navn

Beskrivelse

ACD-opkald

Dette er et opkald til et call centers nummer, som viderestilles til en medarbejder
via ACD-funktionen.

Indgående
opkald

Dette er et direkte opkald til en medarbejder.
Andre opkald behandlet som indgående opkald omfatter:
§ Opkald, som en supervisor henter fra en kø
§ Opkald, som en medarbejder modtager via en overførsel fra en anden
medarbejder (Bemærk, at der oprindeligt kan have været tale om ACD-opkald.)

Udgående
opkald

Dette er et udgående opkald foretaget af en medarbejder.

Opkald på hold

Dette er et ACD-opkald sat på hold af en medarbejder. Hver gang en
medarbejder sætter et opkald på hold, registreres det som et opkald på hold.

Omstillet
opkald

Dette er et ACD-opkald, som er overført til et andet nummer.
Opkaldene kan være resultatet af medarbejderes manuelle overførsler,
overførsler til telefonsvarer, fordi opkaldene blev timet ud, og supervisors
overførsler til andre køer.
BEMÆRK: Et opkald med timeout overføres, fordi det overskrider den
maksimale ventetid i en kø.

Besvaret
opkald

Dette er et ACD-opkald besvaret af en medarbejder.

Opgivet opkald

Dette er et ACD-opkald, som er sat i kø, men opkalderen lagde røret på, inden
opkaldet blev besvaret eller overført.

Modtaget
opkald

Dette er et ACD-opkald, som er modtaget og enten besvaret eller opgivet. Dette
omfatter ikke overløbne opkald.

Overløbne
opkald

Dette er et ACD-opkald, som er modtaget, men øjeblikkeligt viderestillet til en
anden destination, fordi køen overstiger den konfigurerede maksimale størrelse
eller den konfigurerede maksimale ventetid.

Opkald i kø

Dette er et ACD-opkald, som ikke straks viderestilles med Natstilling,
Ferietjeneste, Tvunget viderestilling eller Overløb, og sendes til en kø, hvorfra
det viderestilles til en medarbejder eller venter på en ledig medarbejder.

Videresendt
opkald

Dette er et opkald, som er stillet tilbage til køen, fordi det ikke blev besvaret af
en medarbejder inden for det specificerede interval.

Strandet opkald

Dette er et opkald, som er placeret i en kø, efter at alle medarbejdere tilknyttet
køen er skiftet til ACD-statussen Log af.
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12 Bilag B: Tastaturgenveje
Hvis du bruger tastaturgenveje, skal du sørge for, at hovedvinduet er i fokus.
Tast

Tilsvarende musehandling

Beskrivelse

ESC

Klik på knappen Luk i en
dialogboks.

Dette lukker den åbne dialogboks.

ESC

Annuller ændringerne.

Dette afslutter det valgte redigerbare objekt, f.eks.
en tekstboks.

/

Klik
på
tekstboksen
Opkaldsstyring.

Markøren placeres i tekstboksen Opkaldsstyring,
og den aktuelt valgte værdi bevares (hvis det er
relevant).
BEMÆRK:
I Internet Explorer 8 fungerer
genvejstasten "/" ikke altid. Hvis der trykkes på
tasten, fjernes standardteksten i Indtast nummer,
men markøren placeres ikke i inputboksen.

?

Klik på tekstboksen Søg.

Markøren placeres i tekstboksen Søg, og den
aktuelt valgte værdi bevares (hvis det er relevant).

PIL NED

Klik på rullepanelet eller det
næste punkt på en liste.

Det næste punkt i Opkaldspanel eller ruden
Opkald i kø vælges.

PIL OP

Klik på rullepanelet eller det
forrige punkt på en liste.

Det forrige punkt i Opkaldspanel eller ruden
Opkald i kø vælges.

PAGE
DOWN

Rul en side ned.

Der fortsættes til den næste side i Opkaldspanel
eller ruden Opkald i kø.

PAGE UP

Rul en side op.

Der fortsættes til den forrige side i Opkaldspanel
eller ruden Opkald i kø vælges.

1-9

Vælg
et
opkald
Opkaldspanel.

i

Tryk på 1 for at vælge det første opkald, tryk på 2
for at vælge det andet opkald osv.

Mellemrum
stast

Klik på Besvar på de
markerede
indgående
opkald i Opkaldspanel.

Det valgte indgående opkald besvares, eller hvis
der ikke er valgt et opkald, det indgående opkald,
der
har
ventet
længst.
Tryk
på
MELLEMRUMSTASTEN igen for at besvare det
indgående opkald, der har ventet næstlængst,
hvilket sætter det senest besvarede opkald på
hold.

<PUNKTU
M>

Klik på Afslut på
markerede
opkald
Opkaldspanel.

Afslutter det valgte opkald.

ENTER

Klik på Opkald.

Hvis markøren er placeret i tekstboksen Indtast
nummer i Opkaldsstyring, ringes der op til de
indtastede cifre.

ENTER

Klik på Søg.

Hvis markøren er placeret i tekstboksen Søg,
foretages der en søgning.

+

Klik
på
Omstil
Opkaldsstyring.

i

Dette overfører det valgte opkald til det vilkårlige
nummer indtastet i Opkaldsstyring.

SHIFT+1-9

Vælg et opkald, og klik på
Besvar.

Tryk på SHIFT+1 for at vælge og besvare det
første opkald, tryk på SHIFT+2 for at vælge og
besvare det andet opkald osv.

SHIFT+1-9

Vælg et aktivt opkald, og
klik på Hold.

Tryk på SHIFT+1 for at vælge det første aktive
opkald på hold, tryk på SHIFT+2 for at vælge det
andet aktive opkald på hold osv.

SHIFT+1-9

Vælg et opkald på hold, og
klik på Hent.

Tryk på SHIFT+1 for at vælge og hente det første
opkald på hold, tryk på SHIFT+2 for at vælge og
hente det andet opkald på hold osv.

det
i
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Tast

Tilsvarende musehandling

Beskrivelse

S eller s

Klik på linket Indstillinger.

Dette skifter fra hovedsiden til siden Indstillinger.

B eller b

Klik på linket Tilbage til
program.

Dette skifter tilbage fra siden Indstillinger til
hovedsiden.

R eller r

Klik
på
knappen
Opkaldshistorik.

Dette åbner dialogboksen Opkaldshistorik.

H eller h

Klik på linket Hjælp.

Dette åbner denne vejledning i PDF-format.

SHIFT+L
eller
SHIFT+l

Klik på linket Log ud.

Brugeren logges ud af applikationen.

SHIFT+A

Vælg Tilgængelig.

Medarbejderens
"Tilgængelig".

SHIFT+U

Vælg Ikke tilgængelig.

Medarbejderens ACD-status angives som "Ikke
tilgængelig".

SHIFT+W

Vælg Efterbehandling.

Medarbejderens ACD-status
"Efterbehandling".
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ACD-status

angives

angives

som

som

