Brukermanual for NextGenTel Mobilt Bedriftsnett - Admin
Gruppeoversikt
Viser alle bedriftens grupper. Om du klikker på Vis brukere er det også mulig å logge andre
personer inn eller ut av gruppen.

Gruppemedlemmer
Under gruppemedlemmer kan du styre hvilke personer som er med i de ulike gruppene på
de ulike prioritetene. Når en samtale går inn i en gruppe vil den først prøve å få tak i
personene som står på prioritet 0, og øke oppover etter hvert som alle personene på hver
prioritet er prøvd.

Definer rapporter
Her kan du sette sammen egne gruppe- og personrapporter med egne felt.
For å opprette ny, skriv inn et passende navn og velge ønsket type:

Klikk så på Rediger og du får opp følgende rapporteditor:

Legg til ønskede felt, og hvilken rekkefølge de skal komme i. For feltene som inneholder %data% kan
du selve angi verdier som skal gjelde. For eksempel Besvarte samtaler innen 40 sekunder. Du kan
legge til denne typen felt flere ganger i rapporten slik at du kan se besvarte innen 10, 20, 30 osv
sekunder.

Rapportutsendelse
Ferdiglagde rapporter kan sendes ut pr epost ved gitte tidspunkt (excel-format).

For å lage ny må du angi data for følgende felt:
•
•
•
•
•
•
•

Gruppering (dag, uke, måned osv). Dette er de samme som kan velges på vanlige rapporter.
Periode. Angir hvor mange dager tilbake i tid utsendelsen skal hente data for.
Tidspunkt. Når på døgnet rapporten skal sendes.
Intervall. Hvor ofte rapport skal sendes (daglig, ukentlig, månedlig).
E-postemne. Emne på eposten som sendes ut, for å skille de ulike.
Rapport. Hvilken rapportmal den tar utgangspunkt i.
Avkrysning, Alle grupper. Om den skal sende basert på alle gruppene du har. Om du ikke
ønsker dette kan du velge grupper individuelt når du klikker på Lag ny.

Når du klikker Rediger kan du velge hvilke mottakere den skal sendes til, og hvilke grupper den skal
hente data fra.

Kontakter
Lar deg definere egne kontakter for visning på sentralbordsiden. Kontaktene vil være synlig for alle i
bedriften.
Fyll inn minimum Fornavn og Nummer.

SLA-monitorering
Denne funksjonen lar deg sette opp overvåking på de ulike gruppene. Ved overskridelse av kriteriene
som er satt vil den vise gruppen som rød på sentralbordsiden, samt varsle definerte mottakere.

Skriv inn en passende beskrivelse, hvilken gruppe den skal gjelde for og en grenseverdi.
Grenseverdien angir hvor mange ganger en sjekk må være overskredet før den varsler. Sjekkene
utføres pr nå hvert minutt.
Klikk på Rediger for å velge hvilke regler som skal gjelde, og hvilke mottakere som skal varsles.
Eksempelet nedenfor vil varsle når det er mer enn 30 sekunders ventetid, mer enn 1 innringer i kø,
eller ingen innlogget i gruppen Morten.
Ved alarm vil den varsle morten@nordicom.no og 48999303.

VIP-lister
VIP-lister kan brukes for å automatisk gjenkjenne visse innringere. Det er mange muligheter her, men
noen eksempler kan være:
•
•
•
•

Øke prioritet
Sende innringere til en annen gruppe
Sette innringer direkte til en gitt person
Også mulighet for svartelisting (eller sette ned prioritet)

For å lage en ny liste, velg passende navn og standard servicelevel. Servicelevel definerer forventet
svartid på samtaler som matches mot en liste og varsler sentralbordpersonen med stolpen som
utvider seg i takt med ventetid i gruppen (forklart i brukermanual). Denne overstyrer default som er
satt på hver enkelt gruppe.

Ved å klikke på Rediger kan du legge inn eller slette nummer i listen. Krysser du av på Nummerserie
kan du angi nummer fra/til for å legge inn mange samtidig. Det er bare mulig å legge inn inntil 100 av
gangen.

Hva som skal skje når en samtale matches i en VIP-liste må programmeres av leverandør via sitt
grensesnitt.

Lydfiler
Under lydfiler kan du spille inn nye meldinger, eller velge hvilken innspilling som er aktiv under hver
lydfilkategori. Kun én kan være aktiv av gangen. I telefonsystemet henvises det til lydfilene som
finnes i valgboksen, som igjen sørger for at den aktiverte innspillingen spilles av.

Du kan enkelt spille av filen på din egen pc ved å klikke på Spill av eller bli oppringt på ditt aktive
nummer ved å klikke på Spill av på telefon. En beskrivelse kan lagres på hver innspilling for å enklere
kjenne dem igjen senere.

Åpningstider
Her kan du angi hvilke åpningstider som gjelder, samt legge inn unntak fra standarden.
Hvis åpent og Hvis stengt angir hvilken lydfil som spilles om det er åpent eller stengt.
Det er mulig å legge inn flere tider på en og samme dag. For eksempel fra 08:00 til 10:00 og 12:00 til
16:00.

Unntak i åpningstider
Unntak overstyrer standardene som er lagt inn. Åpent definert i unntakene har høyere prioritet enn
stengt om disse overlapper. Metoden om man skal redusere åpningstidene i forhold til standard er
da å først stenge ned for hele perioden unntaket skal gjelde, og så eventuelt åpne opp igjen
tidspunktet det skal være åpent.
Metode
•
•
•

Enkel dato – angi en og en dag
Periode – lar deg spesifisere en periode som gjelder hele tidsrommet du angir (for eksempel
fra kl. 10:00 den 01.01.2011 til og med kl. 14:00 den 10.01.2011).
Fra/Til dato – lar deg spesifisere en periode i løpet av dagen som legges inn for hver dag du
angir i fra til (for eksempel fra kl. 10:00 til 14:00 fra og med dato 01.01.2011 til og med dato
10.01.2011).

Hendelsene Åpent med lydfil og Stengt med lydfil overstyrer standardlydfilen som er angitt under de
vanlige åpningstidene

Statistikk
Hent ut gruppe- og personstatistikk, basert på enten ferdiglagde eller selvdefinerte maler.
Parametere:
•
•
•

Rapport – angir hvilken mal som skal benyttes
Gruppe – hvilke(n) gruppe(r) som skal benyttes som grunnlag
VIP-liste – ta kun med samtaler som er matchet mot en liste

Etter du har hentet ut en rapport kan du eksportere de samme tallene til Excel ved å klikke på
knappen i bunnen.

