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1 Johdanto
Tämä opas on tarkoitettu Elisa Ring –pääkäyttäjänä toimiville henkilöille. Kun yrityksellesi on perustettu Elisa Ring –palvelu, voit pääkäyttäjänä tehdä palveluun tilauksia YA verkkopalvelussa sekä
hallita ominaisuuksia YA verkkopalvelun kautta käynnistettävässä pääkäyttäjä sovelluksessa. Molemmat osiot ovat kuvattuna tarkemmin tässä ohjeessa.
Elisa Ring –palvelun tuki ja ohjeet löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta:
http://www.elisa.fi/ringohjeet
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2 YA verkkopalvelu (Oma Elisa)
YA verkkopalvelun kautta voit tehdä mm. seuraavia asioita:










Tilata liittymiä Elisa Ring palveluun
Tilata muutoksia olemassa oleville liittymille
Hallinnoida ja katsella Elisa Ring palvelun tietoja
Tilata Elisa Ring –palveluun muutoksia
Ajaa raportteja
Hallita käyttäjien rooleja
Luoda uusia asiakaspalvelusarjoja
Lisätä agentteja ja asiakaspalvelupäälliköitä asiakaspalvelusarjoihin
Kirjautua vaihderatkaisun hallintaan

2.1 Kirjautuminen YA verkkopalveluun
Kirjautumiseen tarvitset käyttäjätunnuksen ja –salasanan YA verkkopalveluun. Saat
käyttäjätunnuksen organisaatiosi Elisa –yhteyshenkilöltä. Salasana toimitetaan joko
tekstiviestillä tai sähköpostitse riippuen siitä kumpi tapa on Elisalle tilausvaiheessa ilmoitettu.
Kirjaudu sisään YA verkkopalveluun seuraavasti:
1. Mene selaimella osoitteeseen: https://oma.elisa.fi/yrityksille
2. Syötä käyttäjätunnus ja salasana ja valitse kirjaudu
2.2 Liittymien tilaus ja muutokset
Elisa Ring – palveluun on mahdollista tilata liittymiä joko yksittäin tai massatilauksena.
Liittymien tilaus tapahtuu YA verkkopalvelussa Tilaa ja hallinnoi –osiossa (tilaa liittymä/tilaa useampi liittymä).
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HUOM! Ring asiakkuudella oletetaan, että uusi matkapuhelinliittymä ollaan kytkemässä Ringiin. Jos näin ei ole, poista valinta kohdasta Yritysnumero – Elisa Ring
Ring liittymän tilauksella täytä seuraavat kentät:







Matkapuhelinliittymän ominaisuudet (datapalvelut, matkapuhelinnumero, SIM
kortin tyyppi ja toimitus jne.)
Yritysnumero valitaan alasvetovalikosta
Alanumero valitaan alasvetovalikosta
Ring –käyttäjätunnus, määritellään käyttäjälle kirjautumistunnus Elisa Ring
käyttöliittymään
Ring palvelutaso, valitaan käyttäjälle palvelutaso
Valitaan käyttäjälle tarpeelliset roolit sekä muut lisäpalvelut

Useamman liittymän tilauksella täytä seuraavat kentät:





Ring palvelutaso, valitaan käyttäjälle palvelutaso
Valitaan käyttäjälle tarpeelliset roolit sekä muut lisäpalvelut
Määrittele jokaiselle käyttäjälle erikseen matkapuhelinnumero, yritysnumero,
alanumero sekä käyttäjätunnus
Toista edellä mainitut jokaisen käyttäjän osalta.

Tilauksella mahdollista valita samat tai eri palvelutasot ja lisäpalvelut eri käyttäjille (lisää liittymä samoilla ominaisuuksilla/lisää liittymä eri ominaisuuksilla)
Muutosten tilaaminen olemassa oleviin liittymiin tapahtuu myös YA verkkopalvelussa
Tilaa ja hallinnoi –osiossa (tilaa yksittäinen muutos/tilaa useampi muutos). Sivulta
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näet tarkemmin, mitkä muutokset ovat mahdollisia ja muutettavat kentät näkyvät eri
värillä.
3 Palvelun raportointi
Elisa Ring 2.0 päivityksen myötä myös palvelun raportointi uudistuu vaiheittain ja korvaa lopulta täysin vanhan raportoinnin.
3.1 Miten raportointiin pääsee
Käytettävä raportointi riippuu käyttäjän roolista. Roolit jakaantuvat Pääkäyttäjän sekä
Asiakaspalvelupäällikön rooleihin.
3.1.1 Asiakaspalvelupäällikkö
Asiakaspalvelupäällikön oikeudet omaava henkilö pääsee raportointiportaaliin uuden
Ring 2.0 käyttöliittymän kautta valitsemalla käyttöliittymän valikon "sovellukset" näkymän kautta "Raportoinnin".
Huom: Tilastot -linkin kautta pääsee vielä toistaiseksi vanhaan raportointinäkymään, mistä raportteja voi myös ajaa siirtymäkauden ajan.

Asiakaspalvelupäällikön oikeudet omaava henkilö pääsee katselemaan vain asiakaspalvelusarjojen raportteja.

Valittaessa "raportointi" käyttäjä siirtyy automaattisesti uudelle välilehdelle. Sivu
avautuu raportoinnin etusivulle.
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3.1.2 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.

Pääkäyttäjä pääsee lukemaan sekä vaihteen (CDR), Vastausryhmien että Asiakaspalvelusarjojen (ACD) raportteja. Vastausryhmien raportit sijaitsevat vaihteen (CDR) raportointivälilehden alla.
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3.2 Yleistä raportointiportaalista
3.2.1 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 kahdeksan (8) päivän aikaan ja 100 000 riviin dataa (puheluita)
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 tilata esimerkiksi vaihteen raportoinnista yhteenvetotilaston soittosuunnista valitulta aikajaksolta.
3.2.2 Käytettävissä olevat raakadata raportit:
Raakadata -raporteilla tarkoitetaan raportteja jotka sisältävät kaiken järjestelmän tuottaman tiedon Excel formaatissa.
Palvelussa on saatavilla vastaavat raportit kuin Ring 1.1 versiossa, mutta tapa jolla raportti luodaan on muuttunut.





Raakadata - Elisa Ring asiakaspalvelusarjan agenttien puheluiden jakautuminen
agenttikohtaisesti (tilastot).
Raakadata - Elisa Ring asiakaspalvelusarjan agenttien tiedot yksittäisistä puheluista (tapahtumat).
Raakadata - Elisa Ring asiakaspalvelusarjan raakadataraportti.
Raakadata - Ring asiakaspalvelusarjan puheluiden jakautuminen sarjojen välillä (tilastot)
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Raakadata - Elisa Ring mobiilivaihteen liittymistä soitettujen ja vastaanotettujen
puheluiden raakadataraportti (ns. CDR-raportti)

3.2.3 Raporttien luominen
Riippuen pyydetyn raportin aikavälistä ja siihen liittyvästä tiedon määrästä, varsinainen
raportti toimitetaan käyttäjälle kahdella vaihtoehtoisella tavalla riippuen raportin tietomäärästä.
1. Raportti toimitetaan käyttäjälle sähköpostin liitteenä
2. Raportista tulee käyttäjälle sähköposti ilmoitus, minkä jälkeen käyttäjä voi käydä lataamasta valmiin raportin raportointisivustolta
Palvelun Raakadataraportteja voidaan ajastaa 1-31 päivän pituisina ajanjaksoina, riippuen raportin sisällöstä.
1. Asiakaspalvelusarjan raakadataraportti voidaan ajastaa 1-31 päivän pituisina
jaksoina
2. Vaihteen raportoinnin (CDR) raakadataraportointi on rajoitettu 1-8 päivän jaksoihin
3. Kaikkien raporttien maksimitietomäärä voi olla 100 000 riviä (puhelua)
4. Raakadataraporttien osalta ajastus on kertaluontoinen, eli se tehdään aina kertatilauksena. Valmiit raportointipohjat ovat ajastettavissa tämän lisäksi toistuvina joko viikko- tai kuukausikalenterin mukaan.
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.

3.3 Raportointiajon käynnistäminen
3.3.1 Valitse haluamasi raportointialue, vasemmasta reunasta
Vasemmassa reunassa on myös ylimpänä "lataukset" välilehti, minkä alle tallennetaan 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 asiakaspalvelupäällikkönä näkee vain ACD-raportit ja "lataukset" välilehden linkin
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Molemmissa näkymissä voidaan hakukentällä hakea myös haluttuja raportointipohjia,
kun tarjolla on suurempi määrä eri raportointipohjia.
3.3.2 Raportin ajon käynnistäminen
1. Valitse klikkaamalla haluamasi raportti
2. Avautuvassa näkymässä voit ensimmäiseksi valita ajastetaanko raportti kaikista 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".

Näkymässä näkyy myös mikäli voit ajastaa raportteja kalenterilla viikoittain tai kuukausittain, mutta tämä optio ei siis ole saatavilla kaikille raporteille.
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3.3.3 Raportointi ajastus ja muut asetukset
Välitön raportin luominen tapahtuu valitsemalla "Luo raportti nyt", tällöin palvelu lähettää 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 raportista lähetetään
Raportille annettava haluttu tunniste, joka kirjoitetaan sallituilla merkeillä yhdeksi merkkijonoksi
Parametreillä määritetään raportoin aloitus- ja päättymispäivä sekä alkamisen 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, johtuen raportin luonteesta (satoja tai tuhansia puheluita taulukkomuodossa)
Tämän lisäksi valitaan lopuksi "Tallenna ajastus"
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Viikko- tai kuukausiajastus näkymässä, tehdään valitsemalla "luo viikoittainen ajastus" tai valitsemalla "luo kuukausittainen ajastus".



Edellä mainittujen asetusten lisäksi viikoittaisessa ja kuukausittain lähetettävässä raportissa valitaan viikonpäivä tai kuukauden päivä jolloin raportti halutaan
Tämän lisäksi valitaan mihin kellonaikaa raportti halutaan lähetettävän

Elisa Oyj

Elisa Ring

Yritysasiakkaat

20.8.2015

16 (64)

3.4 Raporttien lukeminen ja sisältö
Palvelun raakadataraporttien sarakkeiden kuvaukset / selitykset on linkitetty raportointipohjaan. Suora linkki kenttien kuvauksiin on:
http://yritysten-asiakastuki.elisa.fi/ohje/436/.
4 Elisa Ring –ratkaisun tiedot ja välilehdet
YA Verkkopalvelussa pääset katselemaan Elisa Ring –palvelun tietoja sekä kirjautumaan verkkosovellukseen jossa asiakaspalvelusarjoja ja niiden ominaisuuksia hallinnoidaan. Elisa Ring palveluun liittyvät linkit ja välilehdet ovat tarkemmin kuvattu seuraavassa. Asiakaspalvelusarjojen hallinta on kuvattu myöhemmin ohjeen kohdassa
Vaihderatkaisun hallinta.
4.1 Hallinnoi tai katsele
Kirjaudu sisään YA verkkopalveluun ja valitse Tilaa ja hallinnoi > Elisa Ring

Avautuvan näkymän yläosassa on hallinnoi tai katsele –osio, jossa on linkit vaihderatkaisun hallintaan, asiakaspalvelusarjojen tilastoihin sekä vaihderatkaisun puheluerittelyihin. Sivu sisältää lisäksi useita välilehtiä. Nämä on kuvattu tarkemmin seuraavassa.
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Vaihderatkaisun hallinnassa tehdään tarkemmat määritykset Asiakaspalvelusarjoihin, Vastausryhmiin ja IVR-valikoihin ja ne on ohjeistettu myöhemmin tässä oppaassa.
Asiakaspalvelusarjojen tilastoja voi tarkastella asiakaspalvelusarjoittain tai agenttikohtaisesti. Tätä kautta on mahdollista katsella agentille tulleiden soittojen lukumäärää, vastaamisprosenttia sekä tietoa puhelujen kestosta ja jonotusajasta. Lisäksi on
mahdollista tarkastella tietyn ajanjakson tietoja ( esim. kuluva päivä, edellinen kuukausi tai tarkemmin määritelty ajankohta).
Vaihderatkaisun puheluerittelyt osiossa voi tarkastella puhelujen lokitietoja tarkemmin.
Elisa Ring –palveluun liittyvät välilehdet:



Erikoisnumerot sivulla pääsee katsomaan olemassa olevia palveluita (Asiakaspalvelusarjoja, Vastausryhmiä, IVR-valikoita, pikavalintoja jne.) sekä niiden
numeroita, nimiä sekä laskutustietoja. Lisäksi tällä sivulla näkee palveluihin liittyvien tilausten statukset. Tällä sivulla tilataan myös uudet palvelut.



Asiakaspalvelu sivulla tarkastellaan ja halutessa myös muokataan Elisa Ring
palvelun käyttäjien rooleja. Huomioithan, että tilattavissa olevat roolit ovat maksullisia.
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Pääkäyttäjät sivulla näkyy kaikki Elisa Ring –palvelun käyttäjät joille on määritelty pääkäyttäjän oikeudet. Sivulla pääsee myös lisäämään pääkäyttäjän oikeuksia alasvetovalikossa näkyville henkilöille.



Merkityt yritys- ja alanumerot sivulla näkyy yritys- ja alanumerot, jotka on
ennakkoon merkitty "talteen" myöhempää käyttöönottoa varten. Merkityt numerot eivät tule Elisa Ring tilausten yritysnumerolistauksissa valittavaksi ellei niitä
erikseen hae käytettäväksi. Tällä sivulla on myös mahdollista merkitä lisää yritysnumeroita myöhäisempää käyttöönottoa varten tai poistaa tarpeettomia
merkintöjä.



Yritys- ja alanumerot sivulla näkyvät yritykselle varatut yritys- ja alanumero
avaruudet. Mikäli on tarvetta tilata lisää numeroavaruuksia, ota yhteys yrityksesi Elisa yhteyshenkilöön.

5 Muut tilaukset
YA verkkopalvelussa on myös mahdollista tehdä myös muita tilauksia Elisa Ring –
palveluun liittyen.
Kirjaudu sisään YA verkkopalveluun ja valitse Tilaa ja hallinnoi > Muut tilaukset
Avautuvassa näkymässä voit hakea Elisa Ringiin liittyviä tilauslomakkeita kirjoittamalla
tilauksen tyyppi –kenttään hakusanan "Ring". Avautuvilla lomakkeilla on tarkemmat
ohjeistukset tilauslomakkeen täyttämiseen.
6 Laskutus ja raportointi
YA verkkopalvelussa on myös mahdollista ajaa erilaisia raportteja.
Kirjaudu sisään YA verkkopalveluun ja valitse Tilaa ja hallinnoi > Laskutus, raportit
ja asetukset
Avautuvassa näkymässä näet listauksen saatavilla olevista raporteista.
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7 Vaihderatkaisun hallinta
Vaihderatkaisun hallinta tapahtuu Ring pääkäyttäjä sovelluksessa, jossa hallinnoidaan
vaihteen ja palveluiden ominaisuuksia. Ominaisuuksien määrittely on helppoa jos toiminta on suunniteltu huolellisesti etukäteen. Sovelluksessa hallitaan myös loppukäyttäjien asetuksia jotka on kuvattu tarkemmin tässä ohjeessa.
Seuraavissa osioissa on kuvattu tarkemmin mitä sovelluksessa on nähtävillä ja mitä
siellä on mahdollista tehdä. Ohjeistus noudattaa samaa järjestystä kuin miten osaalueet on jaoteltu hallintasovelluksessa.
7.1 Kirjautuminen vaihderatkaisun hallintaan
Avaa pääkäyttäjän verkkosovellus seuraavasti:
Kirjaudu sisään YA verkkopalveluun
Valitse Tilaa –ja hallinnoi > Elisa Ring
Valitse hallinnoi ja katsele osiosta rivi, jossa näkyy
yrityksesi vaihteennimi (nimi toimii linkkinä)

Ring Pääkäyttäjä sovellus aukeaa selaimesi asetuksista riippuen joko uudessa ikkunassa tai uudella välilehdellä.
8 Käyttäjät
Yksittäisen käyttäjän tietojen katselu ja määrittelyt tapahtuvat Ring pääkäyttäjä sovelluksessa.
Määrittelyt tehdään valikon kohdasta Käyttäjät:
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8.1 Käyttäjän asetusten muuttaminen
Valitse
painike muokattavan käyttäjän kohdalla. Avautuva näkymä sisältää 3 välilehteä. Käyttäjä välilehdellä pääset muokkaaman käyttäjän tietoja. Muokattavat kentät on kuvattu taulukossa Käyttäjän asetusten muutokset.
Taulukko 1. Käyttäjän asetusten muutokset
Asetus

Kuvaus

kieli

Voit määritellä kielivaihtoehdon käyttäjälle, vaihtoehdot alasvetovalikossa

näytettävä numero

Määritellään käyttäjän näytettävä numero

tieto puhepostista

Alasvetovalikosta valitaan vaihtoehto miten tieto puhepostista toimitetaan

yksityisyysasetukset
luettelossa

Määritellään miten käyttäjän yksityisyysasetukset näkyvät yrityksen sisäisessä luettelossa

8.2 Lisätiedot
Lisätiedot välilehdeltä näet käyttäjän tiedot. Tiedot ovat ainoastaan katseltavissa, ei
muokattavissa.
8.3 Näytettävä olotilakalenteri
Näytettävä olotilakalenteri –välilehdellä voit tehdä muutoksia yksittäisen käyttäjän kalenteriin ja muuttaa esim. näytettävää numerotietoa kalenteriohjatuksi.
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Määrittele aika painamalla viikonpäivien jäljessä olevaa + -painiketta ja valitse kellonajat pudotusvalikosta.
Valitse haluttu tilatieto ja kirjoita näytettävä numero.
Paina lopuksi OK –painiketta
Tee määrittelyt muiden päivien osalta samoin
Määrittele poikkeukselliset ajankohdat valitsemalla haluttu päivämäärä kalenterista ja
painamalla päivämäärän jäljessä olevaa + -painiketta
Paina lopuksi Käytä –painiketta sivun alalaidasta

Huomio! Kellonajat eivät saa olla päällekkäiset vaan esim. 00.00-7.59, 8.00-16.59

9 Kaikki päätelaitteet
Palveluun kytkettyjen päätelaitteiden tiedot näet valikon kohdasta Kaikki päätelaitteet

Aukeavalla sivulla näet listauksen päätelaitteista.
Listauksesta näkyy päätelaitteen tyyppi,
malli sekä MAC-osoitteen tiedot (IP laitteen yksilöivä verkko-osoite).
Hakukentillä voi tehdä valintoja näkymästä

9.1 IP laitteet
IP –laitteiden tietoja näet valikon kohdasta Kaikki päätelaitteet  IP-laitteet.
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Avautuvassa näkymässä näet listauksen
kaikista IP –laitteista, mikäli sellaisia on
organisaationne käytössä

Valitse
painike muokattavan laiterivin kohdalla. Avautuvassa näkymässä näet yksittäisen laitteen tiedot sekä pääset tarvittaessa uudelleenkäynnistämään laitteen. Uudelleenkäynnistäminen saattaa auttaa jos laitteessa on toimintaongelmia.
9.2 Mobiilialaliittymät
Mobiilialaliittymien tiedot näet valikon kohdasta Kaikki päätelaitteet  mobiilialaliittymät.
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Avautuvassa näkymässä näet listauksen kaikista mobiilialaliittymistä.
Tiedot eivät ole muokattavissa

9.3 Lync päätelaitteet
Lync päätelaitteiden tiedot näet valikon kohdasta Kaikki päätelaitteet  Lync päätelaitteet.

Avautuvassa näkymässä näet listauksen Lync-päätelaitteista, mikäli
Ring palveluun on integroitu MS
LYNC-palvelu.
Tiedot eivät ole muokattavissa
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10 Kaikki alaliittymät
Alaliittymien tiedot löytyvät valikon kohdasta Kaikki alaliittymät:
Sivulla näkyvät tiedot:


tyyppi: käyttäjä
ryhmä







, vastaus-

tai Asiakaspalvelusar-

ja (ACD –sarja)
alanumero
vaihdelinkitys eli onko yksittäinen mobiiliverkon päätelaite/monta päätelaitetta/sovellus
käytössä
ulkonumero
henkilöviittaukset: käyttäjän sijaiset

Valitse
painike muokattavan rivin kohdalla. Jos kyseessä on käyttäjä, aukeaa uusi
sivu Käyttäjien alanumerot joka on kuvattu seuraavassa. Jos kyseessä on vastausryhmä, aukeaa uusi sivu Vastausryhmät. Jos kyseessä on Asiakaspalvelusarja, aukeaa uusi sivu ACD -sarjat. Ohjeet vastausryhmiin ja asiakaspalvelusarjoihin on esitetty
aikaisemmin tässä oppaassa.
10.1 Käyttäjien alanumerot
Näet listauksen kaikista käyttäjistä valikon kohdasta Kaikki alaliittymät  Käyttäjien
alanumerot
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Valitse
painike muokattavan käyttäjän kohdalla niin pääset käyttäjän alanumero
näkymään. Samassa näkymässä on useita välilehtiä jotka on kuvattu tarkemmin seuraavassa :
Käyttäjän alanumero- välilehdellä pääset muokkaamaan käyttäjän alanumeroon liittyviä asetuksia. Muokattavat ominaisuudet on kuvattu taulukossa Käyttäjän alanumeron
muutokset.
Taulukko 2. Käyttäjän alanumeron muutokset
Asetus

Kuvaus

kuvaus

Voit kirjoittaa käyttäjän alanumerolle tarkemman kuvauksen

samanaikaiset puhelut
ohjelmistopuhelimessa

Määritellään sallitaanko samanaikaiset puhelut ohjelmistopuhelimessa aina tai kpl
määrän

salaa numero

Salataanko numero (ei/kyllä)

julkaisu hakemistoissa

Määritellään julkaistaanko alaliittymä Ringin sisäisessä puhelinluettelossa (näkyy/piilotettu)

matkapuhelin tekstinäyttö: hakemistojen
näyttötavat puheluissa

Määrittele alasvetovalikon avulla mille puheluille halutaan näyttää tietoa.

yksityisyysasetukset
luettelossa

Valitse mitkä tiedot halutaan piilottaa puhelinluettelosta. Jos Ringin alaliittymä on
piilotettu kohdassa "salaa numero" ei yksityisyysasetukset luettelossa –valinnalla ole
merkitystä.
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Estoluokka- välilehdellä pääset katselemaan alanumeron estoluokkia. Voit tehdä muutoksia estoluokkiin YA verkkopalvelussa ’Tee yksittäinen muutos’ –välilehdellä.
Soitonsiirto –välilehdellä pääset katselemaan alanumeroon liitettyjä soitonsiirtoja.
 Voit laittaa yksittäisen soitonsiirron päälle tai pois päältä (päälle/pois –painike)
 Voit poistaa yksittäisen soitonsiirron (poista –painike)
 Voit muokata soitonsiirtoa (muokkaa –painike)
 Voit luoda uuden soitonsiirron
Huomio! Lisätietoja soitonsiirtojen tekemiseen valikon kohdassa Soitonsiirrot

Sivulla saattaa näkyä myös muita välilehtiä mikäli käyttäjälle on tilattu mobiilialaliittymiä tai päätelaitteita, mobiilialaliittymävälilehden alla näkyvät myös käyttäjän multimobilepäätelaitteet. Tiedot ovat vain katseltavissa. Samat tiedot on nähtävissä vaihteen
hallinnan Kaikki päätelaitteet –osiossa jotka on kuvattu myöhemmin tässä oppaassa.
10.2 Asiakaspalvelusarjat (ACD -sarjat)
Elisa Ring –asiakaspalvelusarjat ovat osa Elisa Ring –viestintäratkaisua. Viestintäratkaisussa voidaan määritellä erillisiä soittonumeroita (esim. neuvonta, ajanvaraus, laskutus, tilauskäsittely) joihin tulevat puhelut ohjautuvat automaattisesti eteenpäin vastaajille. Näitä soittonumeroita kutsutaan asiakaspalvelusarjoiksi tai ACD –sarjoiksi (Automated Call Distribution).
Asiakaspalvelusarjoja käyttämällä asiakaspalvelun laatua voidaan parantaa huomattavasti. Puhelun tullessa asiakaspalvelusarjaan puhelu ohjautuu ensin niille agenteille,
jotka ovat kirjautuneet asiakaspalvelusarjaan. Asiakkaan puhelu ohjautuu järjestelmässä seuraavasti:


Puhelu ohjautuu sille agentille, jonka edellisestä vastauksesta on pisin aika jos
soittotavaksi on määritelty ”kauiten vapaana”. Puhelut voidaan ohjata myös
kiertävässä järjestyksessä, samanaikaisesti kaikille jäsenille tai järjestyksessä
alusta alkaen.



Jos ensimmäinen agentti ei vastaa, puhelu siirtyy seuraavalle sarjan agentille
etukäteen määritellyn ajan kuluttua



Jos kaikki asiakaspalvelusarjan agentit ovat varattuja, voidaan soittajalle antaa
jonotiedote ja soittaa jonotusmusiikkia. Puhelu voidaan myös ohjata toiseen
asiakaspalvelusarjaan tai numeroon.



Puhelut voidaan ohjata myös toiseen numeroon kun asiakaspalvelusarja on
kiinni tai jos kukaan agenteista ei vastaa puheluun tietyn ajan kuluessa tai kun
asiakaspalvelusarjassa ei ole yhtään agenttia.
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10.2.1 Asiakaspalvelusarjojen suunnittelu
Jotta puheluiden ohjaus sujuu ongelmitta, kannattaa asiakaspalvelusarjojen määritykset ja ohjaukset suunnitella huolellisesti ennen palvelun käyttöönottoa. Tavoitteena on,
että puhelut pyritään käsittelemään yhden ohjauslogiikan sisällä eli tietyn palvelunumeron 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 puhelu tulisi ohjata ylivuotoon, vastaajaan, soittopyyntöautomaattiin tai tiedotteeseen. Optimaalisen puhelunjakologiikan löytäminen saattaa edellyttää kokeilemista ja raportoinnin 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 aikavälillä?
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 asiakaspalvelija, jolle ohjataan asiakaspalvelusarjaan tulevia puheluita. Asiakaspalvelun
sujumisen kannalta on lisäksi suositeltavaa nimetä joku asiakaspalvelupäällikön rooliin. Asiakaspalvelupäällikkönä toimiva käyttäjä pystyy seuraamaan puheluliikennettä
ja sarjan toimintaa reaaliaikaisesti ja purkamaan tarvittaessa soittojonoja. Asiakaspalvelupäällikön 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?
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?

Elisa Oyj

Elisa Ring

Yritysasiakkaat

20.8.2015
o

29 (64)

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 asiakaspalvelupolitiikka, 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?
Onko tiedotteet jo olemassa vai pitääkö ne äänittää?
Haluatteko tehdä nauhoitteet itse, löytyykö siihen osaava puhuja ja onko siihen olemassa välineet riittävän laadun saavuttamiseksi
Keneltä nauhoitteet tilataan, nauhoitteiden tekeminen kannattaa kilpailuttaa jos
niitä tulee paljon

Asiakaspalvelusarjoissa voi käyttää seuraavia äänitteitä:





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
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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 sovelluksia kuten Audacity tai WavePad. Voit myös käyttää käyttöjärjestelmäsi äänitysohjelmaa (Windowsin Ääninauhuri tai Sound Recorder, Mac käyttöjärjestelmän GarageBand).
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.
10.2.2 Asiakaspalvelusarjan muokkaaminen
Ennen asiakaspalvelusarjan muokkaamista on hyvä varmistaa, että kaikki esivalmistelut on tehty. Asiakaspalvelusarjat tarvitsevat käyttäjiä sekä itse asiakaspalvelusarjan tilaamisen.
10.2.3 Käyttäjäroolien tilaus asiakaspalvelusarjaa varten
Voit lisätä asiakaspalvelusarjaan agentiksi vain sellaisia käyttäjiä, joille on tilattu asiakaspalvelijan rooli. Vastaavasti sarjan toimintaa voi valvoa vai henkilö, jolla on Asiakaspalvelupäällikön rooli. Roolit määritellään yleensä jo matkapuhelinliittymän tilauksella, joka on kuvattu tämän ohjeen alussa. Roolin tilaus jälkikäteen on myös mahdollista YA verkkopalvelussa joko "Tee yksittäinen muutos" näkymän tai "Elisa Ring" sivun "Asiakaspalvelu"–välilehdeltä.
10.2.4 Asiakaspalvelusarjan luominen
Asiakaspalvelusarjan luominen tehdään YA verkkopalvelun kautta Ring palvelun Erikoisnumerot –välilehdeltä. Sivulta löytyy opastus eri kohtien täyttämiseen. On myös
mahdollista että asiakaspalvelusarja on määritelty jo Elisa Ring palvelun tilausvaiheessa tai yhdessä kouluttajan kanssa jolloin se näkyy valmiina Erikoisnumerot –
välilehdellä.
Uudessa asiakaspalvelusarjassa on voimassa oletusasetukset. Jotta asiakaspalvelusarja toimii haluamallasi tavalla, määrittele seuraavaksi asiakaspalvelusarjan kalenteri
sekä muut ominaisuudet.
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10.2.5 Asiakaspalvelusarjan ominaisuuksien määrittely
Muokkaa asiakaspalvelusarjan ominaisuuksia aikaisemmin laatimasi suunnitelman perusteella.
Määrittely tehdään valikon kohdasta Kaikki alaliittymät > ACD sarjat:

Avautuvassa näkymässä näet kaikki organisaatiosi vaihderatkaisuun kuuluvat asiakaspalvelusarjat ja voit tarkastella niiden perustietoja. Kuvaus –sarake kertoo asiakaspalvelusarjan nimen ja käytössä –sarake onko asiakaspalvelusarja käytössä eli aktiivinen. Aktiivinen asiakaspalvelusarja on eri asia kuin suljettu asiakaspalvelusarja.
Jos sarja ei ole aktiivinen eli se ei ole käytössä, soittaja kuulee vain tiedotteen jonka
jälkeen puhelu hylätään.
Valitse
painike haluamasi asiakaspalvelusarjan kohdalla. Voit etsiä haluamasi
asiakaspalvelusarjan syöttämällä alanumeron tai sarjan nimen ja valitsemalla etsi –
painike.
Voit nyt muokata asiakaspalvelusarjan asetuksia etukäteen tekemäsi suunnitelman
perusteella.
Huomio! Kaikki asiakaspalvelusarjan ominaisuuksiin liittyvät asetukset on kuvattu taulukossa
Asiakaspalvelusarjan ominaisuudet.
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Taulukko 3. Asiakaspalvelusarjan ominaisuudet
Asetus

Kuvaus

Alanumero

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

Kuvaus

Käytössä

Asiakaspalvelusarjan nimi joka on asetettu YA verkkopalvelu (Oma Elisa)
tilauksella. Sarja näkyy esimerkiksi organisaation sisäisessä puhelinluettelossa tällä nimellä. Sisäinen puhelinluettelo järjestää sarjat aina normaalissa
(ä ja ö lopussa) aakkosjärjestykseen "ryhmät"- välilehdelle. Välilehdellä näkyvät myös käytössä olevat Vastausryhmät.
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 oletustiedote jonka tilalle suosittelemme nauhoittamaan tarpeenmukaisen tiedotteen.
ei =tiedote soitetaan ja puhelut hylätään
kyllä = asiakaspalvelusarja on aktiivinen

Asiakaspalvelusarja "ei käytössä" -tiedote

Vastausohjeteksti

Jonokoko

Soittotapa

Ei päällä tai Muokattu äänitiedosto, katso edellinen kohta. Mikäli suljet
sarjan kokonaan, valitse muokattu äänitiedosto ja lataa palveluun haluamasi
nauhoite.
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")
Määritellään jonossa olevien soittajien enimmäismäärä. Jonon koko voidaan
määritellä 1-20 yhtäaikaiseen jonottajaan. Asiakaspalvelusarjan perushintaan sisältyy tämä 20 jonopaikkaa Ring 2.0 versiosta eteenpäin. Huom!
Jonossa olevaksi ei katsota sellaista puhelua, joka on yhdistynyt asiakaspalvelijalle.
Määrittelee miten sarjaan tuleva puhelu ohjautuu vastaajille (Kiertävä, Kauiten vapaana, Järjestyksessä alusta, Samanaikainen)
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Kuvaus
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.

Jäsenet

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 kiertojärjestyksen.

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

Rauhoitusaika (s)

Tärkeysluokka

Huomio! Huomio! Tämä asetus on tärkeä asiakaspalvelun laadun kannalta, mutta myös työntekijöiden työssäjaksamisen kannalta. Sopiva
rauhoitusaika riippuu agentin työnkuvasta ja päivittäisistä tehtävistä, joten on tärkeää että organisaatiossa mietitään myös tämä
arvo huolella ja tarvittaessa muutetaan sitä kokemusten pohjalta.
Jos samat agentit ovat useammassa sarjassa, korkeammalla prioriteetilla/tärkeysluokalla olevan sarjan kautta tulevat puhelut tarjotaan ensin agentille (arvot 1-100). Mitä suurempi arvo sitä matalampi prioriteetti.
Määritellään toinen asiakaspalvelusarja, josta etsitään vapaita asiakaspalvelijoita, kun tämän asiakaspalvelusarjan asiakaspalvelijat ovat varattuja.
Alkuperäiset sarjan asetukset pätevät kaikissa jonotilanteissa riippumatta
siitä onko ylivuoto käytössä vaiko ei.

Ylivuotosarja
Huomio! Huomio! Puhelut päätyvät jonoon vasta kuin sekä alkuperäisen
sarjan että ylivuotosarjan asiakaspalvelijat puhuvat puhelua. Asetus on omiaan varmistamaan hyvää vasteaikaa, kunhan ylivuotosarjassa on riittävästi asiakaspalvelijoita.

Puhelinvaihde

Asetus kertoo onko tämä asiakaspalvelusarja linkitetty yrityksen puhelinvaihteeksi 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 puhelinvaihteeksi, tällöin pääkutsulle tehdään tämä määritys. Puhelinvaihde valinnalla määritellään siis, mikä lyhytvalinta näytetään käyttöliittymissä kohteena 'Vaihteen välittäjä'
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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 käyttöliittymänäkymää. Näyttämällä sarjan numeroa asiakaspalvelija osaa varautua esimerkiksi 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 mahdollistaa myös sarjan helpon tunnistamisen, mutta edellyttää käyttöliittymän käyttämistä.

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 tunnistamisen, mutta edellyttää myös käyttöliittymän käyttämistä.

Hakemistoasetukset
Kuva

Lataa asiakaspalvelusarjalle kuva, jota käytetään yrityksen sisäisessä puhelinluettelossa.

Julkaisu hakemistoissa

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

Yksityisyysasetukset luettelossa

Määrittele, näkyvätkö yksityisyysasetukset organisaation sisäisessä Elisa
Ring ‑puhelinluettelossa. Määrittelee mitä tietoja näytetään sisäisessä luettelossa (sarjan alaliittymänumero/täydellinen yritysnumero/ matkapuhelin/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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Kuvaus
Salasanan tallentaminen (vähintään 6 merkkiä) asiakaspalvelusarjan vastaajaan tallentuneiden puhepostien kuuntelua varten. Tämä asetus koskee
vain asiakaspalvelusarjan puhepostia. Jos kohtaan ei anneta salasanaa,
kuka tahansa organisaatiossa voi kuunnella vastaajan puheposteja soittamalla puhepostin hallintanumeroon ja antamalla sarjan alanumeron.

Salasana

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 puhepostiin, mistä viestin voi kuunnella (kunhan käyttäjä on valittu vastaanottamaan sarjan puhepostiviestejä). Kun yksi käyttäjä kuuntelee puhepostin, viesti merkitään kuunnelluksi myös muiden
käyttäjien osalta. Suosittelemme sopimaan yhtenäisen käytännön tämän pohjalta, jota kaikki asiakaspalvelijat noudattavat
(esim. viestin kuuntelija hoitaa aina asian loppuun).

Lisäasetukset: Puhepostiasetukset
Valinnalla '*' puhelu siirtyy
puhepostiin

Valinnalla '*' puhelu siirtyy
puhepostiin -tiedote
Estä puhepostitiedotteiden
lähettäminen sähköpostilla
agenteille
Estä puhepostitiedotteiden
lähettäminen ei-kirjatuneille
agenteille
Pilkulla erotettu lista lisäsähköpostiosoitteista puhepostitiedotteille
Ohita ryhmän näyttöpolitiikka
ACD:n puhepostille (näytä alkuperäinen soittaja puhepostissa

Valitse haluatko toiminteen käyttöön (kyllä/ei). Valinnan tekee soittaja, eli
sille on oma viestinsä, joka aktivoituu jos kyseinen toiminne otetaan käyttöön. Siitä ei tarvitse kertoa tervetulo-tiedotteessa. Tämä viesti tulee välitiedotteen jälkeen.
Valinnat "ei päällä" ja "muokattu äänitiedosto". Muokatun äänitiedoston valitsemalla, palveluun voi ladata haluamansa oman tiedotteen
Valinnat "ei/kyllä", mikäli valinta on "kyllä" asiakaspalvelijoille ei lähetetä
tietoa saapuneesta puhepostista
Valinnat "ei/kyllä", mikäli valinta on "kyllä" vain kirjautuneille asiakaspalvelijoille lähetetään tieto saapuneesta puhepostista.
Lista henkilöistä, joille asiakaspalvelijoiden lisäksi lähetään tieto sarjan puhepostiviesteistä
Arvot "Ei/kyllä". Mikäli asiakaspalvelusarjassa näytetään muuta kuin alkuperäisen soittajan tietoa, tällä määrityksellä voidaan määritellä että puhepostiviesteissä näytetään kuitenkin alkuperäisen soittajan tietoa

Lisäasetukset: Siirtyminen valinnalla numeroon
Valitsemalla "0" puhelu siirretään seuraavaan kohteeseen

Tiedote, jossa kerrotaan 0valinnan mahdollisuudesta ja
kohteesta

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)
Valinnat "ei päällä" ja "muokattu äänitiedosto". Voit ladata palveluun oman
muokatun äänitiedotteen, kun valitset muokattu äänitiedosto.
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Lisäasetukset: Taitoperusteet

Tietotaso määrittää kielivalinnan

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 agentteja. Asetus mahdollistaa tiedotteen ohittamisen ja ohjaamisen välittömästi
vapaalle agentille, kun tiedotteen rooli on "jonotuksellinen" eli tiedotetta käytetään jonotustoiminteen osana. Tervetuloa tiedote lasketaan osaksi jonoaikaa, eli jonoaikaa valittaessa on hyvä huomioida tiedotteen pituus.

tervetuloa-tiedote

Lataa oma tervetulotiedote äänitiedostona tai käytä oletusäänitettä. Soittajalla voidaan soittaa tervetuloa-tiedote, jossa kerrotaan palvelusta ja/tai sen
ominaisuuksista. Tässä tiedotteessa voidaan kertoa myös että puhelut nauhoitetaan. Tervetuloa tiedote lasketaan osaksi jonoaikaa, eli jonoaikaa valittaessa on hyvä huomioida tiedotteen pituus.
Määrittele, annetaanko soittajalle väliaikatiedote "Olet yhä jonossa" jonotuksen aikana.

väli-tiedote

Huomio! Jos kytket tämän asetuksen päälle, soittaja saa tiedon myös
jonokoosta ja arvioidusta vastausajasta, mikäli ne on sallittu soitettavaksi.
Lataa oma jonotusmusiikki äänitiedostona tai käytä oletusmusiikkia.

Jonotusmusiikki

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

Käsittelyvaihe: Jonotus
Ilmoita soittajalle jonokoko

Arvioitu vastausaikatiedote

Ei/Kyllä, kerrotaanko soittajalla kuinka monta puhelua on jonossa ennen
häntä. Asetusta kannattaa käyttää harkiten, erityisesti mikäli palvelutaso/vastausnopeus vaihtelee paljon päivän/kelloajan mukaan
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 agenttien määrällä. Alkuarvo on 2 minuuttia. Asetusta kannattaa käyttää harkiten
erityisesti, mikäli palvelutaso/vastausnopeus vaihtelee paljon päivän/kelloajan mukaan
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Välitiedotteiden välinen aika
(sekunneissa)

Kohdassa määritellään kuinka monen sekunnin välein soittajalle soitetaan
välitiedotteita

Käsittelyvaihe: Puhelun jakaminen
Määrittele, kuinka kauan puhelua tarjotaan agentille eli kauanko puhelu hälyttää.
Hälytysaika agenteilla (sekunneissa)

Tavoittamattoman agentin tilatiedon kesto (sekunneissa)

Oletusarvona 27 sekuntia. Matkapuhelinta käytettäessä todellinen hälytysaika voi olla useita sekunteja lyhyempi johtuen matkapuhelinverkkojen yhteydenmuodostamiseen liittyvästä vaihtelusta. Ring käyttöliittymässä hälytysaika näkyy reaaliaikaisesti. Asiakaspalautetta seuraamalla saat tietoa siitä,
onko hälytysajan pituus soittajan kannalta sopiva.
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 "punaista luuria". Mikäli agentti painaa punaista luuria, puhelua tarjotaan asetetun 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 sijaan.
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 soittamisen sijasta puhelut voidaan jonon täyttyessä ohjata toiseen sisäiseen tai
ulkoiseen numeroon tai vaihtoehtoisesti puhelu voidaan katkaista. Suosittelemme puhelun ohjaamista minimissään tiedotteelle.

Maksimijonotusaika (sekunneissa)
('maksimiaika ennen vastausta'
voi aktivoitua ennen tätä arvoa)

Määrittele, kuinka kauan soittaja voi olla jonossa. Oletusarvona 1200 sekuntia eli 20 minuuttia. Suosittelemme tavoittelemaan maksimissaan n. 3 minuutin jonoaikoja, koska luopuneiden soittajien määrä alkaa kasvamaan usein
tämän jälkeen. Olisi hyvä miettiä mihin puhelut ylivuodetaan, mikäli puheluihin ei voida vastata.
Huomio! Ellei maksimijonotusaikaa tai ylivuotonumeroa ole määritelty,
puhelu katkeaa kaikkien agenttien ollessa varattuja.
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Maksimisoittoyritysten määrä
agenteille
(maksimijonotusaika voi aktivoitua ennen tätä arvoa)

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

Tiedote maksimiajan tai määrän täytyttyä

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

Maksimiajan tai -määrän täytyttyä ohjaa kohteeseen

Määrittele, mitä puhelulle tapahtuu, kun enimmäisjonotusaika tai maksimi
yritysmäärä on täyttynyt.
Huomio! Jos valittuna arvona on "ei-siirtoa", puhelu katkeaa.
Määrittele arvoksi kyllä, kun haluat sulkea sarjan, ellei agentteja ole kirjautuneena. Asetus varmistaa puheluiden ohjautumisen erilliseen määriteltyyn
numeroon, jos yksikään agentti ei ole kirjautunut palveluaikana (puhelut
seuraavat sarjan kiinnioloajan ohjauksia).

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

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 käytettävissä ‑tiedote tai ohjata puhelut toiseen numeroon (ks. alla).
Puhelujen ohjaus ja asiakkaalle soitettava tiedote eivät toimi, ellet ole määritellyt asiakaspalvelusarjan sulkeutumista tätä asetusta käyttäen.

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

Lataa tiedote, jonka soittaja kuulee, kun agentteja ei ole kirjautuneena asiakaspalvelusarjaan. Tiedote soitetaan vain, jos olet määritellyt edellisen asetuksen 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 kirjautuneena agentteja. Puhelujen ohjaus toimii vain, jos olet määritellyt asetuksissa asiakaspalvelusarjan sulkeutuvaksi silloin, kun agentteja ei ole kirjautuneena.

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 vasemman puoleisesta valikosta kohdassa "Kalenterit"
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Kiinnioloaikoina ohjaa kohteeseen

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

Kiinnioloaikatiedote

Valitse sopivin tiedote:
Sarja on kiinni kalenterilla: Asetusta kannatta käyttää, jos sarja on pääsääntöisesti toiminnassa vain tiettyinä aikoina päivistä. Kiinnioloajalle voi ladata
tiedotteen.
Sarja on kiinni, koska agentteja ei ole kirjautuneena / ovat tavoittamattomissa: Asetus on hyvä varmistus edelliseen, siltä varalta että agentit eivät ehdikään 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 kalenterisululle, riippuen mikä on asiakkaan tilanne ( tiedotteessa ei pidä olla aukioloaikamainintoja, 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 normaalikalenterin vaikutuksen ulkopuolella.

Takaisinsoitto:
Ehdota takaisinsoittoa, kun
jono sulkee sen takia ettei ole
agentteja

Ei / Kyllä, mikäli jono suljetaan sen vuoksi ettei ole agentteja soittajalle tarjotaan 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 (sekuntia)

Määritys kertoo ajan joka odotetaan henkilön vastaamista. Mikäli henkilö ei
vastaa, puhelu katkaistaan sekä kirjataan epäonnistuneeksi takaisinsoittoyritykseksi (takaisinsoittoa yritetään "takaisinsoittoyritysten määrän" määrityksen mukaisesti)

Takaisinsoittoyritysten määrä

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

Odotusaika agentin antamalle
palautteelle puhelun onnistumisesta (sekuntia)

Onnistuneen takaisinsoiton jälkeen agentille annettava kirjaamisaika (agentti
kirjaa tänä aikana oliko puhelu onnistunut vai ei). Mikäli agentti vastaa onnistumiseen kielteisesti, puhelua ei palauteta silloinkaan jonoon eli uutta takaisinsoittoa ei tarjota agentille, vaan se näkyy vain raportoinnissa epäonnistuneena puheluna. Oletus kymmenen (10) sekuntia

Viive epäonnistuneen takaisinsoiton laittamiseksi takaisin
jonoon (sekuntia)

Aika joka odotetaan puhelun palauttamista jonoon. Eli tällä voidaan määrittää mikä on minimi viive, joka odotetaan ennen uutta takaisinsoittoyritystä
(huom: aika mahdollistaa, että tavoiteltava henkilö olisi mahdollisesti palannut takaisin, ettei turhaan yritetä soittoa välittömästi uudelleen). Puhelu viedään minimissään mahdollisen jonon viimeiseksi. Oletus arvo 600 sekuntia
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Tiedote soittajalle takaisinsoittomahdollisuudesta (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 tarjotaan takaisinsoittomahdollisuutta (valitse 1 ...) ennen puhelun lopettamista (maksimiaika 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 takaisinsoittoa

Tiedote soittajalle, jolla on jo
aktiivinen takaisinsoittopyyntö

Tiedotteeksi voidaan valita palvelun oletustiedote tai organisaation oma
tiedote. Tiedote joka soitetaan soittajalle joka soittaa sarjan numeroon uudelleen aktiivisesta takaisinsoittopyynnöstä huolimatta, oletustiedote kertoo
että "soitamme sinulle kohta uudestaan". Tiedotteen jälkeen puhelu katkaistaan ja henkilölle soitetaan takaisin edellä mainittujen takaisinsoittomääritysten mukaisesti.

Tiedote soittajalle takaisinsoiton aktivoimisesta

Tiedote joka soitetaan soittajan takaisinsoittopyyntövalinnan tekemisen jälkeen, oletustiedote luettelee numeron johon takaisinsoitto tehdään.

Tiedote takaisinsoitosta agentille

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

Lähetä SMS-viesti takaisinsoiton aktivoimisesta

Ei / Kyllä, lähetetäänkö soittajalle vielä SMS-viesti takaisinsoiton aktivoimisesta

Lähetä SMS-viesti onnistuneesta takaisinsoitosta

Ei / Kyllä, lähetetäänkö soittajalle vielä SMS-viesti takaisinsoiton onnistumisesta

Lähetä SMS-viesti epäonnistuneesta 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"
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10.3 Taitopohjainen ("skill") puhelureititys
10.3.1 Yleistä
Taitopohjainen on puheluiden reititys on erikseen tilattava lisäominaisuus. Käytön kustannukset muodostuvat käyttöönotosta, Asiakaspalvelusarjojen sekä IVR-valikoiden
veloituksista.
Taitotasopohjaisessa puheluiden ohjauksessa soittajalle tarjotaan määriteltyjä taitotasoja valikossa. Kun soittaja tekee valinnan aiheen mukaan, puhelu ohjataan henkilölle, jonka osaamista pyyntö vastaa. Mikäli tällaista henkilöä ei ole saatavilla, puhelu
ohjataan sarjan ylivuotoasetusten mukaan.
Taitopohjaista reititystä käytettäessä on erityisen tärkeää suunnitella resursointi sarjassa ja varmistaa riittävä määrä henkilöstöä oikeilla taitotasoilla ja -painotuksilla.
Taitotasojen lisääminen Ring palvelun asiakaspalvelusarjoihin on monivaiheinen toimenpide. Alla olevassa kuvassa on kuvattuna kaikki tarvittavat vaiheet.



Asiakaspalvelusarja (ACD)
Tilataan tarvittava asiakaspalvelusarja Oma Elisasta



IVR-valikko
Tilataan tarvittava IVR-valikko
Oma Elisasta



Luodaan palvelun taitotasot vaihteen hallinnassa
Määritellään ja kuvataan halutut taitotasot pääkäyttäjän toimesta vaihteen hallinnassa välilehdellä: "ACD-agentin taidot"



Liitetään taitotasot agenteille vaihteen hallinnassa
Asiakaspalvelijoille välilehdellä: "Käyttäjien alanumerot"



Määritetään IVR-valikko vaihteen hallinnassa
välilehdellä: "IVR-valikot"

10.3.2 Lisätään tarvittavat taitotasot sekä niiden kuvaukset
Asiakkaan vaihteen hallinnassa (Oma Elisan kautta) luodaan tarvittavat / halutut taitotasomääritykset.
Välilehti: ACD-Agentin taidot
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Tällä välilehdellä annetaan taitotasolle nimi ja haluttu kuvaus. Tasoja voit muokata,
poistaa ja lisätä halutun määrän. Mikäli tasoja on tehtynä suuri määrä, tallennettuja taitotasoja voit hakea yläosan hakukentällä. Lisää painikkeen kautta annat taitotasolle
nimen ja halutun kuvauksen (määrittelyn), minkä jälkeen tallennat tiedot.

10.3.3 Liitetään tarvittavat taitotasot käyttäjälle
Välilehti: Käyttäjien alanumerot
Voit hakea tällä välilehdellä käyttäjää tai valita käyttäjän suoraan listasta.
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Valitse haluamasi henkilö/henkilöt rivin alusta muokkaa painikkeella, jolloin ensimmäisessä näkymässä löytyy kohta: "aktivoi ACD-agentti"

Näkymässä voit lisätä käyttäjälle taitotasoja kirjoittamalla haluamasi taitotason nimen,
joita edellisessä kohdassa lisäsit palveluun. "manage skills" -linkin kautta pääsee
myös näkymään, jossa voi valita halutut taidot.
Valitse kullekin käyttäjälle siis haluamasi taitotasot (skill) ja tallenna muutokset.
10.3.4 Taitotason määrittelyn jälkeen luodaan IVR-valikko
Mene vaiheen hallinnassa kohtaan "IVR-valikot", ja luo kohdassa haluamasi valikko
Oma Elisan kautta tilaamallesi puhelinnumerolle valitsemalla näkymästä "lisää".
Tässä vaiheessa luodaan tarvittavat IVR-valikot sekä valitaan asiakaspalvelusarjojen
numerot tai muut numerot, joihin valikon valinnat ohjataan.

Katso tarkemmin kohta 10.7. IVR-valikon toteuttamisesta. Tämän jälkeen taitopohjainen reititys on käytettävissä valituissa asiakaspalvelusarjoissa.
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10.4 Vastausryhmät
Vastausryhmiä käytetään yleensä vaatimattomampiin tarpeisiin kuin asiakaspalvelusarjoja. Vastausryhmistä ei ole saatavilla kattavaa raportointia ja puhelunohjaukset
ovat rajallisempia. Yleisimmin vastausryhmiä käytetään organisaation sisäisessä toiminnassa tai tilanteissa joissa henkilöillä on paljon muitakin tehtäviä samanaikaisesti
kuin asiakaspalvelu puhelimessa.
Vastausryhmien määrittely tapahtuu pääkäyttäjän verkkosovelluksessa. Katso kirjautumisohje verkkosovellukseen tämän ohjeen kohdasta 6.1.
Määrittely tehdään valikon kohdasta Kaikki alaliittymät > Vastausryhmät:

10.4.1 Vastausryhmän muokkaaminen
Valitse
painike muokattavan vastausryhmän kohdalla. Avautuva näkymä sisältää 2
välilehteä. Vastausryhmä –välilehdellä pääset muokkaamaan vastausryhmän asetuksia.
Huomio! Vastaussarjan asetukset on kuvattu taulukossa Vastaussarjan ominaisuudet.
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Taulukko 4. Vastaussarjan ominaisuudet
Asetus

Kuvaus

hallintahierarkia

Ei käytössä

alanumero

Vastausryhmää tilattaessa määritelty liittymän numero

käytössä

Kertoo onko vastaussarja aktiivinen

siirtosääntöjen hallinta

Määrittele, saavatko myös käyttäjät hallita soitonsiirtoja vastaussarjan sisällä

tilatieto

Kertoo vastausryhmän tilatiedon

web identiteetti

Ei käytössä

kuva-URL

Ei käytössä

kuvaus

Kuvaus kertoo vastausryhmän käyttötarkoituksen

julkaisu hakemistoissa

Voit määritellä näkyykö sarjan tiedot, vai onko ne piilotettuina Elisa Ringin sisäisessä
hakemistossa

puhelinvaihde

Asetus kertoo tulevatko vaihteen pääkutsun puhelut tulevat tähän sarjaan vaiko ei (kyllä/ei).
Asetus on määritelty Elisa Ring -palvelun tilausvaiheessa

salasana

Voit vaihtaa puhepostin salasanan

soittotapa

Voit määritellä millä perusteella tuleva puhelu menee vastaajalle

soittoaika ryhmän
jäsenellä

Voit määritellä kauanko puhelu hälyttää vastaajalla (s)

varattu toimintatapa

Voit määritellä mitä tapahtuu kun numero on varattu

jäsenet

Voit lisätä ja poistaa jäseniä vastaussarjaan. Järjestystä voi muuttaa poistamalla ja
lisäämällä jäsenet halutussa järjestyksessä. Voit myös etsiä jäseniä alanumerolla lisättäväksi sarjaan

yksityisyysasetukset
luettelossa

Voit määritellä mitkä tiedot määritellään yksityisasetuksiksi luettelossa

10.4.2 Vastausryhmän soitonsiirrot
Vastausryhmän soitonsiirtoja pääset muokkaamaan soitonsiirrot välilehdellä.





Voit laittaa yksittäiset soitonsiirrot päälle tai pois päältä (päälle/pois painike)
Voit poistaa yksittäisen soitonsiirron (poista painike)
Voit muokata soitonsiirtoa (muokkaa painike)
Voit luoda uuden soitonsiirron

Huomio! Lisätietoja soitonsiirtojen tekemiseen löytyy valikon kohdasta Soitonsiirrot
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10.5 Pikavalinnat
Pikavalintoihin määriteltyjen tiedot näet valikon kohdasta Kaikki alaliittymät  pikavalinnat

Pikavalinnoilla tarkoitetaan ohjauksia, joissa jokin alanumero (ja yleensä siihen sidottu
ulkonumero) saadessaan puhelun ohjaa sen kiinteästi johonkin toiseen puhelinnumeroon. Tiedot ovat ainoastaan katseltavissa. Pikavalintojen määritykset tehdään Oma
Elisan verkkopalvelussa "Erikoisnumerot" –välilehdellä.
10.6 IVR –palvelut
IVR -palvelun (Interactive Voice Responce) tiedot näet valikon kohdasta Kaikki alaliittymät  IVR-palvelut
Tässä kohdassa hallitaan Elisa Ring- palvelun tiedotepalveluita. Tätä kautta voi hallita
mm. palvelun tiedotepalvelua, johon voidaan ohjata esimerkiksi vastausryhmien puheluita aukioloaikojen ulkopuolella. Tiedotepalvelu tulee tilata Oma Elisan tilauslomakkeella.
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10.6.1 IVR-palveluiden alta avautuva näkymä
Avautuvassa näkymässä voidaan muokata vain niitä IVR-palveluita, jotka ovat pääkäyttäjän hallittavissa, mm. neiti aika/kello-palvelu on vain Elisan pääkäyttäjien muokattavissa.

10.6.2 Valitun palvelun muokkaaminen
Voit muokata haluamaasi palvelu rivin alussa olevan
ladata haluamasi tiedoteviestin palveluun.

painikkeen kautta. Voit esim.
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10.7 IVR - valikot
IVR -valikkopalvelut näet valikon kohdasta Kaikki alaliittymät  IVR-valikot. IVR –
valikkopalveluilla tarkoitetaan yrityksen äänivalikkopalveluita ("valitse 1, jos haluat….")
joita voidaan toteuttaa soittajien ohjaamiseksi eri palveluihin (myynti, huolto, käyttötuki
jne.). IVR-valikko on myös osa taitopohjaisen reitityksen toteutusta.

Avautuvassa näkymässä näet yrityksellesi tilatut IVR –
valikkopalvelut.
IVR –valikoita on mahdollista tilata
lisää YA Verkkopalvelussa "Erikoisnumerot" –välilehdellä. Palvelu on
maksullinen.
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Valikoita on mahdollista muokata valitsemalla
painike muokattavan rivin kohdalla.
Avautuvassa näkymässä näet valitun valikon tiedot. Siirry suoraan muokkausohjelma
välilehdelle.
10.7.1 Muokkausohjelma –välilehti
Lisää toiminne –alasvetovalikosta löytyy seuraavat toiminteet:




Soita äänitiedosto ja tee valikko
Kellonajoista ja päivistä riippuvat toiminteet
Soita äänitiedosto

Valitse haluamasi toiminne valitsemalla + -painike niin pääset lisäämään toiminteen ja
tekemään tarkemmat asetukset.
10.7.2 Valikon rakenne ja siirtotavat
Valikon rakenne voi olla monitasoinen. Esimerkkinä:
1. Taso: Soita äänitiedosto ja tee valikko ”Tervetuloa asiakaspalveluun. Valitse 1 jos
asiasi koskee tilausta, valitse 2 jos asiasi koskee laskutusta…”
2. Taso: Voidaan valita mitä tapahtuu kun soittaja valitsee 1
a. soita äänitiedosto ja tee valikko
b. kellonajoista ja päivistä riippuvat toiminteet
c. siirrä numeroon
d. soita alanumeron perusteella
e. soita äänitiedosto
f. tai valitse olemassa oleva toiminne
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Siirtotapojen selitykset on kuvattu tarkemmin taulukossa Siirtotavat

Taulukko 5. Siirtotavat
Siirtotapa

Kuvaus

Soita äänitiedosto ja tee
valikko

Asiakas nauhoittaa tiedotteen, jossa kertoo soittajalle millä valinnalla ja minne
puhelu ohjautuu. Kun soittaja tekee valinnan, puhelu ohjataan määriteltyyn
kohteeseen. Kohde voi olla numero tai tiedote.

Kellonajoista ja päivistä riippuvat toiminteet

Voidaan määritellä päivämäärän ja kellonajan tai rakennetun kalenterin perusteella minne puhelun ohjautuvat esim. klo 08:00-16:00 myyntiin ja klo 16:0008:00 tiedotteeseen.

Siirrä numeroon

Määritellään mihin numeroon puhelu ohjataan. Kohde voi olla myös ulkonumero (huom. ulkonumeroon ohjaamisesta syntyy puhelukustannuksia).

Soita alanumeron perusteella

Määritellään alanumero johon puhelu ohjataan. Alanumero voi myös olla toisen
sarjan tai ryhmän alanumero.

Soita äänitiedosto

Määritellään äänitiedosto jonka soittaja kuulee esim. tiedote aukioloajoista tai
yhteydenottotavoista tms.

Valitse olemassa oleva toiminne

Voit valita jo aikaisemmin rakentamasi toiminteen listalta.

10.7.3 Soita äänitiedosto ja tarjoa valikko
Mikäli valitsit muokkausohjelma –välilehdellä kohdan ’soita äänitiedosto ja tee valikko’
pääset seuraavaksi muokkaamaan näitä asetuksia.
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toiminteen nimi:
anna halutessasi toiminteelle nimi



soita äänitiedosto:
liitä haluttu äänitiedosto



seuraava toiminne:
valitse haluttu toiminne alasvetovalikosta



kun halutut toiminteet
on määritelty, valitse
OK

Huomio! Jos suljit avautuneen ponnahdusikkunan, tuplaklikkaamalla "state TRANSFER does not exist"
pääset syöttämään numeron johon haluat puhelun tällä valinnalla ohjata. Nimeä halutessasi toiminne ja syötä haluamasi alanumeron osa, valitse se listalta ja paina Ok (kts. kuva alla).

Elisa Oyj

Elisa Ring

Yritysasiakkaat

20.8.2015

52 (64)

Nimeä halutessasi toiminne (toiminteen nimi) ja syötä haluamasi alanumeron osa
(numero), valitse se listalta ja paina ok.

Avautuvassa näkymässä näet nyt tekemäsi valikon rakenteen..

Muista tallentaa tekemäsi muutokset valitsemalla käytä –painike. Rakentamasi valikko
on nyt valmis.
10.7.4 Kellonajoista ja päivistä riippuneet toiminteet
Mikäli valitsit muokkausohjelma –välilehdellä kohdan ’kellonajoista ja päivistä riippuneet toiminteet’, pääset seuraavaksi muokkaamaan näitä asetuksia.
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toiminteen nimi: anna
halutessasi toiminteelle
nimi



kellonaikoina: valitse
haluatko ohjata puheluita
kalenterin avulla (tällöin
luotava ensin ACD –
kalenteri) vai manuaalisesti käsin



seuraava toiminne: valitse alasvetovalikosta mitä tapahtuu jos suodin toteutuu



Anna kalenteri tai kellonajat jolloin ohjaus on
voimassa



Kerro mitä tapahtuu. Tässä
esimerkissä on 2 ohjausta
eli määritellään siis 2 toiminnetta



Tässä esimerkissä on kaksi
ohjausta: 8-12 ”Myyntiin” ja
12-18 ”Huoltoon”. Molemmissa valittuna toiminteena
Siirrä numeroon



Paina OK ja pääset jatkamaan valikon rakentamista
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toiminteen nimi: toiminteen voi halutessaan nimetä



numero: numero kenttään syötetään alanumeron alkua, valitaan oikea
numero listalta ja painetaan OK



Muista painaa KÄYTÄ jotta
toiminne tulee käyttöön

10.7.5 Soita äänitiedosto
Mikäli valitsit muokkausohjelma –välilehdellä kohdan "soita äänitiedosto" pääset seuraavaksi muokkaamaan näitä asetuksia.
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toiminteen nimi: Anna
toiminteelle halutessasi
nimi



soita äänitiedosto: Valitse "Lähetä äänitiedosto"



seuraava toiminne: Valitse seuraavatoiminne
alasvetovalikosta esim.
poistu valikosta/palvelusta jolloin puhelu katkeaa tiedotteen jälkeen
 pääset vaihtamaan äänitiedostoa tuplaklikkaamalla äänitiedoston nimeä


pääset muokkaamaan
toiminnetta klikkaamalla
vihreää nuolta



paina käytä ja toiminne
on käytössä

10.7.6 Taitopohjaisuuden määrittäminen osana valikkoa
Mikäli haluat tehdä IVR-valikon taitopohjaisen puhelureitityksen tarpeisiin, sinun tulee
tehdä tarvittava valikkopalvelu ja aktivoida palvelu "Transfer" määrityksen alla.
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1. Mene IVR-palvelun luomisen muokkausvälilehdelle kuten edellisissä kohdissa on
kerrottu
2. "PLAYMENU:n" alle luodaan tarvittavat siirrot ("Transfer"), tuplaklikkaa Playmenu
linkkiä, jolloin avautuu seuraavanlainen näkymä. Näkymässä hallitaan myös mm. ladattavaa äänitiedostoa.

Kullekin soittajaa tekemää valintaa kohden tehdään oma siirto valitsemalla määritys
"siirrä numeroon" (= "TRANSFER") niin monta kertaa kuin tarpeellista (soittajan valinta 1-n kpl).
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Tallennettaessa kysytään siirron asetuksia ja otetaanko "Skill"-pohjaisuus käyttöön,
mutta niitä voidaan muokata jälkikäteen tuplaklikkaamalla muokkausohjelmassa alempana olevaa "TRANSFER" linkkiä. Linkin takaa yhdellä klikkauksella näytetään kyseisen siirron asetukset.

Siirron muokkauskentät näkyvät alla olevassa kuvassa

Nyt kun olet tehnyt taitopohjainenreititys -määritykset kohdissa kuvatut toimenpiteet,
taitopohjaisuus on käytössä.
Huom: muista aina painaa "OK" ja/tai "käytä" painikkeita kun haluat ottaa valinnan/toiminteen käyttöön.
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11 Soitonsiirrot
Soitonsiirtojen tiedot näet valikon kohdasta Soitonsiirrot.
Avautuvassa näkymässä näet tietoja alanumeroon määritellyistä soitonsiirroista.
Alanumero –kentällä on erikoismerkitys;
jos siinä näkyy vaihteen nimi, kyseinen
siirtosääntö on kaikilla vaihteen loppukäyttäjillä. Käytössä –kenttä kertoo onko kyseinen soitonsiirtosääntö päällä.
Koko vaihdetta koskevien sääntö kertoo,
onko sääntö pääkäyttäjän asetuksissa
päällä. Yksittäinen käyttäjä on kuitenkin
voinut ottaa siirron pois päältä itseltään.

Mikäli haluat muokata olemassa olevia soitonsiirtoja, valitse
painike muokattavan
rivin kohdalla. Mikäli haluat tehdä kokonaan uuden siirtosäännön, valitse Lisää –
painike sivun alareunasta. Muokattavat ominaisuudet on kuvattu taulukossa Soitonsiirtojen asetukset.

Taulukko 6. Soitonsiirtojen asetukset
Asetus

Kuvaus

kuvaus

Soitonsiirron nimi. Kuvaava nimi helpottaa soitonsiirron tunnistamista. Nimi näkyy loppuasiakkaalle.

alanumero

Alanumero kertoo keitä sääntö koskee. Kohde on joko kaikki loppukäyttäjät (vaihdeasetus: vaihteen nimi) tai yksittäinen alanumero (käyttäjä tai palvelu). Kannattaa
harkita mitä sääntöjä tekee kaikille tarjolle.

käytössä

Kyllä/ei. Kyllä –tilassa soitonsiirto menee heti päälle. Ei –tilassa soitonsiirto tulee käyttäjille näkyviin ja he voivat kytkeä sen halutessaan päälle.

tyyppi

Tyyppi kertoo milloin soitonsiirto on käytössä. Jos ei valitse mitään, soitonsiirto on aina
käytössä. Tämä on pakollinen määritys.
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Asetus

Kuvaus

suodin

Suodin kertoo mitä puheluita soitonsiirto koskee. Jos ei valitse mitään, soitonsiirto
koskee kaikkia puheluita. Tämä on pakollinen määritys

soitetun numeron
perusteella

Voidaan valita mihin numeroon on soitettu ja sen perusteella rakentaa oma sääntö. Ei pakollinen.

tilatieto

Voidaan määritellä tilatieto (esim. lounas/loma/työmatka) jolloin soitonsiirto on voimassa

kohde

Kohde määrittelee minne puhelu siirtyy jos sääntö toteutuu. Oletus on vastaaja, mutta
kohteeksi voi määrittää minkä numeron tahansa.

määritelty soittaja

Voidaan määritellä numerotasolla ne soittavat numerot joita sääntö koskee (huom.
sääntö mahdollista vain puheluissa joissa näkyy soittava numero). Jos haluat tehdä
säännön puheluille joissa ei näy soittava numero, valitse suodin –kenttään tuntemattomat soittajat vaihtoehto.

kalenteri

Voidaan määritellä milloin soitonsiirto on voimassa (pvm ja kellonaika).

odotetaan vastausta
(s)

Määrittää ajan jonka puhelin hälyttää soittajalle ennen kuin siirtosääntöä sovelletaan
jos kohde ei vastaa. Huomioitavaa että matkapuhelimen sisäinen viive ja matkapuhelinverkon kuormitus syövät ajasta 5-15 sekuntia ennen kuin puhelu alkaa hälyttämää.
Suositeltu minimiaika on 25 sekuntia.

12 Estoluokat
Liittymien estoluokkien tiedot näet valikon kohdasta Estoluokat.

Avautuvassa näkymässä näet listauksen tilatuista estoluokista ja suunnat
jotka kyseinen estoluokka estää.

Voit muokata estoluokkia YA verkkopalvelussa ’Tee yksittäinen muutos’ –välilehdellä.
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13 Asiakaspalvelusarjojen (ACD-kalenterit) kalenterit
Asiakaspalvelusarjan kalenteri määrittää asiakaspalvelusarjan aukioloajan eli sen milloin asiakkaat voivat soittaa asiakaspalvelusarjaan.
Määrittely tehdään valikon kohdasta ACD –kalenterit:

Klikkaa ACD –kalenterit riviä niin pääset
määrittelynäkymään

1. Anna kalenterille nimi joka on helppo erottaa muista esim. ajanvaraus ma-pe 9.0016.00
2. Määrittele aukioloajat valitsemalla viikonpäivien perässä olevia kuvakkeita ja valitsemalla aloitus- ja sulkemiskellonajat pudotusvalikosta.
3. Vahvista valinnat päiväkohtaisesti valitsemalla OK
4. Määrittele mahdolliset poikkeukselliset aukioloajat (kellonajat tai onko mahdollisesti
kokonaan suljettu)
5. Valitse lopuksi tallenna sivun alareunasta
Aukioloaikojen ulkopuolella puhelut eivät yhdisty asiakaspalvelusarjaan. Tällöin soittajalle voidaan soittaa esim. tiedote aukioloajoista. Tarkemmat ohjeet löytyvät seuraavasta kohdasta asiakaspalvelusarjan ominaisuuksien määrittely.
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14 eFax
Efax tiedot näet valikon kohdasta Efax.

Avautuvassa näkymässä näet listauksen tilatuista Efaxeista ja niiden tietoja
(nimi, käyttäjän sähköpostiosoite sekä
puhelinnumero )

15 Lisätyökalut
Lisätyökalut näet valikon kohdasta Lisätyökalut

Avautuvassa näkymässä voit halutessasi ladata odotusmusiikkia sisäpuheluille ja/tai ulkopuheluille
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Ladataksesi musiikkia toimi seuraavasti eli valitse alasvetovalikosta:
1.
2.
3.
4.

Määritelty audiotiedosto
Paina Lähetä audiotiedosto
Paina Browse ja hae tiedosto (mp2, au, wav)
Paina lopuksi Lähetä

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

16 Elisa Ring Ryhmäohjaus
Elisa Ring Ryhmäohjaus on Ring palvelun lisäpalvelu. Ryhmäohjauspalvelu on tarkoitettu 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 varautumisen 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 ryhmäohjausnumeroon maksaa normaalin yritysnumeron soittamisen hinnan.
16.1 Ohjausnumero
Ohjausnumeroon soittamalla asiakkaan vastuuhenkilö ohjaa puhelut varareititykseen.
Ohjausnumero on muotoa 010899xxxx, johon soitettaessa kysytään aina Käyttäjätunnus ja tunnusluku jonka jälkeen päästään puhevalikkoon.
Huom: Palvelun ohjausnumero, käyttäjätunnus, tunnusluku ja käyttöohjeet toimitetaan palvelun tilauksella olevaan asiakkaan yhteyshenkilön/pääkäyttäjän sähköpostiosoitteeseen.
16.2 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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16.3 Kuinka varaohjaus otetaan käyttöön, Valinta 1
VARAJÄRJESTELYYN AKTIVOIMINEN, jolloin puhelut ohjataan varavastauspaikkaan
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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16.4 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 matkapuhelin 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 vastauspaikkaan.
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 matkapuhelin tai haluttaessa erilliset liittymät.
Vastaussarjaan/Älysarjaa soitettu puhelu ohjataan sille agentille, jonka edellisestä vastauksesta on kulunut pisin aika. Mikäli agentti ei vastaa tai on varattu, puhelu ohjataan
seuraavaksi pisimpään vapaana olleelle. Mikäli kukaan palveluun aktiiviseksi kirjautuneista 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 (muuttuneet käyttäjät).
Lisäksi asiakkaan tulee huolehtia että sarjassa on kytkeytyneitä jäseniä/agentteja. Tämä voidaan tehdä keskitetysti pääkäyttäjän käyttöliittymällä tai
yksitäisen agentin toimesta.

