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1  Johdanto 

Tämä opas on tarkoitettu Elisa Ring –palvelun asiakaspalvelupäällikön roolissa toimiville henkilöille. 
Elisa Ring –palvelun asiakaspalvelupäällikkö on tiimin esimies tai muu asiakaspalvelusta vastaava 
henkilö, joka seuraa asiakaspalvelusarjaan tulevia puheluita päivittäin Asiakaspalvelukonsolin avul-
la. 

Lisäksi asiakaspalvelupäällikkö tekee  tarvittaessa Elisa Ring -palveluun liittyviä muutospyyntöjä ja 
toimittaa ne Elisa Ring -pääkäyttäjälle. 

 
Elisa Ring –palvelun tuki ja ohjeet kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta:  
http://www.elisa.fi/ringohjeet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elisa.fi/ringohjeet
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1.1  Käyttäjätunnukset 

1.1.1  YA Verkkopalvelu 

Elisa Ring -palveluun tilataan maksullisia muutoksia (kuten uudet asiakaspalvelijatun-
nukset käyttäjälle) verkkopalvelun kautta. Sisäänkirjautumiseen tarvitset käyttäjätunnuk-
sen ja salasanan. Saat käyttäjätunnuksen organisaatiosi Elisa-yhteyshenkilöltä ja sa-
lasanan joko tekstiviestissä tai sähköpostitse riippuen kumpi tapa Elisalle on ilmoitettu ti-
lausvaiheessa. 

1.1.2  Elisa Ring palvelun salasanat 

Elisa Ring -palvelun toimituksen yhteydessä käyttäjälle toimitetaan palvelun käyttäjä-
tunnus ja salasana erillisillä tekstiviesteillä. Mikäli et ole saanut tunnuksia, olethan yh-
teydessä organisaatiosi pääkäyttäjään/puhelinyhteyshenkilöön. 
 

Huom: Jos käytössäsi on joku muu päätelaite kuin matkapuhelin, niin sa-
lasanan toimittaminen ja vaihtaminen tapahtuu organisaation puhelinyh-
teyshenkilön toimesta Oma Elisassa.  

 
Ring palvelun käyttäjätunnukset ovat oletuksena muotoa: 
etu.sukunimi@organisaatio.fi 
 
Mikäli käyttäjällä ei ole sähköpostiosoitetta, oletustunnus on muotoa vaihdenimi-#, jos-
sa # on käyttäjän vaihteen alanumero. Tunnuksena voi käyttää myös muotoja 
#@vaihdenimi tai liittymän yritysnumeroa. 
 
Mikäli organisaationne on valinnut muun kuin oletusmuodon, otathan tarvittaessa yh-
teyttä organisaationne pääkäyttäjään/puhelinyhteyshenkilöön. 

1.2  Salasanan uusiminen/vaihtaminen 

Ring salasanan voi vaihtaa missä tahansa Ring käyttöliittymässä kirjautumisen jäl-
keen. Jos salasana on kuitenkin unohtunut tai Ring käyttöliittymään ei muusta syystä 
ole pääsyä, tätä varten on erillinen web-osoite salasanan uudelleenasettamiseen. 
 
1 Kirjoita Internet selaimen osoiteriville osoite:  www.elisa.fi/ringsalasana, selaimeesi 

tulee oheinen sivu.  
 

VIHJE: Hakukoneet löytävät sivuston esimerkiksi hakutekijöillä Ring + sa-
lasana 

 

mailto:etu.sukunimi@organisaatio.fi
http://www.elisa.fi/ringsalasana
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2 Kirjoita puhelinnumerosi "Matkapuhelin- tai yritysnumero" -kenttään ja valitse > 
Lähetä Kertakäyttösalasana.  

3 Kirjoita tekstiviestissä oleva varmenne "Kertakäyttösalasana" –kenttään (Tämä 
toiminta varmistaa järjestelmälle, että oikea käyttäjä on asettamassa uutta salasa-
naa. Puhelimeen tullut kertakäyttösalasana ei siis käy Ring sovelluksille vaan ai-
noastaan tälle sivulle 60 sek ajan).  

4 Kirjoita haluamasi salasana kohtaan Uusi Ring-salasana ja valitse > Aseta Ring 
salasana. (Tämä salasana ei tule enää vistinä ja on pysyvästi voimassa kunnes se 
muutetaan loppu- tai pääkäyttäjän toimesta) 
 

Huom1. salasana saa sisältää vain numeroita ja salasanan pituus pitää olla 
6-20 merkkiä. 

 
Huom2. Mikäli yrität luoda salasanan matkapuhelinliittymälle, jolla ei ole 
Elisa Ring palvelua tai kirjoittamalla lankanumeron kenttään, saat virheil-
moituksen "Matkapuhelimeesi ei ole kytketty Ring palveluita". 

 
Huom3: On mahdollista lukita tunnukset liian monella virheellisellä yrityk-
sellä, jolloin et voi itse palauttaa salasanaasi. Mikäli näin tapahtuu, ota yh-
teyttä organisaationne pääkäyttäjään/puhelinyhteys-henkilöön. Pääkäyttäjä 
voi  palauttaa tunnukset Oma Elisan kautta. 
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1.3  Ohjeet ja käyttöliittymien osoitteet 

5 Kirjoita Internet selaimen osoiteriville osoite:  www.elisa.fi/ringlataukset, selaimeesi 
avautuu oheinen sivu. 
 

 
 

6 Syötettyäsi puhelinnumeron kenttään, sivulle avautuu lista tarjolla olevista käyttö-
liittymistä ja linkki palvelun tukisivuille. Osasta käyttöliittymistä on tarjolla sekä se-
lainversio että Windows työasemaversio, työasemaversiota ei tarvitse muut kuin 
ohjelmistopuhelinkäyttäjät. Sivulla saattaa olla myös tiedotusta esimerkiksi muu-
toksiin liittyen. 

1.4  Elisa Ring –käyttöliittymä 

Asiakaspalvelukonsoliin ja Elisa Ring käyttöliittymään  sisäänkirjautumiseen tarvitset 
Elisa Ring -käyttäjätunnuksen ja -salasanan. Käyttäjätunnuksesi on joko Elisa 
Ring -palveluun liitetty sähköpostiosoitteesi tai muu asiakaskohtaisesti sovittu tunnus.  

Kun sinulla on Asiakaspalvelupäällikön tunnukset pääset Ring käyttöliittymän sovellus-
ten kautta kirjautumaan suoraan konsoliin, asiakaspalvelusarjojen hallintaan, sekä asia-
kaspalvelusarjojen raportointiin. Konsoliin pääset myös suoraan Ring tunnuksillasi. 

Huom: Katso erillinen loppukäyttäjä ohje Ring käyttöliittymästä 

1.5  Elisa Ring käyttöliittymän asetukset 

Asetuksiin pääset valikon   kautta. Asetukset sivu jakautuu kolmeen välilehteen: 
 
1. Puheluasetukset (voit muuttaa päätelaitteesi asetuksia) 
2. Käyttäjätiedot (välilehdellä on omat käyttäjätietosi) 
3. Kieli / Salasana (voit muuttaa kielivalintaasi ja salasanaasi) 
 

http://www.elisa.fi/ringlataukset
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1.5.1  Puheluasetukset 

Pääset muuttamaan ja hallitsemaan päätelaitteisiisi liittyviä asetuksia Puheluasetuk-
set kohdassa 

Määritykset löytyvät Valikko  > Asetukset > Puheluasetukset välilehti 
 
 

Puheluasetukset ja pää-
telaitteet 

Toimintopainikkeet 

Älä häiritset (DnD) 
Älä häiritse on vahva asetus, 
jos kytket sen päälle liuku-
kytkimellä (päällä > sininen 
pohja kytkimessä, pois > 
harmaa pohja kytkimessä)  
sinulle ei voida soittaa 

 

Puheluiden koputus  
(päällä > sininen pohja kyt-
kimessä, pois > harmaa 
pohja kytkimessä). Asetus 
koskee suoria puheluita 
alaliittymään.  

 
 

Näytettävä numero 
Voita muokata näytettävän 
numeron asetuksia valitse-
malla painikkeen, jossa ky-
nän kuva rivin lopussa  
Puhelimet 
Voit tehdä testipuhelun ja 
asettaa kytketäänkö aina 
ohjelmistopuhelin päälle 
kirjauduttaessa (ohjelmisto-
puhelin pitää olla tilattuna). 
Valitsemalla "poista ohjel-
mistopuhelin", voit manuaa-
lisesti kytkeä ohjelmistopu-
helimen pois päältä/päälle 

  

Ip-puhelin  
Joko IP-puhelin tai Ohjelmis-
topuhelin. Klikkaamalla ot-
sikkoa pääset muokkaa-
maan laitteen määrityksiä. 
Voit mm. viivästää päätelait-
teen soimista (jos monta 
päätelaitetta) ja asettaa lai-
tekohtaisesti koputuksen 
päälle/pois 
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Matkapuhelin 
Klikkaamalla otsikkoa pää-
set muokkaamaan laitteen 
määrityksiä. Voit mm. viiväs-
tää päätelaitteen soimista 
(jos monta päätelaitetta) ja 
asettaa laitekohtaisesti ko-
putuksen päälle/pois  

Puhepostitiedot 
Voit asettaa miten saat tie-
don/ilmoituksen puhepos-
teistasi. Voit valita myös, 
että puhepostit lähetetään 
sinulle sähköpostin liitteenä 
 

 

Hakemistotietojen haku 
ja näyttö 
Voit asettaa näytetäänkö 
soittajan-/palvelun nimi pu-
heluhistoriassa, käyttöliitty-
mässä jne. Kaikille puheluille 
–asetus sisältää myös ulko-
puhelut (lisämaksullinen 
ominaisuus) 

 
 

1.5.2  Numeronnäytön asetukset 

Näytettävän numeron määrityksissä voit hallita ja muuttaa näytettävää numeroasi, kun 
soitat itse puhelua ulospäin alaliittymästäsi. Voit näyttää soittaessasi esimerkiksi vaih-
teen numeroa, mikäli on suositeltavaa soittaessasi vaihteenhoitajan roolissa. Voit pii-
lottaa hetkellisesti tai kokonaan näytettävän numeron kytkemällä liukukytkimestä: 
 

Piilota näytettävä numero   
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Voit myös asettaa näytettävän numeron käsinohjaukselle, ellet halua kalenterisi ohjaa-
vaan näytettävää numeroa aktiivisen tilatiedon mukaan. Eri tilatietojen asetuksilla voit 
määritellä mitä numeroa missäkin tilatiedossa näytetään. 
 

 

1.5.3  Käyttäjätiedot 

Käyttäjätiedot välilehdellä voit muokata osaa omista tiedoistasi, pääosa tiedoista tulee 
keskitetyn ylläpidon kautta. Organisaation vaihteenhoitajana voit tehdä kaikkiin tietoi-
hin muutoksia, mikäli sinulle on tilattuna välittäjälisenssi (kts. Sovellukset) 
 
Voit muuttaa omissa käyttäjätiedoissasi 
1. Omia henkilökohtaisia numeroita (muita kuin Ring palveluun määritettyjä) 
2. Lisätä, poistaa sekä järjestää sijaisiasi 

1.5.4  Kieli /Salasana 

Tässä näkymässä voit valita haluamasi kielen, jota haluat käyttää palvelun käyttöliit-
tymissä ja muissa palveluissa. Voit myös vaihtaa palvelun salasanasi, jonka tulee olla 
numeroita sisältäen 6-20 merkkiä. Salasanasi toimii myös puhepostisi salasanana. 

1.5.5  Sovellukset 

Sovelluksiin pääset valikon   kautta, kun sinulla on riittävät käyttöoikeustasot nii-
den käyttämiseen. 
 
Sovellukset välilehdellä Asiakaspalvelupäälliköt ja puhelunvälittäjät pääsevät oikeuksi-
ensa mukaan näkemään linkit sovelluksiin, joita heille on tarjolla. Linkit näkyvät sinulle 
voin, jos sinulle  on tilattu tarvittavat roolit.  
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2  Asiakaspalvelupäällikön Konsoli 

Asiakaspalvelukonsolin avulla asiakaspalvelupäällikkö voit: 

 Seurata asiakaspalvelusarjojen tilannetta ja tarvittaessa purkaa jonoja 

 Määritellä asiakaspalvelusarjojen ominaisuudet eli puhelujen ohjaukseen liittyvät ase-
tukset 

 Lisätä ja poistaa agentteja asiakaspalvelusarjoista 

 Kirjata agentteja sisään ja ulos asiakaspalvelusarjoista 

 Siirtää agentteja tauolle ja takaisin töihin 

 Siirtää agentteja asiakaspalvelusarjasta toiseen 

 Vaihtaa asiakaspalvelusarjojen ylivuotoryhmiä 

 muokata sarjoja 

 Seurata raportointia 

2.1  Konsolin käyttö 

Asiakaspalvelukonsoli on Elisa Ring -puhelinvaihdejärjestelmään liittyvä sovellus, jon-
ka avulla voit yhden käyttöliittymän kautta seurata asiakaspalvelusarjoihin tulevia pu-
heluita ja hallinnoida sarjoihin liitettyjä agentteja. 
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Asiakaspalvelukonsoli on selainpohjainen verkkosovellus, joka on suunniteltu työ-
asemakäyttöön. 

Asiakaspalvelukonsoliin sisäänkirjautumiseen tarvitset käyttäjätunnuksen ja salasa-
nan. Käyttäjätunnuksesi on joko Elisa Ring -palveluun liitetty sähköpostiosoitteesi tai 
muu asiakaskohtaisesti sovittu tunnus.  

Käyttöliittymän minimivaatimukset: 
 

 Windows 7 -käyttöjärjestelmä tai uudempi 

 Vähintään 1 Gt RAM-muistia 

 Vähintään 200 Mt vapaata levytilaa  

 Macromedia Flash Player (suositus 14.0 tai uudempi) 

 Internet yhteys 

2.2  Kirjaudu sisään Asiakaspalvelukonsoliin 

Kirjaudu sisään Asiakaspalvelukonsoliin seuraavasti: 

1. Käynnistä Asiakaspalvelukonsoli: 

 Kun haluat käyttää verkkosovellusta ensimmäistä kertaa, löydät konsolin käyt-
töliittymän osoitteen  www.elisa.fi/ringlataukset sivulta seuraamalla sivun ohjei-

http://www.elisa.fi/ringlataukset
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ta. Voit tallentaa Asiakaspalvelukonsolin linkin selaimesi kirjamerkkeihin ja 
käynnistää sen tarvittaessa jatkossa kirjanmerkistä. 

2. Syötä Elisa Ring -käyttäjätunnuksesi ja -salasanasi. 

3. Jos haluat jatkossa kirjautua sisään automaattisesti, valitse Automaattinen kirjau-
tuminen. 

 

4. Napsauta Yhdistä-painiketta. 

Asiakaspalvelukonsolin päänäkymä avautuu. 

2.3  Asiakaspalvelukonsolin päänäkymä 

Asiakaspalvelukonsolin päänäkymä (kuva alla) sisältää kaikki asiakaspalvelusarjojen 
tilanteen seurantaan ja agenttien hallinnointiin liittyvät toiminnot. 



    

Elisa Oyj Elisa Ring   14 (41) 
      
    
Yritysasiakkaat 17.6.2015  
  
 

 

 

Asiakaspalvelukonsolin päänäkymä koostuu: 

 Agenttien hallinnointi -painikkeista (1) 

 Asiakaspalvelusarjapaneelista (2) 

 Agenttipaneelista (3) 
 

Lisäksi päänäkymä sisältää painikkeet, joilla voit: 

 Siirry asetuksista takaisin päänäkymään (4) 

 ACD-konsolin asetukset (5) 

 Kirjaudu ulos Asiakaspalvelukonsolista (6) 

 Lopeta sovellus (sulje Asiakaspalvelukonsoli) (7) 

 Näytä tilastot (8) 

 Näytä sarjojen hallinta (9) 
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2.3.1  Agenttien hallinnointi -painikkeet 

Agenttien hallinnointi -painikkeiden avulla voit: 

 Poistaa agentteja asiakaspalvelusarjoista 

 Kirjata agentteja sisään ja ulos asiakaspalvelusarjoista 

 Siirtää agentteja tauolle ja takaisin töihin 

Lisäksi voit näyttää ja piilottaa listan kaikista palvelun agenteista napsauttamalla /

 -painiketta. 

 

 

2.3.2  Asiakaspalvelusarjapaneeli 

Asiakaspalvelusarjapaneeli listaa reaaliaikaiset tiedot kaikista asiakaspalvelusarjoista. 
Käytä asiakaspalvelusarjapaneelia yhdessä agenttipaneelin kanssa asiakaspalve-
lusarjojen tilanteen reaaliaikaiseen seurantaan. 



    

Elisa Oyj Elisa Ring   16 (41) 
      
    
Yritysasiakkaat 17.6.2015  
  
 

 

 

Jokaisesta asiakaspalvelusarjasta esitetään seuraavat tiedot: 

 Asiakaspalvelusarjan nimi ja alanumero 

 Asiakaspalvelusarjaan liitettyjen agenttien määrä ja asiakaspalvelusarjaan si-
sään kirjautuneiden agenttien määrä 

 Tauolla olevien agenttien määrä 

 Agenteille tulevien puheluiden määrä (eli kuinka monen agentin puhelin hälyt-
tää) 

 Jonossa olevien puheluiden määrä ja jonon enimmäiskoko 

 Agentin rauhoitusaika (sekunneissa) 

 
Asiakaspalvelusarjapaneelin kautta voit lisäksi: 

 Muuttaa asiakaspalvelusarjan ylivuotonumeroa 

 Hallita asiakaspalvelusarjaan liitettyjä agentteja (kirjata agentteja sisään ja ulos 
asiakaspalvelusarjasta sekä poistaa agentteja asiakaspalvelusarjasta) 

 Näyttää ja piilottaa (agenttipaneelissa) asiakaspalvelusarjaan liitetyt agentit, 
jotka eivät ole kirjautuneena sisään 

 Näytä ACD -tapahtumat -napilla selaimeen avautuu raportti, joka kertoo puhe-
lutiedot joko sarja- tai käyttäjäkohtaisesti. (Kentät on lueteltu kohdassa Tilasto-
jen hallinta). 

  Näytä ACD-tilastot -napilla selaimeen avautuu raportti, joka sisältää joka sarja- 
tai käyttäjäkohtaisesti seuraavat tiedot: 
puheluaika, puhelutunniste, soitettu, soittaja, yritys, jonotunniste, jononimi, jo-
notusaika, hälytysaika, agentti,  

 Sarjojen hallinta -napilla aukeaa ko. asiakaspalvelusarjan hallinnointinäkymä. 
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2.4  Kirjautuminen asiakaspalvelusarjojen hallintaan 

Asiakaspalvelusarjojen hallintaan pääsee Ring 2.0 versiossa Ring-käyttöliittymän kaut-
ta. Myös Konsolin kautta on pääsy hallintaan. Kirjauduttaessa kumpaa vain kautta, 
pääset palveluun automaattisesti Ring -tunnuksillasi. 

3  Asiakaspalvelusarjojen suunnitteluohje (soveltuvin osin myös Vastausryhmä) 

Jotta puheluiden ohjaus sujuu ongelmitta, kannattaa asiakaspalvelusarjojen määrityk-
set ja ohjaukset suunnitella huolellisesti ennen palvelun käyttöönottoa. Tavoitteena on, 
että puhelut pyritään käsittelemään yhden ohjauslogiikan sisällä eli tietyn palvelunu-
meron puhelut tulisi käsitellä yhtenäisellä säännöstöllä (esim. yksi sarja). 
 
Ylivuodot ja/tai ohjaukset toiseen numeroon/palveluun/sarjaan tulisi olla poikkeus, ei 
normaalia toimintaa. Puheluiden ei myöskään pidä muodostaa kiertoa  eli saapuvaa 
puhelua ei pidä kierrättää uudestaan ja uudestaan samaan palveluun, mikäli puheluun 
ei voida vastata soittajan kannalta mielekkäässä ajassa. Tällaisissa tapauksissa puhe-
lu tulisi ohjata ylivuotoon, vastaajaan, soittopyyntöautomaattiin tai tiedotteeseen.  Op-
timaalisen  puhelunjakologiikan löytäminen saattaa edellyttää kokeilemista ja rapor-
toinnin analysoimista. 

 
Seuraavaan on koottu keskeiset aihealueet suunnitteluun liittyen sekä apukysymyksiä 
suunnittelun tueksi: 
 

Aukioloajat 
 

Mieti seuraavia kysymyksiä: 
 

 Milloin asiakaspalvelusarja on avoinna? Joka päivä, vain arkisin? Millä aika-
välillä? 

 Poikkeukset aukioloajoissa 

 Käytetäänkö kiinnioloaikana tiedotetta? 

 Ohjataanko puhelut kiinnioloaikana toiseen numeroon? 
 

Asiakaspalvelijat ja asiakaspalvelupäällikkö 
 
Asiakaspalvelusarjat tarvitsevat asiakaspalvelijoita (agentteja) eli Elisa Ring –käyttäjiä 
joille on tilattu asiakaspalvelijan rooli. Agentti on asiakaspalvelusarjan jäsen eli asia-
kaspalvelija, jolle ohjataan asiakaspalvelusarjaan tulevia puheluita. Asiakaspalvelun 
sujumisen kannalta on lisäksi suositeltavaa nimetä joku asiakaspalvelupäällikön roo-
liin. Asiakaspalvelupäällikkönä toimiva käyttäjä pystyy seuraamaan puheluliikennettä 
ja sarjan toimintaa reaaliaikaisesti ja purkamaan tarvittaessa soittojonoja. Asiakaspal-
velupäällikön roolin tarkempi kuvaus ja toiminta ohjeet löytyvät  ohjeesta Elisa Ring 2.0 
asiakaspalvelupäällikön ohje.  
 
Mieti seuraavia kysymyksiä: 

 

 Montako vastaajaa asiakaspalvelusarjaan tarvitaan ja keitä he ovat? 
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 Onko vastaajilla jo asiakaspalvelija –roolit vai pitääkö ne tilata? 

 Kuinka kauan agentilla on aikaa levätä ennen seuraavaa puhelua? 

 Kuinka kauan agentilla on aikaa vastata kun puhelu hälyttää? 

 Jos yhtään agenttia ei ole kirjautuneena asiakaspalvelusarjaan: 
o Suljetaanko asiakaspalvelusarja? 
o Soitetaanko tiedote? 
o Ohjataanko puhelu toiseen numeroon? 

 
Jono 

 
Mieti seuraavia kysymyksiä: 

 

 Montako soittajaa on järkevää pitää yhtä aikaa jonossa? 

 Kuinka kauan soittajaa voidaan pitää jonossa? 

 Soitetaanko jonotusmusiikkia? 

 Kerrotaanko soittajalle monesko hän on jonossa? 

 Annetaanko soittajalle arvio vastausajasta? 

 Vaatiiko palvelua koskeva säädös, viranomaisohje tai organisaation asiakas-
palvelupolitiikka, että soittajalle kerrotaan heti arvioitu vastausaika? 

 Annetaanko jonossa olevalle soittajalle välitiedote? 

 Onko tarvittava tiedote olemassa vai pitääkö se äänittää? 

 Mitä tapahtuu kun maksimijonotusaika täyttyy? 
o Soitetaanko tiedote? 
o Ohjataanko toiseen numeroon? 

 Mitä tapahtuu kun jono on täynnä? 
o Soitetaanko tiedote? 
o Ohjataanko toiseen numeroon? 

 
Ylivuotonumero 

 
Mieti haluatko käyttää ruuhkatilanteessa ylivuotosarjaa, josta etsitään ruuhka-apu 
agentteja silloin kun kaikki asiakaspalvelusarjan agentit ovat varattuja.  

 
Tiedotteet ja äänitiedostot 

 
Mieti seuraavia kysymyksiä: 
 

 Kuuleeko soittaja tervetulotoivotuksen? 

 Kuuleeko soittaja hälytysäänen sijaan jotain muuta? 

 Milloin tiedotteita soitetaan? 

 Ovatko tiedotteet jo olemassa vai pitääkö ne äänittää? 

 Haluatteko tehdä nauhoitteet itse, löytyykö siihen osaava puhuja  ja onko sii-
hen olemassa välineet riittävän laadun saavuttamiseksi 

 Keneltä nauhoitteet tilataan, nauhoitteiden tekeminen kannattaa kilpailuttaa jos 
niitä tulee paljon 

 
Asiakaspalvelusarjoissa voi käyttää seuraavia äänitteitä: 
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 Tervetulotiedote (soitetaan ennen kuin puhelu yhdistetään vapaana olevalle 
agentille) 

 Jono täynnä –tiedote (kertoo, että asiakaspalvelussa on ruuhkaa) 

 Jonon koko –tiedote (kertoo monentenako soittaja on jonossa) 

 Arvioitu vastausaika –tiedote 

 Väliaikatiedote jonossa olevalle soittajalle (kertoo, että soittaja on yhä jonossa) 

 Jonotusmusiikki 

 Tiedote joka soitetaan kun maksimijonotusaika on täyttynyt 

 Tiedote joka soitetaan kun sarja on kiinni (ja kertoo esim. aukioloajat) 

 Tiedote joka soitetaan kun agentteja ei ole tavoitettavissa 

 Normaalin hälytysäänen korvaava musiikkitiedosto 
 
Varmista, että äänitiedostot ovat saatavilla kun alat luoda asiakaspalvelusarjaa. Jos 
haluat nauhoittaa yrityksellesi omat tiedotteet, voit käyttää nauhoitukseen ilmaisia so-
velluksia kuten Audacity tai WavePad. Voit myös käyttää käyttöjärjestelmäsi äänitys-
ohjelmaa (Windowsin Ääninauhuri tai Sound Recorder, Mac käyttöjärjestelmän Gara-
geBand). 
 
Voit käyttää seuraavia äänitiedostomuotoja (yleisimmät korostettuna): 8svx, aif, aifc, 
aiff, aiffc, al, amb, au, avr, caf, cdda, cdr, cvs, cvsd, dat, dvms, f4, f8, fap, flac, fssd, 
gsm, hcom, htk, ima, ircam, la, lpc, lpc10, lu, mat, mat4, mat5, maud, mp2, mp3, nist, 
ogg, paf, prc, pvf, raw, s1, s2, s3, s4, sb, sd2, sds, sf, sl, smp, snd, sndfile, sndr, sndt, 
sou, sph, sw, txw, u1, u2, u3, u4, ub, ul, uw, vms, voc, vorbis, vox, w64, wav, wavpcm, 
wv, wve, xa, xi. 

4  Asiakaspalvelusarjan muokkaaminen 

Ennen asiakaspalvelusarjan muokkaamista on hyvä varmistaa, että kaikki esivalmiste-
lut on tehty. Asiakaspalvelusarjat tarvitsevat käyttäjiä sekä itse asiakaspalvelusarjan ti-
laamisen. 

4.1.1  Käyttäjäroolien tilaus asiakaspalvelusarjaa varten 

Voit lisätä asiakaspalvelusarjaan agentiksi vain sellaisia käyttäjiä, joille on tilattu asia-
kaspalvelijan rooli. Vastaavasti sarjan toimintaa voi valvoa vai henkilö, jolla on Asia-
kaspalvelupäällikön rooli. Roolit määritellään yleensä jo matkapuhelinliittymän tilauk-
sella, joka on kuvattu tämän ohjeen alussa. Roolin tilaus jälkikäteen on myös mahdol-
lista YA verkkopalvelussa joko "Tee yksittäinen muutos" näkymän tai  "Elisa Ring" si-
vun "Asiakaspalvelu"–välilehdeltä. 

4.1.2  Asiakaspalvelusarjan luominen 

Asiakaspalvelusarjan luominen tehdään YA verkkopalvelun kautta Ring palvelun Eri-
koisnumerot –välilehdeltä.  Sivulta löytyy  opastus eri kohtien täyttämiseen. On myös 
mahdollista että asiakaspalvelusarja on  määritelty jo Elisa Ring palvelun tilausvai-
heessa tai yhdessä kouluttajan kanssa jolloin se näkyy valmiina Erikoisnumerot –
välilehdellä.  
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Uudessa asiakaspalvelusarjassa on voimassa oletusasetukset. Jotta asiakaspalvelu-
sarja toimii haluamallasi tavalla, määrittele seuraavaksi asiakaspalvelusarjan kalenteri 
sekä muut ominaisuudet. 

4.1.3  Asiakaspalvelusarjan ominaisuuksien määrittely 

Muokkaa asiakaspalvelusarjan ominaisuuksia aikaisemmin laatimasi suunnitelman pe-
rusteella.  
 

Asetus Kuvaus 

Alanumero 

Asiakaspalvelusarjaa tilattaessa määritelty liittymän (lyhyt-) numero YA 
verkkopalvelu (Oma Elisa) tilauksessa. 

 

Kuvaus 

Asiakaspalvelusarjan nimi joka on asetettu YA verkkopalvelu (Oma Elisa)  
tilauksella.  Sarja näkyy esimerkiksi organisaation sisäisessä puhelinluette-
lossa tällä nimellä.  Sisäinen puhelinluettelo järjestää sarjat aina normaalissa 
(ä ja ö lopussa) aakkosjärjestykseen "ryhmät"- välilehdelle. Välilehdellä nä-
kyvät myös käytössä olevat Vastausryhmät. 

 

Käytössä 

Määritellään, onko asiakaspalvelusarja aktiivinen eli saako asiakas yhteyden 
numeroon. Sarjan poiskytkeminen on oletusarvoisesti poikkeustoimenpide 
esimerkiksi kesälomien ajaksi, jos kaikki toiminta lakkaa tilapäisesti.  Jos 
sarja suljetaan kokonaan käyttäen tätä toimintoa, palvelussa on oletustiedo-
te jonka tilalle suosittelemme nauhoittamaan tarpeenmukaisen tiedotteen.  

 

ei =tiedote soitetaan ja puhelut hylätään  

kyllä = asiakaspalvelusarja on aktiivinen 

Asiakaspalvelusarja "ei käy-
tössä" -tiedote 

Ei päällä tai Muokattu äänitiedosto, katso edellinen kohta. Mikäli suljet 
sarjan kokonaan, valitse muokattu äänitiedosto ja lataa palveluun haluamasi 
nauhoite. 

 

Vastausohjeteksti 

Asiakaspalvelijalle tai puhelunvälittäjälle (Elisa Ring Plus välitys) näytettävä 
vastausohje. Ohje näytetään kyseiseen asiakaspalvelusarjaan saapuvan 
puhelun kohdalla välittäjälle tai asiakaspalvelijalla (esim. "Oy Yritys AB, 
kuinka voin palvella" / "Oy Yritys AB puhelinneuvonta, kuinka voin auttaa") 

 

Jonokoko 

Määritellään jonossa olevien soittajien enimmäismäärä. Jonon koko voidaan 
määritellä 1-20 yhtäaikaiseen jonottajaan. Asiakaspalvelusarjan perushin-
taan sisältyy tämä 20  jonopaikkaa Ring 2.0 versiosta eteenpäin. Huom! 
Jonossa olevaksi ei katsota sellaista puhelua, joka on yhdistynyt asiakaspal-
velijalle.  

 

Soittotapa 

Määrittelee miten sarjaan tuleva puhelu ohjautuu vastaajille (Kiertävä, Kaui-
ten vapaana, Järjestyksessä alusta, Samanaikainen) 
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Asetus Kuvaus 

Jäsenet 

Valitaan asiakaspalvelusarjalle jäsenet. Jokaiseen sarjaan voidaan liittää 
kuka tahansa organisaation henkilö, jolle on tilattu käyttöönottovaiheessa tai 
myöhemmin Oma Elisan kautta asiakaspalvelijan  rooli. Tämä mahdollistaa 
mm. joustavat sijaisjärjestelyt. 

Huomio! Asiakaspalvelija lisätään nimellä tai numerolla (tai niiden alulla) 
tai poistamalla asiakaspalvelija ko. sarjasta painamalla "x-ruksia" 
nimen perästä. Järjestyksessä alusta tai kiertävä asetuksessa, 
asiakaspalvelijoiden järjestys listassa määrittelee kiertojärjestyk-
sen. 

Lisäasetukset 

Rauhoitusaika (s) 

Määrittelee, kauanko agenteilla on aikaa levätä/tehdä kirjauksia ennen seu-
raavaa puhelua. Mikäli aika asetetaan nollaksi (0) agentille voidaan tarjota 
seuraava puhelu välittömästi edellisen päätyttyä. 
 

Huomio! Huomio! Tämä asetus on tärkeä asiakaspalvelun laadun kannal-
ta, mutta myös työntekijöiden työssäjaksamisen kannalta. Sopiva 
rauhoitusaika riippuu agentin työnkuvasta ja päivittäisistä tehtä-
vistä, joten on tärkeää että organisaatiossa mietitään myös tämä 
arvo huolella ja tarvittaessa muutetaan sitä kokemusten pohjalta. 

Tärkeysluokka 

Jos samat agentit ovat useammassa sarjassa, korkeammalla prioriteetil-
la/tärkeysluokalla olevan sarjan kautta tulevat puhelut tarjotaan ensin agen-
tille  (arvot 1-100). Mitä suurempi arvo sitä matalampi prioriteetti. 
 

Ylivuotosarja 

Määritellään toinen asiakaspalvelusarja, josta etsitään vapaita asiakaspalve-
lijoita, kun tämän  asiakaspalvelusarjan asiakaspalvelijat  ovat varattuja.  
Alkuperäiset sarjan asetukset pätevät kaikissa jonotilanteissa riippumatta 
siitä onko ylivuoto käytössä vaiko ei. 
 

Huomio! Huomio! Puhelut päätyvät jonoon vasta kuin sekä alkuperäisen 
sarjan että ylivuotosarjan asiakaspalvelijat puhuvat puhelua. Ase-
tus on omiaan varmistamaan hyvää vasteaikaa, kunhan ylivuoto-
sarjassa on riittävästi asiakaspalvelijoita. 

Puhelinvaihde 

Asetus kertoo onko tämä asiakaspalvelusarja linkitetty yrityksen puhelinvaih-
teeksi eli  tulevatko vaihteen pääkutsun puhelut tähän sarjaan (kyllä/ei). 
Asetus on määritelty  Elisa Ring -palvelun tilausvaiheessa. Määritys liittyy 
Elisa Ring Välitys Plus palveluun, joka hyödyntää asiakaspalvelusarjoja 
puheluiden ohjaamiseen. Organisaatiolla voi olla useita kutsunumeroita 
käytössä, mutta vain yksi organisaation sarja voidaan määritellä tässä puhe-
linvaihteeksi, tällöin pääkutsulle tehdään tämä määritys. Puhelinvaihde va-
linnalla määritellään siis, mikä lyhytvalinta näytetään käyttöliittymissä koh-
teena 'Vaihteen välittäjä'  
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Asetus Kuvaus 

Käytä sarjan omia määrityksiä 
näytettävien tietojen osalta 

 Valinnat kyllä / ei.  Kyllä valinnalla otetaan käyttöön asiakaspalvelusarjan 
omat asetukset seuraavan kahden parametrin osalta. Ei valinnalla käytetään 
Ring palvelun oletusarvoja, kun vaihdepalvelu on otettu käyttöön. 
 

Sarjan näyttävän numeron 
määritys 

 

Näytetäänkö asiakaspalvelijalle soittavana puhelinnumerona 
- Alkuperäisen soittajan numero 
- Alkuperäinen soitettu numero (eli kyseisen sarjan numero) 
- Edellinen soitettu ryhmä (ryhmän/sarjan numero, josta puhelu on siirtynyt 
tähän sarjaan) 
 Toiminto on erityisen käyttökelpoinen tilanteissa jossa agentti on monen 
sarjan jäsen sekä matkapuhelimella sarjassa ilman Ring käyttöliittymänäky-
mää. Näyttämällä sarjan numeroa asiakaspalvelija osaa varautua esimerkik-
si aihealueeseen jo ennen vastaamista ja vastata välittömästi soittajalle 
sarjan palvelun mukaan (esim. tuki / huolto /toimitukset jne.). Tällä tiedolla 
voidaan näyttää vain yhtä puhelinnumeroa, ei siis useampaa numeroa tai 
tekstipohjaista informaatiota. Mikäli käytössä on vastausohje,  se mahdollis-
taa myös sarjan helpon tunnistamisen, mutta edellyttää käyttöliittymän käyt-
tämistä. 
 

Sarjan näytettävien tietojen 
määritys 

 

Näytetäänkö Ring käyttöliittymässä asiakaspalvelijalla 
- alkuperäisen soittaja 
- Alkuperäinen soitettu (kyseisen sarjan nimi/numero) 
- Edellinen soitettu ryhmä (ryhmän/sarjan numero/nimi,  josta puhelu on 
siirtynyt tähän sarjaan) 
 Mikäli käytössä on vastausohje,  se mahdollistaa myös sarjan helpon tun-
nistamisen, mutta edellyttää myös käyttöliittymän käyttämistä. 
 

Hakemistoasetukset 

Kuva 
Lataa asiakaspalvelusarjalle kuva, jota käytetään yrityksen sisäisessä puhe-
linluettelossa. 
 

Julkaisu hakemistoissa 
Halutaanko, että sarja näkyy näkyy ylipäätään organisaation sisäisessä 
luettelotiedoissa (näkyy/piilotettu). 
 

Yksityisyysasetukset luette-
lossa 

 

Määrittele, näkyvätkö yksityisyysasetukset organisaation sisäisessä Elisa 

Ring ‑puhelinluettelossa. Määrittelee mitä tietoja näytetään sisäisessä luet-

telossa (sarjan alaliittymänumero/täydellinen yritysnumero/ matkapuhe-
lin/tila/läsnäolotieto). Voit valita alasvetovalikon kautta yhden tai useamman 
yksitellen. 

Puhepostiasetukset 
Puhepostitervehdys 

 

Asetuksena voi olla "ei päällä" tai "muokattu äänitiedosto". Valinta muokattu 
tiedosto tarjoaa ladattavaksi oman tiedoston. 
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Asetus Kuvaus 

Salasana 

Salasanan tallentaminen (vähintään 6 merkkiä) asiakaspalvelusarjan vas-
taajaan tallentuneiden puhepostien kuuntelua varten. Tämä asetus koskee 
vain asiakaspalvelusarjan puhepostia.  Jos kohtaan ei anneta salasanaa, 
kuka tahansa organisaatiossa voi kuunnella vastaajan puheposteja soitta-
malla puhepostin hallintanumeroon ja antamalla sarjan alanumeron. 

Huomio! Saapuneesta puhepostista lähetetään ilmoitus kirjautuneille 
agenteille sähköpostilla, ilmoitusten  lähettäminen voidaan estää 
kokonaan (kts. Puhepostin lisäasetukset). Ring 2.0:sta eteenpäin 
sarjan puheposti lähetetään asiakaspalvelijan omaan puhepos-
tiin, mistä viestin voi kuunnella (kunhan käyttäjä on valittu vas-
taanottamaan sarjan puhepostiviestejä). Kun yksi käyttäjä kuun-
telee puhepostin, viesti merkitään kuunnelluksi myös muiden 
käyttäjien osalta. Suosittelemme sopimaan yhtenäisen käytän-
nön tämän pohjalta, jota kaikki asiakaspalvelijat noudattavat 
(esim. viestin kuuntelija hoitaa aina asian loppuun). 

Lisäasetukset: Puhepostiasetukset 

Valinnalla '*' puhelu siirtyy 
puhepostiin 

 

Valitse haluatko toiminteen käyttöön (kyllä/ei). Valinnan tekee soittaja, eli  
sille on oma viestinsä, joka aktivoituu jos kyseinen toiminne otetaan käyt-
töön. Siitä ei tarvitse kertoa tervetulo-tiedotteessa. Tämä viesti tulee  välitie-
dotteen jälkeen. 
 

Valinnalla '*' puhelu siirtyy 
puhepostiin -tiedote 

Valinnat "ei päällä" ja "muokattu äänitiedosto". Muokatun äänitiedoston valit-
semalla, palveluun voi ladata haluamansa oman tiedotteen 
 

Estä puhepostitiedotteiden 
lähettäminen sähköpostilla 
agenteille 

Valinnat "ei/kyllä", mikäli valinta on "kyllä" asiakaspalvelijoille ei lähetetä 
tietoa saapuneesta puhepostista 
 

Estä puhepostitiedotteiden 
lähettäminen ei-kirjatuneille 
agenteille 

Valinnat "ei/kyllä", mikäli valinta on "kyllä" vain kirjautuneille asiakaspalveli-
joille lähetetään tieto saapuneesta puhepostista. 

Pilkulla erotettu lista lisä-
sähköpostiosoitteista puhe-
postitiedotteille 

Lista henkilöistä, joille asiakaspalvelijoiden lisäksi lähetään tieto sarjan pu-
hepostiviesteistä 
 

Ohita ryhmän näyttöpolitiikka 
ACD:n puhepostille (näytä al-
kuperäinen soittaja puhepos-
tissa 

Arvot "Ei/kyllä".  Mikäli asiakaspalvelusarjassa näytetään muuta kuin alkupe-
räisen soittajan tietoa, tällä määrityksellä voidaan määritellä että puheposti-
viesteissä näytetään kuitenkin alkuperäisen soittajan tietoa 
 

Lisäasetukset: Siirtyminen valinnalla numeroon 

Valitsemalla "0" puhelu siirre-
tään seuraavaan kohteeseen 

 

Käytettävät valinnat, mikäli soittaja tekee puhelimella valinnan "0" 
- ei päällä (käyttäjän valitessa "0":n puhelu katkaistaan) 
- sisänumero (puhelu ohjataan asetettuun sisänumeroon) 
- ulkonumero (puhelu ohjataan asetettuun ulkonumeroon) 
 

Tiedote, jossa kerrotaan 0-
valinnan mahdollisuudesta ja 
kohteesta 
 

Valinnat "ei päällä" ja "muokattu äänitiedosto". Voit ladata palveluun oman 
muokatun äänitiedotteen, kun valitset muokattu äänitiedosto. 
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Asetus Kuvaus 

Lisäasetukset: Taitoperusteet 
 

Tietotaso määrittää kielivalin-
nan 
 

Ei/Kyllä, Kyllä tarkoittaa, että osaamistasoon perustuva ohjaus on käytössä. 
Kun/jos löytyy tarvittavalla osaamistasolla asiakaspalvelijoita, niin puhelua 
tarjotaan heille. Muutoin puhelua jonotetaan. Osaamistasot määritellään 
asiakaspalvelijan kohdalla vaihteen hallinnan kautta. Itse osaamistason 
valinta tapahtuu sarjaan liitetyssä IVR-palvelussa ennen ACD-sarjaa ("paina 
1 jos haluat"......). 
 

Käsittelyvaihe: Tervetuloa 

Ohita Tervetulo -tiedote, jos on 
vapaita agentteja  
 

Valitse haluatko ohittaa tervetuloa -tiedotteen, jos sarjassa on vapaita agent-
teja. Asetus mahdollistaa tiedotteen ohittamisen ja ohjaamisen välittömästi 
vapaalle agentille, kun tiedotteen rooli on "jonotuksellinen" eli tiedotetta käy-
tetään jonotustoiminteen osana. Tervetuloa tiedote lasketaan osaksi jonoai-
kaa, eli jonoaikaa valittaessa on hyvä huomioida tiedotteen pituus.  
 

tervetuloa-tiedote 
 

Lataa oma tervetulotiedote äänitiedostona tai käytä oletusäänitettä. Soittajal-
la voidaan soittaa tervetuloa-tiedote, jossa kerrotaan palvelusta ja/tai sen 
ominaisuuksista. Tässä tiedotteessa voidaan kertoa myös että puhelut nau-
hoitetaan. Tervetuloa tiedote lasketaan osaksi jonoaikaa, eli jonoaikaa valit-
taessa on hyvä huomioida tiedotteen pituus.  
 

väli-tiedote 

Määrittele, annetaanko soittajalle väliaikatiedote "Olet yhä jonossa" jonotuk-
sen aikana. 

Huomio! Jos kytket tämän asetuksen päälle, soittaja saa tiedon myös 
jonokoosta ja arvioidusta vastausajasta, mikäli ne on sallittu soi-
tettavaksi. 

Jonotusmusiikki 

Lataa oma jonotusmusiikki äänitiedostona tai käytä oletusmusiikkia. 

Huomio! Jos käyttämäsi musiikki on tekijänoikeudellisesti suojattua, var-
mista että asianmukaiset luvat ovat kunnossa. Elisa ei vastaa lu-
pien hankkimisesta tai niihin liittyvistä maksuista. Elisa vastaa 
vain oletustiedostoksi määritellyn musiikin tekijänoikeuksista. 

Käsittelyvaihe: Jonotus 

Ilmoita soittajalle jonokoko 
 

Ei/Kyllä, kerrotaanko soittajalla kuinka monta puhelua on jonossa ennen 
häntä.  Asetusta kannattaa käyttää harkiten, erityisesti mikäli palveluta-
so/vastausnopeus vaihtelee paljon päivän/kelloajan mukaan 

Arvioitu vastausaikatiedote 
 

Määrittele, annetaanko soittajalle arvio siitä, kuinka kauan hän suurin piirtein 
joutuu odottamaan. Järjestelmä laskee arvion automaattisesti Liukuvalla 
keskiarvolla viimeisestä 10:stä puhelusta, joka jaetaan kirjautuneiden agent-
tien määrällä. Alkuarvo on 2 minuuttia. Asetusta kannattaa käyttää harkiten 
erityisesti, mikäli palvelutaso/vastausnopeus vaihtelee paljon päi-
vän/kelloajan mukaan 
 



    

Elisa Oyj Elisa Ring   25 (41) 
      
    
Yritysasiakkaat 17.6.2015  
  
 

 

Asetus Kuvaus 

Välitiedotteiden välinen aika 
(sekunneissa) 
 

Kohdassa määritellään kuinka monen sekunnin välein soittajalle soitetaan 
välitiedotteita 
 

Käsittelyvaihe: Puhelun jakaminen 

Hälytysaika agenteilla (sekun-
neissa) 

Määrittele, kuinka kauan puhelua tarjotaan agentille eli kauanko puhelu hä-
lyttää. 
 

Oletusarvona 27 sekuntia. Matkapuhelinta käytettäessä todellinen hälytysai-
ka voi olla useita sekunteja lyhyempi johtuen matkapuhelinverkkojen yhtey-
denmuodostamiseen liittyvästä vaihtelusta. Ring käyttöliittymässä hälytysai-
ka näkyy reaaliaikaisesti. Asiakaspalautetta seuraamalla saat tietoa siitä, 
onko hälytysajan pituus soittajan kannalta sopiva.  
 

Tavoittamattoman agentin tila-
tiedon kesto (sekunneissa) 

Määrittele, kuinka kauan tavoittamaton agentti on "jäähyllä" eli millä viiveellä 
agentille tarjotaan seuraavaa puhelua puhelun hylkäämisen jälkeen. Agentti 
on tavoittamaton, ellei hän vastaa puheluun tai hylkää sen painamalla "pu-
naista luuria". Mikäli agentti painaa punaista luuria, puhelua tarjotaan asete-
tun kiertologiikan mukaisesti seuraavalle vapaalle agentille.  

Huomio! Oletusarvona 60 sekuntia. Jos et halua käyttää tätä toimintoa, 
muuta arvoksi 0 tai 1. 

Soitettava äänitiedosto, kun 
hälytetään agenttia.   

Lataa äänitiedosto, jonka soittaja kuulee hälytysäänen sijaan. Valitse joko 
oletustiedosto tai lataa äänitiedosto, jonka soittaja kuulee hälytysäänen si-
jaan. 

Huomio! Tämä tiedosto soitetaan vain kerran.  Varmista, että kesto on 
vähintään 1 minuutti 

Käsittelyvaihe: Poistuminen 
'jono täynnä' -tiedote 
 

Lataa sopiva äänitiedosto ja ota se käyttöön.  
 

Jonon ollessa täynnä, ohjaa 
puhelut kohteeseen 
 

Määrittele, mihin puhelut siirretään, kun jono on täynnä. Tiedotteen soittami-
sen sijasta puhelut voidaan jonon täyttyessä ohjata toiseen sisäiseen tai 
ulkoiseen numeroon tai vaihtoehtoisesti puhelu voidaan katkaista. Suositte-
lemme puhelun ohjaamista minimissään tiedotteelle. 
 

Maksimijonotusaika (sekun-
neissa) 
('maksimiaika ennen vastausta' 
voi aktivoitua ennen tätä arvoa) 

Määrittele, kuinka kauan soittaja voi olla jonossa. Oletusarvona 1200 sekun-
tia eli 20 minuuttia. Suosittelemme tavoittelemaan maksimissaan n. 3 minuu-
tin jonoaikoja, koska luopuneiden soittajien määrä alkaa kasvamaan usein 
tämän jälkeen. Olisi hyvä miettiä mihin puhelut ylivuodetaan, mikäli puhelui-
hin ei voida vastata. 

Huomio! Ellei maksimijonotusaikaa tai ylivuotonumeroa ole määritelty, 
puhelu katkeaa kaikkien agenttien ollessa varattuja. 
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Asetus Kuvaus 

Maksimisoittoyritysten määrä 
agenteille 
(maksimijonotusaika voi akti-
voitua ennen tätä arvoa) 
 

Aseta haluttu rajoitus (kpl) kenttään, kuinka monta kertaa samaa puhelua 
yritetään tarjota eri agenteille. Huomaa että arvo koskee kaikkia agentte-
ja, ei siis yrityksiä per agentti.  Huomaa myös, että maksimijonotusaika 
voi aktivoitua ennen tätä arvoa, eli arvo on suositeltavaa asettaa suurem-
maksi suhteessa maksimijonotusaikaan nähden (esim. kaavalla keskimää-
räinen agenttimäärä * agentin hälytysaika * maksimisoittoyritykset > maksi-
misjonotusaika) 
 

Tiedote maksimiajan tai -
määrän täytyttyä 
 

Lataa tiedote, jonka soittaja kuulee jonotusajan tai maksimisoittoyritysten 
kuluttua umpeen. Tiedote voi edeltää puhelun ohjaamista toiseen kohtee-
seen. Jos kohdetta ei ole määritetty puhelu katkaistaan (kts. Alla "maksi-
miajan täytyttyä ohjaa kohteeseen") 
 

Maksimiajan tai -määrän täytyt-
tyä ohjaa kohteeseen 

Määrittele, mitä puhelulle tapahtuu, kun enimmäisjonotusaika tai maksimi 
yritysmäärä on täyttynyt. 

Huomio! Jos valittuna arvona on "ei-siirtoa", puhelu katkeaa. 

Agentteja ei ole kirjautuneena 
tai heidän puhelimet eivät ole 
verkossa, niin sulje sarja 

Määrittele arvoksi kyllä, kun haluat sulkea sarjan, ellei agentteja ole kirjautu-
neena. Asetus varmistaa puheluiden ohjautumisen erilliseen määriteltyyn 
numeroon, jos yksikään agentti ei ole kirjautunut palveluaikana (puhelut 
seuraavat sarjan kiinnioloajan ohjauksia). 

Huomio! Jos asiakaspalvelusarjaa pidetään auki, vaikka agentteja ei ole 
kirjautuneena, asiakas ei saa yhteyttä asiakaspalveluun eivätkä 
agentit tiedä, että soittoja on tullut. Tästä syystä on suositeltavaa 
kytkeä tämä asetus päälle ja ottaa käyttöön Agentteja ei käytet-

tävissä ‑tiedote tai ohjata puhelut toiseen numeroon (ks. alla). 

Puhelujen ohjaus ja asiakkaalle soitettava tiedote eivät toimi, ell-
et ole määritellyt asiakaspalvelusarjan sulkeutumista tätä asetus-
ta käyttäen. 

Agentteja ei ole kirjautuneena 
tai heidän puhelimet eivät ole 
verkossa ja sarja on suljettu, 
niin "agentteja ei ole kirjautu-
neena"-tiedote 
 

Lataa tiedote, jonka soittaja kuulee, kun agentteja ei ole kirjautuneena asia-
kaspalvelusarjaan. Tiedote soitetaan vain, jos olet määritellyt edellisen ase-
tuksen arvoksi kyllä. 

Agentteja ei ole kirjautuneena 
tai heidän puhelimet eivät ole 
verkossa ja sarja on suljettu, 
niin ohjaa puhelut kohteeseen 
 

Määrittele, mihin puhelut ohjataan, kun asiakaspalvelusarjaan ei ole kirjau-
tuneena agentteja. Puhelujen ohjaus toimii vain, jos olet määritellyt asetuk-
sissa asiakaspalvelusarjan sulkeutuvaksi silloin, kun agentteja ei ole kirjau-
tuneena. 

Aukioloaikojen kalenteri 
 

Valitse kalenteri,  joka ohjaa asiakaspalvelusarjan aukioloa. Kalenterilla 
voidaan määritellä yksittäisen asiakaspalvelusarjan (tai useamman mikäli 
ajat ovat yhteneväisiä) aukioloajat. Vrt. Erillisen valikkopalvelun aikaohjaus, 
jolla puheluita voidaan ohjata soittajan valinnan mukaan tai aikaperusteisesti 
toisiin kohdenumeroihin. Kalenterit luodaan ja muokataan tämän sivun va-
semman puoleisesta valikosta kohdassa "Kalenterit" 
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Asetus Kuvaus 

Kiinnioloaikoina ohjaa kohtee-
seen 
 

Määrittele, mihin puhelut siirretään, kun asiakaspalvelusarja on kiinni (ei 
siirtoa, jolloin puhelu katkaistaan / siirto sisäiseen numeroon / siirto ulkoi-
seen numeroon) 
 

Kiinnioloaikatiedote 

Valitse sopivin tiedote:  
Sarja on kiinni kalenterilla:  Asetusta kannatta käyttää, jos sarja on pääsään-
töisesti toiminnassa vain tiettyinä aikoina päivistä. Kiinnioloajalle voi ladata 
tiedotteen.  
Sarja on kiinni, koska agentteja ei ole kirjautuneena / ovat tavoittamattomis-
sa: Asetus on hyvä varmistus edelliseen, siltä varalta että agentit eivät ehdi-
kään ajoissa töihin tai ovat muusta syystä poissa. Tämä  voi olla myös ainoa 
aukioloehto, jos ei ole niin minuutilleen koska sarja on auki. Tälle on oma 
kiinnioloaikatiedote, jolle voi ladata saman tai eri tiedotteen kuin kalente-
risululle, riippuen mikä on asiakkaan tilanne ( tiedotteessa ei pidä olla au-
kioloaikamainintoja, jos saman laittaa). 
Sarja suljetaan manuaalisesti: Pääsääntöisesti tämä on tarkoitettu yllättäviin 
tilanteisiin (kuten palohälytys jne.), kun ei voida luottaa että kaikki agentit 
pääsevät kirjautumaan ulos (jolloin edellinen laukeaisi) ja ollaan normaalika-
lenterin vaikutuksen ulkopuolella. 
 

Takaisinsoitto: 

Ehdota takaisinsoittoa, kun 
jono sulkee sen takia ettei ole 
agentteja 

Ei / Kyllä, mikäli jono suljetaan sen vuoksi ettei ole agentteja soittajalle tarjo-
taan takaisinsoittoa. Katso kohta "sulje sarja jos ei kirjautuneita agentteja". 
Tämä asetus edellyttää myös valintaa "kyllä" kyseisessä kohdassa. 
 

Ehdota takaisinsoittoa kun 
maksimijonotusaika täyttyy 
 

Ei / Kyllä, mikäli jono suljetaan sen vuoksi että maksimijonotusaika täyttyy, 
soittajalle tarjotaan takaisinsoittoa. Katso kohta "maksimi jonotusaika", tämä 
määritys seuraa kohdan aika asetusta 
 

Takaisinsoiton odotusaika 
kohteen vastaukselle (sekun-
tia) 
 

Määritys kertoo ajan joka odotetaan henkilön vastaamista. Mikäli henkilö ei 
vastaa, puhelu katkaistaan sekä kirjataan epäonnistuneeksi takaisinsoittoyri-
tykseksi (takaisinsoittoa yritetään "takaisinsoittoyritysten määrän" määrityk-
sen mukaisesti) 
 

Takaisinsoittoyritysten määrä 
 

Kuinka monta kertaa takaisinsoittoa yritetään, oletusarvona on kolme (3) 
kertaa 
 

Odotusaika agentin antamalle 
palautteelle puhelun onnistu-
misesta (sekuntia) 
 

Onnistuneen takaisinsoiton jälkeen agentille annettava kirjaamisaika (agentti 
kirjaa tänä aikana oliko puhelu onnistunut vai ei). Mikäli agentti vastaa onnis-
tumiseen kielteisesti, puhelua ei palauteta silloinkaan jonoon eli uutta ta-
kaisinsoittoa ei tarjota agentille, vaan se näkyy vain raportoinnissa epäonnis-
tuneena puheluna. Oletus kymmenen (10) sekuntia 
 

Viive epäonnistuneen takaisin-
soiton laittamiseksi takaisin 
jonoon (sekuntia) 
 

Aika joka odotetaan puhelun palauttamista jonoon. Eli tällä voidaan määrit-
tää mikä on minimi viive, joka odotetaan ennen uutta takaisinsoittoyritystä 
(huom: aika mahdollistaa, että tavoiteltava henkilö olisi mahdollisesti palan-
nut takaisin, ettei turhaan yritetä soittoa välittömästi uudelleen). Puhelu vie-
dään minimissään mahdollisen jonon viimeiseksi. Oletus arvo 600 sekuntia 
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Asetus Kuvaus 

Tiedote soittajalle takaisinsoit-
tomahdollisuudesta (valitse 1 
...) 
 

Tiedotteeksi voidaan valita palvelun oletustiedote tai organisaation oma 
tiedote. Soittajan valinnalla "1" tarjotaan takaisinsoittoa.  Soittaja voi valita 
haluaako takaisinsoiton tai jatkaa jonottamista. 
 

Tiedote soittajalle, jossa tarjo-
taan takaisinsoittomahdolli-
suutta (valitse 1 ...) ennen pu-
helun lopettamista (maksimiai-
ka jonossa tai ei agentteja) 
 

Lopputiedote ennen puhelun katkaisemista, jotta soittaja voi vielä pyytää 
takaisinsoittoa. Puhelu katkaistaan maksimijonotusajan täyttyessä tai sarja 
suljetaan jos ei ole agentteja saatavilla.Soittajan valinnalla "1" tarjotaan ta-
kaisinsoittoa 
 

Tiedote soittajalle, jolla on jo 
aktiivinen takaisinsoittopyyntö 
 

Tiedotteeksi voidaan valita palvelun oletustiedote tai organisaation oma 
tiedote. Tiedote joka soitetaan soittajalle joka soittaa sarjan numeroon uu-
delleen aktiivisesta takaisinsoittopyynnöstä huolimatta, oletustiedote kertoo 
että "soitamme sinulle kohta uudestaan". Tiedotteen jälkeen puhelu katkais-
taan ja henkilölle soitetaan takaisin edellä mainittujen takaisinsoittomääritys-
ten mukaisesti. 
 

Tiedote soittajalle takaisinsoi-
ton aktivoimisesta 
 

Tiedote joka soitetaan soittajan takaisinsoittopyyntövalinnan tekemisen jäl-
keen, oletustiedote luettelee numeron johon takaisinsoitto tehdään. 
 

Tiedote takaisinsoitosta agen-
tille 
 

Tiedotteeksi voidaan valita palvelun oletustiedote tai organisaation oma 
tiedote. Agentille soitettava tiedote, että takaisinsoitettavaa henkilöä tavoitel-
laan 
 

Lähetä SMS-viesti takaisinsoi-
ton aktivoimisesta 
 

Ei / Kyllä, lähetetäänkö soittajalle vielä SMS-viesti takaisinsoiton aktivoimi-
sesta 
 

Lähetä SMS-viesti onnistu-
neesta takaisinsoitosta 
 

Ei / Kyllä, lähetetäänkö soittajalle vielä SMS-viesti takaisinsoiton onnistumi-
sesta 
 

Lähetä SMS-viesti epäonnistu-
neesta takaisinsoitosta 
 

Lähetäänkö vakiomuotoinen SMS-viesti epäonnistuneesta takaisinsoitosta 
pyynnön jättäneelle henkilölle "Yritimme tavoittaa sinua numerosta: xxx , 
mutta emme tavoittaneet sinua. Jos asia on yhä ajankohtainen, pyydämme 
soittamaan uudelleen numeroon: yyy" 
 

 

5  Asiakaspalvelusarjojen kalenterit 

5.1  Yleistä sarjojen kalentereista 

Asiakaspalvelusarjojen hallintasivulla asiakaspalvelupäälliköt voivat hallinnoida sarjan 
asetusten lisäksi myös sarjojen aukiolokalentereita ja poikkeus aikoja.  
 
Yksi kalenterimääritys voidaan liittää yhteen tai useampaan Asiakaspalvelusarjaan, ja 
jokaisella sarjalla tulee olla kalenteri käytössä (jos kalenteria ei ole, sarja on kiinni). 
Oletusarvoisesti käytössä on jatkuvasti auki oleva ACD_DEFAULT_CAL, jota ei voi 
muokata. 
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Tehty kalenteri liitetään haluttuun sarjaan kyseisen asiakaspalvelusarjan asetuksissa 
(katso Asiakaspalvelusarjat -välilehti). 
 
Kalenterille tehdään aina merkintä, joka kertoo aukioloajan eli milloin puheluita tar-
jotaan asiakaspalvelijoille. Muina aikoina sarja on suljettu  ja puhelut ohjataan 
määritysten mukaan valittuun muuhun paikkaan. 
 

 

5.2  Uuden kalenterin luominen 

Uuden kalenterin luomisen aloitat  "Lisää" painikkeen kautta. Poista painikkeen avulla 
voit poistaa halutut kalenterit laittamalla haluttujen rivien alussa olevaan ruutuun valin-
nan ja painamalla tämän jälkeen "poista". 
 

1. Ensimmäiseksi annat kalenterille haluamasi nimen. Tämä tieto on pakollinen. 
 

 
 

2. Tämän jälkeen määrittelet aukioloajat viikonpäivien mukaan valitsemalla 
kyseisen viikonpäivän kohdalla "plus"-merkin 

 

 
 

 
 
Valintojen jälkeen näkymä näyttää esimerkiksi tältä, eli esimerkissä sarja on avoinna 
arkisin 9.00-18.00. 
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Lopuksi tallenna kalenteri 

5.3  Poikkeuksellisten ajankohtien merkitseminen 

Edellisessä kohdassa määritettyihin aukioloaikoihin  voi tallennuksen jälkeen tehdä 
poikkeuksia esim. arkipyhien johdosta. Näkymästä valitaan päivät, jolloin palvelun au-
kioloaikoihin tehdään poikkeuksia ja tallennetaan ne kuten edellisessä kohdassa. 
 

 
 
Kalenteripohjassa päivää klikkaamalla valitaan muokattava päivä, muokattava päivä 
muuttuu valkoiselle pohjalle ja päivä vaihtuu kalenterin vasemmalla puolella olevaan 
ruutuun. 

 
 
Valitsemalla "Plus"-merkin, voit määritellä poikkeuksellisen aikavälin aukiololle. 
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Kun ole määrittänyt myös poikkeusajat, voit tallentaa koko kalenterin (tai peruuttaa sen 
jos et haluakaan tehdä kalenteria).  
 

 
 
Huom: Muista liittää tekemäsi kalenteri haluamiisi Asiakaspalvelusarjoihin sarjo-
jen asetuksissa. 

6  Raportointi 

Elisa Ring 2.0 päivityksen myötä myös palvelun raportointi uudistuu vaiheittain ja kor-
vaa lopulta täysin vanhan raportoinnin. 

 

11.1  Miten raportointiin pääsee 

 
Käytettävä raportointi riippuu käyttäjän roolista. Roolit jakaantuvat Pääkäyttäjän sekä 
Asiakaspalvelupäällikön rooleihin. 

11.1.1  Asiakaspalvelupäällikkö 

Asiakaspalvelupäällikön oikeudet omaava henkilö pääsee raportointiportaaliin uuden 
Ring 2.0 käyttöliittymän kautta valitsemalla käyttöliittymän valikon "sovellukset" nä-
kymän kautta "Raportoinnin".  
 

Huom: Tilastot -linkin kautta pääsee vielä toistaiseksi vanhaan raportoin-
tinäkymään, mistä raportteja voi myös ajaa siirtymäkauden ajan. 

 

Asiakaspalvelupäällikön oikeudet omaava henkilö pääsee katselemaan vain asiakas-
palvelusarjojen raportteja. 
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Valittaessa "raportointi" käyttäjä siirtyy automaattisesti uudelle välilehdelle. Sivu 
avautuu raportoinnin etusivulle. 
 

 
 

11.1.2  Pääkäyttäjä 

Pääkäyttäjät pääsevät uuteen raportointiin kirjautumalla ensin Oma Elisaan 
(https://oma.elisa.fi/yrityksille). Oma Elisassa on linkki (vaihderatkaisun raportteja) 
oheisessa näkymässä, jota klikkaamalla pääsee raportointiin. 
 

https://oma.elisa.fi/yrityksille
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Pääkäyttäjä pääsee lukemaan sekä vaihteen (CDR), Vastausryhmien että Asiakaspal-
velusarjojen (ACD) raportteja. Vastausryhmien raportit sijaitsevat vaihteen (CDR) ra-
portointivälilehden alla. 
 

 
 
 
 
 
 
 

11.2  Yleistä raportointiportaalista 

11.2.1  Raporttien jakautuminen 

Elisa Ring 2.0 tuottaa kolmeen aihealueeseen liittyviä raportteja 
 

a) Asiakaspalvelusarjojen raportit 
b) Vastausryhmän raportit 
c) Vaihteen raportointi (ns. CDR-data), jonka raakadataesitys on rajattu kahdek-

san (8) päivän aikaan ja 100 000 riviin dataa (puheluita) 
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Vaiheittain käyttöliittymään tulee lisää valmiita raportointipohjia, joilla voidaan tehdä 
graafisia ja taulukkomuotoisia raportteja rajatusta joukosta seurattavia arvoja/tietoja. 
Tämä koskee sekä asiakaspalvelusarjan että vaihteen raportointia.  
 
Valmiiden raportointipohjien on tarkoitus tarjota valmiiksi luotu näkymä seurattavaan 
asiaan, jotta raakadatan käsittelyn tarve vähenee käyttäjiltä. Tällöin käyttäjät voivat ti-
lata esimerkiksi vaihteen raportoinnista yhteenvetotilaston soittosuunnista valitulta ai-
kajaksolta. 

11.2.2  Käytettävissä olevat raakadata raportit: 

Raakadata -raporteilla tarkoitetaan raportteja jotka sisältävät kaiken järjestelmän tuot-
taman tiedon Excel formaatissa. 
 
Palvelussa on saatavilla vastaavat raportit kuin Ring 1.1 versiossa, mutta tapa jolla ra-
portti luodaan on muuttunut.  
 

 Raakadata - Elisa Ring asiakaspalvelusarjan agenttien puheluiden jakautuminen 
agenttikohtaisesti (tilastot). 

 Raakadata - Elisa Ring asiakaspalvelusarjan agenttien tiedot yksittäisistä puheluis-
ta (tapahtumat). 

 Raakadata - Elisa Ring asiakaspalvelusarjan raakadataraportti. 

 Raakadata - Ring asiakaspalvelusarjan puheluiden jakautuminen sarjojen välillä (ti-
lastot) 

 Raakadata - Elisa Ring mobiilivaihteen liittymistä soitettujen ja vastaanotettujen 
puheluiden raakadataraportti (ns. CDR-raportti) 

11.2.3  Raporttien luominen 

Riippuen pyydetyn raportin aikavälistä ja siihen liittyvästä tiedon määrästä, varsinainen 
raportti toimitetaan käyttäjälle kahdella vaihtoehtoisella tavalla riippuen raportin tieto-
määrästä. 
 

1. Raportti toimitetaan käyttäjälle sähköpostin liitteenä 
2. Raportista tulee käyttäjälle sähköposti ilmoitus, minkä jälkeen käyttäjä voi käy-

dä lataamasta valmiin raportin raportointisivustolta 
 
Palvelun Raakadataraportteja voidaan ajastaa 1-31 päivän pituisina ajanjaksoina, riip-
puen raportin sisällöstä. 

 
1. Asiakaspalvelusarjan raakadataraportti voidaan ajastaa 1-31 päivän pituisina 

jaksoina 
2. Vaihteen raportoinnin (CDR) raakadataraportointi on rajoitettu 1-8 päivän jak-

soihin 
3. Kaikkien raporttien maksimitietomäärä voi olla 100 000 riviä (puhelua)  
4. Raakadataraporttien osalta ajastus on kertaluontoinen, eli se tehdään aina ker-

tatilauksena. Valmiit raportointipohjat ovat ajastettavissa tämän lisäksi toistuvi-
na joko viikko- tai kuukausikalenterin mukaan. 
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5. Saman raakadataraportin voi ajaa vain kerran vuorokaudessa 
 

Huom: Koska raportissa olevan tiedon määrä voi olla hyvin suuri, raportointiajon 
kesto voi vaihdella minuuteista jopa tunteihin. Kestoon vaikuttaa myös kaikkien Ring 
palvelusta yhtäaikaisesti ajettavien raporttien määrä.  
 
Suosittelemme ettei kaikkia organisaation raportteja ajasteta käynnistymään samaan 
aikaan, mikäli mahdollista. 

11.3  Raportointiajon käynnistäminen 

11.3.1  Valitse haluamasi raportointialue, vasemmasta reunasta 

Vasemmassa reunassa on myös ylimpänä "lataukset" välilehti, minkä alle tallenne-
taan raportit, joita ei lähetetä sähköpostin liitteenä 
  

 muistathan että sinulle tarjottava näkymä riippuu siitä oletko kirjautuneena 
pääkäyttäjänä vai asiakaspalvelupäällikkönä  

 Käytetyt esimerkit ovat pääkäyttäjän tunnuksilla, eli henkilö joka on asiakaspal-
velupäällikkönä näkee vain ACD-raportit ja "lataukset" välilehden linkin 

 

 
 
Molemmissa näkymissä voidaan hakukentällä hakea myös haluttuja raportointipohjia, 
kun tarjolla on suurempi määrä eri raportointipohjia. 
 
 
 

11.3.2  Raportin ajon käynnistäminen 

1. Valitse klikkaamalla haluamasi raportti 
2. Avautuvassa näkymässä voit ensimmäiseksi valita ajastetaanko raportti kaikis-

ta sarjoista (Kalenteri/Kaikki) vai valikoiduista sarjoista (Kalenteri/numeroittain), 
mikäli valinta soveltuu tapaukseen 

3. Valmiit ajastukset kohdassa voi tarkastella aikaisemmin luomiasi sekä kesken 
olevia ajastettuja raportteja tai luoda uuden raportin painamalla "Luo raportti 
nyt".  
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Näkymässä näkyy myös mikäli voit ajastaa raportteja kalenterilla viikoittain tai kuukau-
sittain, mutta tämä optio ei siis ole saatavilla kaikille raporteille. 
 

 
 

11.3.3  Raportointi ajastus ja muut asetukset 

Välitön raportin luominen tapahtuu valitsemalla "Luo raportti nyt", tällöin palvelu lä-
hettää raportin joko sähköpostin liitteenä tai tallentaa raportin ladattavaksi. Raportti 
luodaan aina tarpeen mukaan uudestaan valituilla asetuksilla. 
 
Raportin perusasetukset ovat aina:  
 

 Vastaanottajien sähköpostiosoitteet, joihin raportti tai ilmoitus valmiista rapor-
tista lähetetään 

 Raportille annettava haluttu tunniste, joka kirjoitetaan sallituilla merkeillä yh-
deksi merkkijonoksi 
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 Parametreillä määritetään raportoin aloitus- ja päättymispäivä sekä alkami-
sen ja päättymisen kellonaika. Käyttöliittymä ilmoittaa käyttäjälle mikäli valittu 
aikaväli on liian pitkä 

 Riippuen raportista, käyttöliittymä tarjoaa yhden tai useamaan tiedostomuodon, 
jolla raportti luodaan. Raakadataraporteissa tiedostomuoto on vain Excel, joh-
tuen raportin luonteesta (satoja tai tuhansia puheluita taulukkomuodossa) 

 Tämän lisäksi valitaan lopuksi "Tallenna ajastus" 
 

 
 
Viikko- tai kuukausiajastus näkymässä, tehdään valitsemalla "luo viikoittainen ajas-
tus" tai valitsemalla "luo kuukausittainen ajastus".  
 

 Edellä mainittujen asetusten lisäksi viikoittaisessa ja kuukausittain lähetettä-
vässä raportissa valitaan viikonpäivä tai kuukauden päivä jolloin raportti halu-
taan 

 Tämän lisäksi valitaan mihin kellonaikaa raportti halutaan lähetettävän 
 



    

Elisa Oyj Elisa Ring   38 (41) 
      
    
Yritysasiakkaat 17.6.2015  
  
 

 

 
 

11.4  Raporttien lukeminen ja sisältö 

Palvelun raakadataraporttien sarakkeiden kuvaukset / selitykset on linkitetty raportoin-
tipohjaan. Suora linkki kenttien kuvauksiin on:  
http://yritysten-asiakastuki.elisa.fi/ohje/436/. 

12  Puheluntallennus 

Elisa Ring palvelu sisältää lisäpalveluna kaksi vaihtoehtoista puheluntallennuspalve-
lua. 
1. Manuaalinen tallennus, painike aktivoituu Ring käyttöliittymääsi, kun sinulle on tilat-

tu palvelu käyttöön. Painikkeella voit käynnistää puheluntallennuksen puhelukoh-
taisesti. Päättäessäsi puheluntallennuksen tallenne viedään puhepostiisi, josta voit 
saada sen sähköpostin liitteenä sähköpostiisi (kts. Puheluasetukset). Tallenteen 
maksimipituus on 120 minuuttia. 

2. Vaihtoehto 2. on puheluiden automaattinen tallennus, siinä sinulle on tilattu lisäpal-
velu, jolla kaikki liittymääsi tai sarjaan saapuvat ja lähtevät puhelut tallennetaan. 
Tallennus koskee kaikkia puheluitasi riippumatta päätelaitteestasi. Puhelut tallen-
netaan erilliseen arkistointijärjestelmään, johon pääset Ring tunnuksillasi YA Verk-
kopalvelun (https://oma.elisa.fi/yrityksille) kautta. Katso erillinen käyttöohje.  

 

 

http://yritysten-asiakastuki.elisa.fi/ohje/436/
https://oma.elisa.fi/yrityksille
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13  Elisa Ring Ryhmäohjaus 

Elisa Ring Ryhmäohjaus on Ring palvelun lisäpalvelu. Ryhmäohjauspalvelu on tarkoi-
tettu yhden tai useamman Elisa Ring palvelun yritysnumeron vaihtoehtoreitityksen 
keskitettyyn hallintaan.  
 
Ryhmäohjauspalvelulla voidaan varmistaa tärkeiden yritysnumeroiden ja niiden takana 
olevien palveluiden toimivuus esimerkiksi palvelun ylläpitotöiden aikana sekä varau-
tumisen poikkeustilanteisiin. Palvelun avulla voidaan tarvittaessa reitittää palveluun 
kytkettyjen numeroiden puhelut varavastauspaikkoihin. 
 
Elisa Ring ryhmäohjaus palveluun sisältyy neljän vastauspaikan tavoitettavuusketju, 
mutta palvelu ei sisällä varavastausliittymiä tai muita palveluita, vaan organisaatio tilaa 
tarvittaessa käyttöönsä laajemman varajärjestelyn.  
 
Asiakas saa käyttöönsä uuden 010-numeron ryhmäohjausta varten. Soittaminen ryh-
mäohjausnumeroon maksaa normaalin yritysnumeron soittamisen hinnan. 

13.1  Ohjausnumero 

Ohjausnumeroon soittamalla asiakkaan vastuuhenkilö ohjaa puhelut varareititykseen. 
Ohjausnumero on muotoa 010899xxxx, johon soitettaessa kysytään aina Käyttäjätun-
nus ja tunnusluku jonka jälkeen päästään puhevalikkoon.  
 

Huom: Palvelun ohjausnumero, käyttäjätunnus, tunnusluku ja käyt-
töohjeet toimitetaan palvelun tilauksella olevaan asiakkaan yhteys-
henkilön/pääkäyttäjän sähköpostiosoitteeseen. 

13.2  Puhevalikko 

Puhevalikolla voidaan ohjata seuraavia valintoja 
- Kytketään ryhmäohjaus päälle / pois  valinta 1 
- Valitaan ketjun numero - Perusvastauspaikka, Ketju 1 tai ketju 2  valinta 2 
- Palvelun aktiivisen tilan tarkistus (päällä/pois ja valitun ketjun numero)  valinta 3 
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13.3  Kuinka varaohjaus otetaan käyttöön, Valinta 1 

VARAJÄRJESTELYYN AKTIVOIMINEN, jolloin puhelut ohjataan varavastaus-
paikkaan 
 
SOITA NUMEROON 010 89 XXXXX 
 
ANNA KÄYTTÄJÄTUNNUS xxxx ja paina # (HUOM! äänitaajuusvalinta) 
 
ANNA TUNNUSLUKU xxxx ja paina # 
 
RYHMÄOHJAUS paina 1 
 

Kuulet viestin ”Ryhmäohjausta ei ole kytketty” 
 
RYHMÄOHJAUS PÄÄLLE paina 1 
 
SULJE PUHELIN JA TEE TESTISOITTO 
 
 
 
VARAJÄRJESTELYSTÄ POISTUMINEN, jolloin puhelut ohjataan takaisin 
 
SOITA NUMEROON 010 89 XXXXX 
 
ANNA KÄYTTÄJÄTUNNUS xxxx ja paina # (HUOM! äänitaajuusvalinta) 
 
ANNA TUNNUSLUKU xxxx ja paina # 
 
RYHMÄOHJAUS paina 1 
 

Kuulet viestin ”Ryhmäohjaus on kytketty” 
 
RYHMÄOHJAUS POIS PÄÄLTÄ paina 1 
 
 
SULJE PUHELIN JA TEE TESTISOITTO 
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13.4  Varajärjestelyn toteutus 

Varajärjestelyn valintaan vaikuttaa käytön laajuus sekä loppukäyttäjällä normaalisti 
käytössä olevat työvälineet. 
 
Elisa suosittelee kahta vaihtoehtoista toteutusta ensisijaisena vaihtoehtona. 
 
Vaihtoehto 1:  
Neljän vastauspaikan ketju (sisältyy Elisa Ring ryhmäohjaus palveluun). 
 
Ketju/ketjut tilataan palvelun tilaamisen yhteydessä Elisalta, asiakas ilmoittaa ketjuun 
haluamansa matkapuhelinnumerot. Matkapuhelinnumero voi olla Ringiin kytketty mat-
kapuhelin tai haluttaessa erilliset liittymät. 
 
Huom.  

 Palveluun voidaan liittää 4 numeroa. 

 Puhelut ohjataan aina ketjun mukaisessa järjestyksessä. 

 Varattu tilanteessa puhelu siirtyy ketjussa seuraavaan vastauspaikkaan. 

 Ei vastaa tilanteessa puhelu siirtyy 20 sekunnin jälkeen seuraavaan vastaus-
paikkaan. 

 Emme suosittele vastaaja- ja koputuspalvelun käyttöä näissä liittymissä. 
 
 

Vaihtoehto 2: 
Elisa Vastaussarja/Älysarja (Elisan verkosta tuotettava perus sarjapalvelu) 
 
Elisa Vastaussarja/Älysarja tilataan Elisalta ja tilaamisen yhteydessä asiakas ilmoittaa 
haluamansa matkapuhelinnumerot. Matkapuhelinnumero voi olla Ringiin kytketty mat-
kapuhelin tai haluttaessa erilliset liittymät. 
 
Vastaussarjaan/Älysarjaa soitettu puhelu ohjataan sille agentille, jonka edellisestä vas-
tauksesta on kulunut pisin aika. Mikäli agentti ei vastaa tai on varattu, puhelu ohjataan 
seuraavaksi pisimpään vapaana olleelle.  Mikäli kukaan palveluun aktiiviseksi kirjautu-
neista agenteista ei pysty vastaamaan puheluun, puhelu ohjataan loppureititykseen. 
 
Huom. 

 Palveluun voidaan liittää 2 - 99 numeroa. 

 Palvelun sisältö/toiminta sovitaan tilauksen yhteydessä. 

 Emme suosittele vastaaja- ja koputuspalvelun käyttöä näissä liittymissä. 

 Asiakkaan tulee huolehtia varasarjan jäsenten numeroiden ylläpidosta (muut-
tuneet käyttäjät). 

 Lisäksi asiakkaan tulee huolehtia että sarjassa on kytkeytyneitä jäse-
niä/agentteja. Tämä voidaan tehdä keskitetysti pääkäyttäjän käyttöliittymällä tai 
yksitäisen agentin toimesta. 

 

 


