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Johdanto 

Tämä opas on tarkoitettu Elisa Ring palvelun vaihteenhoitajalle / puhelunvälittäjille 
opastamaan Ring palvelun käyttöä uudella Elisa Ring käyttöliittymällä. Ohje käsittelee 
Elisa Ring 2.0 -ohjelmistoversiota sekä uutta Ring käyttöliittymää. Mikäli käytät vielä 
vanhaa välityssovellusta ("Elisa Ring Välitys"), katsothan kyseisen käyttöliittymän/-
sovelluksen ohjeistuksen. 
 
Uutta Elisa Ring -käyttöliittymää voidaan käyttää sekä selainversiolla että asennetta-
valla versiolla. Mikäli käytät ohjelmistopuhelinta päätelaitteenasi, tarvitset asennetta-
van version. 
 
Vaihteenhoitajan lisätoiminnallisuudet aktivoituvat Ring välittäjälisenssillä samaan 
käyttöliittymään, jolla loppukäyttäjät hallitsevat ja käyttävät Ring palveluitaan.  
 
Henkilö voi toimia vaihteenhoitajana myös ilman välittäjälisenssiä, mutta silloin käyttö-
liittymän toiminnallisuudet vastaavat loppukäyttäjän toiminnallisuuksia. Käytännössä 
merkittävin osa toiminnallisuuksista on yhteneväisiä sekä loppukäyttäjän että välittäjän 
kannalta. Henkilön joka toimii välittäjän roolissa, kannattaa perehtyä myös loppukäyt-
täjän ohjeeseen. 
 
Elisa Ring –palvelun tuki ja ohjeet löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta:  
http://www.elisa.fi/ringohjeet. 
 

1.1  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. 

http://www.elisa.fi/ringohjeet
mailto:etu.sukunimi@organisaatio.fi
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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-sivu salasanan uudelleenasettamiseksi. 
 
1 Kirjoita Internet selaimen osoiteriville osoite:  www.elisa.fi/ringsalasana , selaimee-

si tulee oheinen sivu.  
 

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

 

 
 

2 Kirjoita puhelinnumerosi "Matkapuhelin- tai yritysnumero" -kenttään ja valitse > 
Lähetä Kertakäyttösalasana.  

3 Kirjoita tekstiviestissä oleva varmenne "Kertakäyttösalasana" –kenttään (tämä toi-
minta varmistaa järjestelmälle, että oikea käyttäjä on asettamassa uutta salasanaa. 
Puhelimeen tullut kertakäyttösalasana ei siis käy Ring sovelluksille vaan ainoas-
taan 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. 

http://www.elisa.fi/ringsalasana
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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. 

1.3  Ohjeet ja käyttöliittymien osoitteet 

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

 
 

2 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  Yleistä Elisa Ring välityspalvelutoteutuksesta 

Välityspalvelu on uudistettu Ring 2.0 versiossa soveltumaan mm. paremmin erikokois-
ten organisaatioiden tarpeisiin.  
 
Asiakkaidemme ei tarvitse tehdä toimenpiteitä, mikäli käytössä on hieman eri-
lainen toteutus, hyödyntäen esimerkiksi palvelun Vastausryhmiä.  
 

Huom. Asiakkaamme voivat käyttää uutta käyttöliittymää sekä välitystoi-
minteita olemassa olevan palvelun puitteissa. Mikäli henkilöllä on nykyisin 
Ring välityslisenssi käytössään, sen mahdollistavat toiminteet ovat auto-
maattisesti käytettävissä uudessa käyttöliittymässä. 

http://www.elisa.fi/ringlataukset
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1.4.1  Elisa Ring välitys 

Organisaation pääkutsusta/vaihteen numerosta muodostetaan yhden Ring liittymän 
numero ja puheluita välittävä henkilö vastaa tässä alaliittymässä puheluihin.  
 

Käyttäjä voi välittää puhelut palvelun Ring käyttöliittymällä joko työase-
malta, älypuhelimesta tai tablet-laitteesta myös ilman välittäjälisenssiä.  

 
Toteutus soveltuu organisaatioille, joissa välittäjälle tulee vähän puheluita ja hänellä on 
muitakin tehtäviä puhelunvälityksen lisäksi.  
 

Huom: Lomat ja muut poikkeusajat järjestetään luovuttamalla päätelaite ja 
tunnukset toiselle käyttäjälle. 
 
Huom: Tämän ohjeen kohdista sovelletaan vain kohtia: Johdanto ja Elisa 
Ring välittäjälisenssi, muilta osin välityspalvelun toiminnallisuudet vastaa-
vat normaalin loppukäyttäjän toiminteita ja palveluita (kts. Elisa Ring 2.0 
loppukäyttäjän ohje). 

 
Yhteenveto 

 Organisaatiossa yksi puhelinvälittäjä ja yksi kutsunumero 

 Toiminta perustuu palvelun alaliittymään 

 Puhelut ohjataan yhteen Ring liittymään (Vaihteen kutsunumero ja 888-
lyhytvalinta) 

 Välittäjällä tarvittaessa erillinen henkilökohtainen alaliittymä ja päätelaite, omilla 
puhelinnumeroilla 

 Vaihdepalvelulla käytössä normaalit Ring liittymän palvelut ja lisäpalvelut (pu-
heposti, soitonsiirrot jne.) 

 Lisämaksusta välittäjälisenssi, jolla voi tehdä mm. Soitonsiirtoja muiden käyttä-
jien puolesta sekä hallita organisaation puhelinluetteloa. Välittäjälisenssi mah-
dollistaa myös puheluiden yhdistämisen ohittamalla käyttäjällä aktiivisena ole-
vat soitonsiirrot. 

 
 
Välittäjälisenssin tuomat ominaisuudet 

 Soitonsiirtojen tekeminen käyttäjien puolesta 

 Käyttäjän kalenterimerkintöjen tekeminen käyttäjien puolesta 

 Puhelun yhdistäminen / välittäminen käyttäjän soitonsiirtojen ohi 

 Käyttäjän koko Ring kalenterin sisältö nähtävissä 

 Puhelun palautuminen ja puhelun reitityshistoria 

 Palvelun yhteystietohakemiston ylläpito  

1.4.2  Elisa Ring Välitys Plus 

Elisa Ring Välitys Plus on kattava välityspalvelu ja perustuu Ring palvelun Asiakaspal-
velusarjoihin ja niiden mahdollistamiin monipuolisiin puheluiden ohjauksiin. Organisaa-
tion kutsunumero(t) ohjataan Ring palvelun Asiakaspalvelusarjoihin, joiden jäseninä 
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välittäjät toimivat.  Usean kutsunumeron tapauksessa kukin välittäjä voi liittyä yhteen 
tai useampaan sarjaan.  
 

Huom: Tämä ohje käsittelee kokonaisuutena Elisa Ring Plus välitystä 

 
Yhteenveto 

 Yksi tai useampi puhelunvälittäjä  

 Yksi tai useampi kutsunumero 

 Puhelut ohjataan palvelun Asiakaspalvelusarjoihin, joihin välittäjät kirjautuvat 
omilla Ring alaliittymillään  

 Jokaiselle erilliselle kutsulle perustetaan oma asiakaspalvelusarja 

 Toteutuksessa voidaan hyödyntää monipuolisia Asiakaspalvelusarjojen ohja-
uksia mm. Eri kiertologiikat, raportointi, aukiolo-ohjaukset, tiedotteet, jonotus, 
vastausohjeet jne. (kts. Asiakaspalvelusarjojen ominaisuudet) 

 Välittäjä voi yhdistää puheluita Ring käyttöliittymällä 

 Pääkäyttäjä voi määritellä jokaiselle kutsulle oman vastausohjeen YA verkko-
palvelun kautta 

 Organisaatiossa tulee olla vähintään yksi Asiakaspalvelusarjojen pääkäyttäjä, 
joka hallitsee pääkäyttäjän ohella kaikkien Asiakaspalvelusarjojen määrityksiä 
sekä voi käyttää raportointia 

 

Lisämaksusta välittäjälisenssi, jolla voi tehdä mm. Soitonsiirtoja muiden käyttäjien puo-

lesta sekä hallita organisaation puhelinluetteloa. Välittäjälisenssi mahdollistaa myös 

puheluiden yhdistämisen ohittamalla käyttäjän soitonsiirrot. 

 
Välittäjälisenssin tuomat ominaisuudet 

 Soitonsiirtojen tekeminen käyttäjien puolesta 

 Käyttäjän kalenterimerkintöjen tekeminen käyttäjien puolesta 

 Puhelun yhdistäminen / välittäminen käyttäjän soitonsiirtojen ohi 

 Käyttäjän koko Ring kalenterin sisältö nähtävissä 

 Puhelun palautuminen ja puhelun reitityshistoria 

 Palvelun yhteystietohakemiston ylläpito  

1.5  Käytettävät selaimet ja asennettava Ring käyttöliittymä 

Ring käyttöliittymä perustuu moderniin HTML5-teknologiaan ja Internet-selaimen käyt-
töön. HTML5 tarjoaa sovelluksen kaltaisen käyttökokemuksen ja mahdollistaa käytön 
erilaisissa laitteissa työasemista, älypuhelimiin ja tablet-laitteisiin käyttöjärjestelmäriip-
pumattomasti. Käyttöliittymän käyttökokemukseen vaikuttaa laitteen näytön koko, mut-
ta itse käyttöliittymä on toiminnoiltaan sama kaikilla laitteilla. 
 
Palvelua voit käyttää seuraavilla Internet-selaimilla 
 

1. Google Chrome (kolme uusinta versiota) 
2. Mozilla Firefox (kolme uusinta versiota) 
3. Microsoft Internet Explorer 10 tai uudempi 
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4. Apple Safari 7.0 tai uudempi 
5. Myös muut HTLM5:ttä tukevat selaimet ovat mahdollisia, mutta emme optimoi 

emmekä testaa niitä erikseen palvelun kanssa 
 
Voit käyttää Ring-käyttöliittymää myös asennettavalla Windows-sovelluksella, joka 
hyödyntää työaseman oletusselainta. Asennettava versio on tarkoitettu Windows 7 ja 8 
-työasemille ja käyttö edellyttää Microsoftin Internet Explorer 10 tai uudempaa selain-
ta.  
 
Asennettavaa versiota tarvitaan ohjelmistopuhelimen käyttämiseksi. Sovelluksen 

asentaminen ei edellytä erityisoikeuksia työasemaan, mutta tarkistathan organisaati-

onne asennusohjeistuksen ennen asentamista. 

1.6  Vaihteenhoitajan päätelaitteet 

Elisa Ring palvelun puhelunvälittäjänä voit käyttää päätelaitteena joko matkapuhelinta 
tai ohjelmistopuhelinta.  
 

Huom: Suosittelemme että välityskäyttöön valitaan henkilön toimenkuvan 
kokonaisuuden kannalta paremmin soveltuva päätelaite, vaikka palvelu 
mahdollistaakin kahden päätelaitteen käyttämisen rinnakkain. On välittäjän 
toiminnan kannalta selkeintä, että vaihteen kutsuun tulevat puhelut hälyt-
tävät vain yhdessä päätelaitteessa jokaisella välittäjällä. Jos organisaati-
ossa on useita välittäjiä, heille voidaan valita eri päätelaitetyypit tarpeen 
mukaan. 

1.6.1  Matkapuhelin ja tablet-laitteet 

Palvelussa voidaan käyttää tuettuja päätelaitteita ja selaimia varsin vapaasti (kts. koh-
ta 1.4). Päätelaitteen valintaan vaikuttaa käytetäänkö laitetta vain puheyhteyttä varten, 
vai tehdäänkö älypuhelin ja/tai Tablet -laitteella myös varsinaista puhelunvälitykseen 
liittyvää työtä. Ring käyttöliittymää voidaan siis käyttää puheluiden välittämiseen myös 
mobiililaitteista. Tableteissa suosittelemme ammattilaiskäyttöön tarkoitettuja tabletteja, 
jotta Tabletin riittävä suorituskyky tarjoaa mahdollisimman joustavan käytön. 

 
Huom. ennen valinnan tekemistä, suosittelemme tutustumaan päätelait-
teen asettamiin rajoituksiin välitystyössä. Eri mobiililaitteet käsittelevät 
mm. saapuvaa puhelua ja laitteen selainta eri tavoilla, joten käyttökokemus 
riippuu merkittävästi päätelaitteesta, kun mobiililaitetta käytetään myös 
puheluiden välityksessä. Ohjelmistopuhelimen käyttö ei ole mahdollista 
mobiililaitteissa, joten myös Tablet laitteen tulee tukea matkapuhelinver-
kon puheluita. 
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1.6.2  Työasema 

Ring palvelu ei sisällä välittäjän työasemalaitteita, eli laitteet voidaan hankkia halutulla 
tavalla. Mikäli käytetään asennettavaa ohjelmistoa, tuettuna ovat Windows 7 ja Win-
dows 8 työasemat. Selainkäyttöliittymää voidaan käyttää myös muissa käyttöjärjestel-
mäalustoissa 

1.6.3  Asennettava Ring-käyttöliittymä ja ohjelmistopuhelin 

Valittaessa asennettavan ja selainkäyttöisen käyttöliittymän välillä, valintaan vaikuttaa 
kaksi osa-aluetta. Mikäli puhelunvälittäjän päätelaitteena on ohjelmistopuhelin, se 
edellyttää aina asennettavaa versiota. 
 
Muut toiminnallisuudet, jotka edellyttävät asennettavan version käyttöä 
 
Elisa Ring käyttöliittymä mahdollistaa selainkäytössä käyttäjälle ilmoitukset, jolloin 
näyttöön nousee ilmoituksia mm. saapuvasta puhelusta. Selainkäyttöliittymä ei kuiten-
kaan nouse automaattisesti päällimmäiseksi puhelun tullessa. Mikäli ilmoitukset eivät 
ole riittäviä ja halutaan, että käyttöliittymä nousee päällimmäiseksi, tulee käyttää asen-
nettavaa versiota. 
 
Ohjelmistopuhelin 
 
Elisa Ring ohjelmistopuhelin on Windows ohjelma, joka mahdollistaa tietokoneen käy-
tön Ringin päätelaiteena. Ohjelmistopuhelin on erillinen lisäpalvelu, joka tilataan käyt-
täjälle. Käyttääksesi ohjelmistopuhelinta, tarvitset työasemaasi erillisen sankaluurin 
(kuuloke- ja mikrofoni yhdistelmän). 
 

Huom. Mikäli käytät langatonta kuuloke-mikrofonia, muistathan että sen 
kantama on rajallinen, et voi siis poistua kovin kauaksi työpisteeltäsi, var-
sinkin jos väliin tulee näköesteitä. 
 
Huom. Kun työskentelet välitystehtävissä, suosittelemme valitsemaan pää-
telaitteeksi joko matkapuhelimen tai ohjelmistopuhelimen. Valintaan vai-
kuttaa kuinka mm. liikkuvaista työsi on. Voit hallita myös matkapuheluita 
työasemallasi. Vaikka molempia päätelaitteita voi käyttää rinnakkain, puhe-
luiden soiminen samaan aikaan eri päätelaitteissa on omiaan häiritsemään 
kiireistä välitystyötä. 

 
Muuta 
 
Sekä työaseman selainkäytössä että asennettavassa versiossa ovat käytettävissä pi-
kavalintanäppäimet (katso kohta puhelut).  
 

Huom: pääset pikavalintanäppäimien listaukseen valitsemalla "p" tai "F1" 
käyttöliittymän näkymässä. Jotta valinta aktivoituu, sinun tulee klikata hii-
rellä kerran jossakin tyhjässä kohdassa käyttöliittymää. 
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Myös asennettava sovellus käyttää normaaleja selaimen komentoja, sillä sovellus 
käyttää taustalla IE10 ja/tai IE11 -selainta tietojen näyttämiseen.  Mikäli sinun tarvitsee 
esim. joskus päivittää  käyttöliittymän sisältö, valitse Ctrl + F5-näppäimistöstäsi. 

1.6.4  Ring palvelun sisäiset palvelunumerot/lyhytnumerot 

Käytössä olevat lyhytvalinnat palveluihin soittamiseen tai palveluiden hallintaan 
 

Numero Käyttötarkoitus 

777 Loppukäyttäjän puheposti (vastaaja)  

883 Elisa Puhelinneuvottelun lyhytnumero 

886 
Puhepostin hallinta, voit käyttää numeroa 
mm. välityksen puhepostin hallintaan j a 
viestien kuunteluun 

887 
Voit kirjautua Asiakaspalvelusarjaan ja siis 
myös välitykseen (sisään/ulos) soittamalla 
tähän numeroon 

888 
Vaihteen päänumeron lyhytvalinta, käyttäjät 
voivat soittaa välitykseen tällä numerolla 

889 
Voit soittaa vaihteen aikapalveluun ("neiti-
aika"), joka kertoo päivän ja kellonajan.  

 

2  Ring käyttöliittymä 

2.1  Johdatus Ring käyttöliittymään 

Voit käyttää Ring-käyttöliittymää selaimella tai asennettavalla Windows-sovelluksella. 
Voit kirjautua käyttöliittymään millä tahansa päätelaitteella, jossa on tuettu selain ja in-
ternet-yhteys. Voit olla kirjautuneena  myös monelta eri päätelaitteelta samanaikaises-
ti. Käyttöliittymä sopeutuu erilaisiin näytön kokoihin automaattisesti, riippuen siitä käy-
tätkö palvelua työasemalla, älypuhelimella tai tablet-laitteella. 

 
Käyttöliittymässä voit mm. 

 Soittaa, vastaanottaa  ja yhdistää puheluita 

 Lähettää viestejä (pikaviestejä ja tekstiviestejä) käyttäjille  

 Käyttää sisäistä yhteystietohakemistoa (puhelinluetteloa) 

 Käyttää palvelun kattavaa henkilöhakua 

 Nähdä käyttäjien asettaman tilatiedon ja päätelaitteen tilatiedon ennen yhdistämis-
tä 

 Käyttää valmiita välilehtiä, joissa on esisuodatettu käyttäjiä eri kriteerien perusteel-
la. mm. suosikit-välilehti on hyödyllinen, mikäli haluat nostaa siihen henkilöitä joille 
tulee paljon puheluita 

 Tarkastella omaa viestintähistoriaasi (puhelut, pikaviestit, käyttöliittymästä lähetyt 
tekstiviestit) 

 Käyttää ohjelmistopuhelinta (mikäli sellainen on tilattu päätelaitteeksi) 
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 Hallita omaa kirjautumistilaa puhelunvälitykseen (Välityksen asiakaspalvelusar-
jaan), nähdä sarjan asetukset sekä nähdä muiden välittäjän tiedot+tilatiedot 

 
Ring käyttöliittymäsi päänäkymät 

 
1. Käyttöliittymän etusivu sisältää mm. tilatietoon ja kalenteriin, viestintään ja kontak-

teihin liittyvät toiminnallisuudet. 

2. Valikon    alta löydät puhelunohjauksiin liittyvät asetukset, palvelun asetukset, 
pikalinkit valikoituihin kontaktitietoihin, sekä linkit erillissovelluksiin. Erillissovelluk-
set näkyvät henkilöille, joille on määritelty puhelunvälittäjän tai asiakaspalvelupääl-
likön rooli. 

3. Asetusten hallinnan kautta muutat päätelaitteen asetuksia, kuten koputusta, mää-
rittelet mikä päätelaite hälyttää ja mitä numeroa näytetään soitettaessa.  

2.2  Ring-käyttöliittymän tärkeimmät painikkeet 

Oheisessa taulukossa voit tutustua käyttöliittymäsi tärkeimpiin ja usein toistuviin valin-
toihin ja informaatio-kuvakkeisiin. 
 
Painikkeen 
kuvake 

Toiminto 

 

Kuvake kertoo sinulle, että ohjelmistopuhelin on aktivoitu käyttöliit-
tymään (voit  kuitenkin asettaa päätelaitteen hylkäämään puhelut - 
kts. Puheluasetukset). Kuvaketta klikkaamalla pääset kaupunki-
valintaan, jonka mukaan hätäpuhelut ohjataan lähimpään hätäkes-
kukseen kotimaassa. Kaupunkivalinta kysytään aina kun kirjaudut 
käyttöliittymääsi, jossa ohjelmistopuhelin on käytössä. 

 
Käyttöliittymä ohjaa matkapuhelinta, klikkaamalla kuvaketta pääset 
Puheluasetuksiin 

 

Valikkopainike, painikkeen kautta pääset valikkoon, jossa hallitaan 
mm. saapuvien puheluiden sääntöjä sekä Puheluasetuksia 

 
Paluupainike, pääset palaamaan aloitussivulle tai edelliselle sivulle  

 

Info-painike, painikkeen alta löydät kuvauksen sivun tärkeimmistä 
toiminteista tai muun opastuksen, sekä linkityksen palvelun käyt-
töohjesivulle www.elisa.fi/ringohjeet 

 
Sivun otsikossa olevan nuolen alta pääset muuttamaan/lisäämään 
kyseisen sivun määrityksiä tai asetuksia 

 

Sininen pallo, jonka sisällä on jokin numero,  ilmoittaa sinulle, että 
kyseisessä kohdassa on kuuntelemattomia puheposteja, vastaa-
mattomia puheluita tai lukemattomia viestejä 

 

Valinnan alla asetuksia ja/tai valintoja esimerkiksi puhepostiviestiin 
tai puheluun liittyen 

http://www.elisa.fi/ringohjeet
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Toiminteen aktivointivalinta – päällä 

 
Toiminteen aktivointivalinta -  pois päältä 

 
Muokkaa / kirjoita/lisää 

2.3  Käyttöliittymän ilmoitukset käyttäjille 

Sinulle ilmoitetaan tärkeitä muistutuksia punaisessa tai vihreässä palkissa. Palkkia 
klikkaamalla pääsee asiaa koskevaan hallintasivuun.  
 

Ilmoitus Mitä ilmoitus tarkoittaa 

Puhelimesi ei ole verkossa 

Puhelimesi on pois päältä, verkkokuuluvuuden 
ulkopuolella tai puhelin ei löydä verkkoa. Mikäli 
puhelimesi pitäisi olla verkossa, sinun kannattaa 
käynnistää puhelimesi uudelleen.  

Agentti kirjautunut ulos 
Et ole kirjautunut mihinkään Asiakaspalvelusar-
jaan (puhelunvälityksen sarjaan), jossa olet jä-
senenä. 

Älä häiritse 

Olet laittanut "Älä häiritse"-tilan päälle Puhelu-
asetuksista, sinulle ei voida soittaa sisä- eikä 
ulkopuheluita. Henkilöt jotka olet lisännyt VIP-
listalle, ohjataan kuitenkin suoraan puhepostiisi. 

Nykyiset puhelut 
Pääset palkin kautta käynnissä olevaan puhe-
luun, mikäli olet poistunut puhelunäkymästä. 

Kaikki puhelut on käännetty 

Mikäli olet siirtänyt kaikki saapuvat puhelusi joko 
yritys- tai matkapuhelinnumerosi osalta kaikissa 
tilanteissa  soitonsiirrolla, sinulle ilmoitetaan täs-
tä. 

Odotetaan reaaliaikayhteyttä 

Käyttöliittymä odottaa reaaliaikaista yhteyttä jolla 
ilmoitetaan mm. saapuneista puheposteista. 
Pääsääntöisesti käyttöliittymä on käytettävissä, 
mutta mikäli ilmoitus ei poistu tarkista verkkoyh-
teytesi. Tyypillisesti ilmoitus tulee kun käyttäjä 
vaihtaa käytössä olevaa verkkoyhteyttä tai yhte-
ys on kokonaan poikki. 
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2.4  Ring käyttöliittymän kaksi pääsivua toiminteineen 

 
 

 
 

 

Voit valita haluamasi 
viestintäkanavan 

 Puhelut ja puheluhis-
toria 

 Puheposti 

 Viestit (pikaviestintä 
ja tekstiviestit) 

Voit hallita tilatietoa ja 
kalenteria (klikkaa ku-
vaa), sekä muuttaa näy-
tettävää numeroa (klik-
kaa numeroa) 

Avaa valikko, pääset 
puheluiden sääntöi-
hin ja  palveluase-
tuksiin 

Ryhmät ja sarjat, 
näkyvät kun olet 
sarjan jäsen 

 Kirjautuminen 

 Sarjojen tila 

Voit hakea henkilöitä 

Voit katsella eri ryh-
miin lisättyjä henki-
löitä eri välilehdillä 

Näet kyseisen välileh-
den kontaktit  

Sulje valikko 

Sinulla on jokin aktii-
vinen sääntö 

Pääset pikalinkeillä 
edellisen sivun vali-
tuille välilehdille 

Linkki sivun pikaohjee-
seen, pääset myös pal-
velun täydellisiin käyt-
töohjeisiin 

Ohjelmistopuhelin 
käytössä. Voi olla 
myös matkapuheli-
men kuva 

Voit muuttaa puheli-
men asetuksia, pää-
telaitevalintaa, näy-
tettävä numeroa jne. 

Sovellukset välilehti 
näkyy puhelunvälittäjille 
ja Asiakaspalvelupäälli-
köille. Sisältää sovel-
luksia palveluiden hal-
lintaan ja pääsyn rapor-
tointiin 

Kirjaudu ulos palvelusta 
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2.5  Käyttöliittymän keskeiset toiminteet 

2.5.1  Tilatieto, kalenteri ja näytettävä numero 

Pääset muuttamaan henkilökohtaista tilatietoasi ja Ring kalenterimerkintöjäsi klikkaa-
malla käyttöliittymän kuvaketta (kuvakkeessa näkyy valokuvasi, mikäli organisaationne 
on lisännyt/linkittänyt käyttäjien kuvat palveluun). Klikkaa kuvaa, jolloin avautuu kalen-
teri-/tilatietojen hallintanäkymä. Katso erikseen Asiakaspalvelusarjaan kirjautuminen. 
 

 
 
Kuvan vieressä näet kyseisessä tilatiedossa soittaessasi vastaanottajalle näkyvän 
numeron.  Puhelinnumeroa klikkaamalla pääset numeronnäyttöasetuksiin, jossa voit 
muuttaa näyttämääsi numeroa joko käsin tai muokata tilatietoihin kiinnitettyjä näyttö-
asetuksia. Voit myös piilottaa numerosi kokonaan tai tilapäisesti. 

 
Tilatiedot 

 
Ring palvelussa on käytettävissä yhdeksän (9) kappaletta vakioituja tilatietoja, joita 
näytetään työtovereille ja vaihteenhoitajille. Tämän lisäksi palvelu näyttää kaikille pää-
telaitteen tilatietoa (vapaa, varattu, hälyttää, pois verkosta, älä häiritse ja kaikki puhelut 
siirretty).  

 Käyttäjän asettama Tilatieto Väri 

Työ Tavoitettavissa (oletustila)  

Työ Varattu  

Työ Asiakas  

Työ Koulutus  

Työ Työmatka  

Työ Lounas  

Yksityinen Poissa  

Yksityinen Loma  

Yksityinen Sairas  
Puhelimen automaattisten tilatietojen lisäksi voidaan asettaa  "Älä häiritse"- tila pääl-
le Puheluasetuksissa.  Älä häiritse -tila näkyy soittajalle siten, että mahdollinen puhe-
lu hylätään. Käyttäjälle ei siis pysty soittamaan mikäli  hän asettaa "Älä häiritse" -
tilan päälle. Mikäli  käyttäjä on lisännyt soittajan VIP-listalleen, puhelu ohjataan hänen 
puhepostiin. 

 Päätelaitteen tilatieto 
Käyttöliittymässä nä-

kyy työtovereille 
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Puhelin Vapaa 
 

Puhelin Hälyttää 
 

Puhelin Varattu 
 

Puhelin Puhelin ei ole verkossa 
 

Puhelin Älä häiritse  

Puhelin Kaikki puhelut siirretty 
 

 
Sarjojen tilatieto 

Puhelunvälittäjä näkee informaatiota myös palvelun Vastausryhmistä 

Vastausryhmät näkyvät normaalisti käyttöliittymässä harmaana. Kun  puhelu tulee sar-
jaan, värikoodi muuttuu oranssiksi ja kun Vastausryhmän kaikki jäsenet ovat varattui-
na, sarjan väri näkyy punaisena.  

Asiakaspalvelusarjojen kuvake on aina harmaa, eli asiakaspalvelusarjan tilaa ei näyte-
tä välittäjälle tilatietona. Välittäjä voi kuitenkin olla asiakaspalvelusarjan jäsen, jolloin 
hän pääsee katsomaan sarjan tilaa sekä määrityksiä sarjojen hallinnan kautta. 

 

 Kalenteri 
 

Elisa Ring kalenteri ei ole perinteinen kalenterinäkymä, vaan toiminta perustuu siihen, 
että käyttäjä valitsee haluamansa 
 

 Tilatiedon 

 Valitsee onko tila voimassa välittömästi vai myöhemmin 

 Liittää tilatietoon alku- ja loppuajan (riippuen edellisestä valinnasta mahdollisesti 
vain loppumisajan). Kestoaika voidaan asettaa nopeasti myös erimittaisten pikava-
lintojen avulla, jolloin tilatieto aktivoituu esimerkiksi tunniksi eteenpäin valitusta 
hetkestä 

 Lisätä tapahtumalle vain käyttäjälle itselleen näkyvän kuvauksen/otsikon 

 Lisätä muille Ring-käyttäjille näkyvän lisätiedon /kuvauksen 

 Päättää onko kyseessä kertaluonteinen merkintä vai säännöllisesti toistuva. Sään-
nöllisesti toistuvassa merkinnässä käyttäjä voi valita viikonpäivät jolloin tila toistuu 
automaattisesti samaan aikaan. Säännöllisesti toistuvilla merkinnöillä voi laatia it-
selleen mm. päiväkalenterin, joka aktivoi poissatilan työaikojen ulkopuolella. 

 
Käyttäjän ajastamat tilatiedot näkyvät asettamisen jälkeen listana "Agenda" -otsikon 
alla käyttöliittymässä (katso vasemmanpuoleinen kuva alla). 
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Huom: Tilatietoa voidaan muuttaa myös erillisen integraatiopalvelun kaut-
ta, jolloin osa tai kaikki tilatiedon muutoksista tulevat erillisestä järjestel-
mästä (kuten kulunvalvonta, Exchange kalenteri tai Microsoft LYNC). Or-
ganisaationne tietohallinto, pääkäyttäjät tai puhelinyhteyshenkilöt infor-
moivat sinua, mikäli Ring-palvelussanne on käytettävissä jokin integraatio. 
Ulkoisen integraation osalta on hyvä huomioida, että integraation tai muu-
ta kautta tuleva päättymätön merkintä (ei loppuaikaa), ohittaa Ring käyttö-
liittymässä mahdollisesti tehdyn määräaikaisen merkinnän. 

2.5.2  Henkilöiden hakeminen 

2.5.3  Yhteystiedot 

Ring palvelu sisältää käyttäjistä laajat tiedot, mikäli ne on tallennettu palveluun. Mitä 
suurempi organisaatio sitä tärkeämpää on kattavat tiedot työtovereista ja toiminnoista. 
 
Työtovereita ja toimintoja voit hakea vapaahaun kautta käytännössä kaikilla puhelin-
luettelossa olevilla hakutekijöillä alkaen nimestä, numerosta ja tittelistä toimenkuviin. 
Haku käynnistyy välittömästi, kun syötät yhdenkin merkin hakukenttään, rajaten haku-
tuloksen kokoa uusien merkkien myötä. Haku ei myöskään edellytä, että syötettävä 
merkki on sanan alussa. 
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Mikäli henkilön tietojen päällä näkyvät oheiset kuvakkeet niiden merkitys on oheisen-
lainen: 
 

 Käyttäjän kaikki tiedot on piilotettu loppukäyttäjiltä (käyttäjä on kokonaan 
 piilotettu) 
 

 Osa käyttäjän tiedoista on piilotettu loppukäyttäjiltä 
 
Käyttäjätiedot välilehdillä 
 
Palvelun käyttäjätietojen välilehdillä on ryhmitelty käyttäjiä eri kriteerien mukaan, jolloin 
voit tarkastella ja hakea yhteystietoja myös niiden kautta.  
 
Erityisesti suosikit välilehti on  käytännöllinen,  lisäämällä sille valikoidut kontaktit näet 
nopeasti heidän tilatietonsa, kun tulee tarvetta tavoitella heitä. Muita kontakteja voit ai-
na hakea vapaahaun kautta. 
 

Huom. mikäli näkymässä on kymmeniä tai jopa satoja kontakteja, tilatie-
don näkymistä on rajoitettu. Tilatieto saattaa olla pidempään näkyvissä, 
mutta sitä ei päivitetä jatkuvasti. Myös tästä syystä on hyvä rajata tär-
keimmät kontaktit suosikeihin ja hakea muita käyttäjiä vapaahaun kautta. 
Tällöin käytettävissä on mahdollisimman ajantasainen tieto. 

 

Välilehti Sisältö 

Kaikki 
Näet kaikki käyttäjät, niin organisaatioosi 
kuuluvat kuten omatkin kontaktisi 
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Osastot 

Näet listauksen sisäiseen hakemistoon 
lisätyistä osastoista, osastoa klikkaamal-
la pääset hierarkiassa alaspäin aina käyt-
täjiin asti 

Suosikit 
Henkilöt jotka olet merkinnyt suosikeiksi 
henkilön yhteystietokortilla 

Ryhmät 
Näet listauksen palvelussa olevista Asia-
kaspalvelusarjoista ja Vastausryhmistä 

Henkilökohtainen hakemisto 

Näet ja voit hallita henkilökohtaiseen 
hakemistoosi lisäämiäsi kontakteja. Tä-
hän tallennetaan myös asennettavassa 
versiossa Outlook-integraation kautta 
tuodut kontaktit(kts. ohjelmistopuhelin) 

Palvelut 
Näet palvelussa olevat sisäiset palvelu-
numerot, kuten sarjaan kirjautuminen 
sekä puheposti 

Jaettu yhteystieto 

Näet ulkoiset yhteystiedot, jotka vaih-
teenhoitajat voivat lisätä luetteloon. Tie-
dot näkyvät kaikille käyttäjille. Tietoja voi 
olla max. 2000 tietuetta. 

Pikavalinnat 
Näet palveluun lisätyt pikavalintanumerot 
/ lyhytnumerot valikoituihin ulkoisiin nu-
meroihin 

Työntekijät 
Näet kaikki organisaation työntekijät ha-
kemistossa 

VIP 

Näet oman VIP-listasi, johon olet lisännyt 
joko sisäisiä tai ulkoisia kontakteja. Hen-
kilö merkitään VIP-listalle, kuten suosikit-
kin, henkilön yhteystietokortilla 

2.5.4  Erityiskontaktilista 

Pääset Suosikkeihin, VIP-listaan ja Estolistaan myös Valikon  kautta. Valikossa 
oleva linkki aukaisee valitun listan etusivulle ja estolistan tapauksessa siirtää sinut es-
tolistojen hallintasivulle. 
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Linkki estolistalle avaa Estolistasi hallinnan, missä voit lisätä listalle uusia numeroita ja 

aktivoida niitä liukukytkimen avulla , sinen kytkimen taustaväri tarkoittaa että 
asetus on aktiivinen ja harmaa että asetus ei ole käytössä. 
 

 

2.5.5  Pikaviestit ja tekstiviestit 

Pikaviestit ja tekstiviestit ovat sidonnaisia välittäjän henkilöön, eli ne soveltuvat ensisi-
jaisesti yksisuuntaiseen viestintään välittäjältä käyttäjille, mikäli organisaatiossa on 
useita puhelunvälittäjiä. Välittäjät eivät siis näe työtovereidensa viestihistoriaa. 
 
Käyttöliittymästä voidaan lähettää tekstiviestejä yksittäiselle käyttäjälle (esim. soitto-
pyyntöjä), mutta palvelua ei ole suunniteltu laajempaan tekstiviestillä tiedottamiseen. 
Tiedottamiseen soveltuva palvelu on Elisa Dialogi.  
 
Puhelunvälittäjän lähettämiin tekstiviesteihin ei voi lähtökohtaisesti vastata, mikäli nii-
hin vastataan, paluuviesti tulee välittäjän matkapuhelimeen  
 

huom. jos vaihteenhoitaja näyttää ulospäin vaihteen numeroa ja on käy-
tössä 010-SMS-lisäpalvelu, vaihteen numeroon lähetettyä tekstiviestiä ei 
välitetä mihinkään laitteeseen tai käyttöliittymään. 

 
Voit siis helposti viestiä käyttäjille sekä käyttämällä pikaviestintää että tekstiviestejä 
huomioiden edellä mainitut rajoitukset. Myös sähköpostin lähettäminen on mahdollista, 
mutta palvelu hyödyntää työasemassa olevaa sähköpostiohjelmaa sähköpostien lähet-
tämiseen. 
 
Viestit painikkeen alla löydät pikaviestinnän sekä tekstiviestin lähettämistoiminteet. 
Numero sinisessä pallossa kertoo vastaamattomien pikaviestien määrän. 
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Voit joko jatkaa olemassa olevaa vanhaa keskustelua tai aloittaa kokonaan uuden 
keskustelun valitsemalla otsikosta Lisää-painikkeen kautta uuden henkilön,  ja kirjoit-
tamalla haluamasi viestin. 

 

3  Ring asiakaspalvelusarja 

Kuten edellä kuvattu, Elisa Ring palvelun välitys voidaan toteuttaa kahdella vaihtoeh-
toisella tavalla. Laajimmillaan puheluiden ohjaus perustuu asiakaspalvelusarjojen hyö-
dyntämiseen. Asiakaspalvelusarjat tarjoavat laajat, tarvittaessa aukiolokalenteria hyö-
dyntävät,  puhelunohjaustoiminteet sekä puheluraportoinnin. Katso Elisa Ring asia-
kaspalvelupäällikön ohje, joka käsittelee: 
 

 Asiakaspalvelusarjojen hallintaa (valittavat puheluohjaukset kuvattu myös tä-
män dokumentin lopussa) 

 Asiakaspalvelusarjojen kalenterimäärityksiä 

 Asiakaspalvelusarjan mahdollistamaa raportointia 
 
Kun olet Asiakaspalvelusarjan jäsen, sinulla näkyy käyttöliittymässä etusivulla Ryhmi-
en kuvake. 

3.1  Sarjaan kirjautuminen 

 

Klikkaamalla kuvaketta pääset Asiakaspalvelusarjan kirjautumiseen, sekä näet  sar-
jaan liittyvää tietoa jonokoosta sekä kirjautuneiden ja tauolla olevien työtovereiden 
määrästä .  Voit kirjautua joko kaikkiin sarjoihin tai valita sarjakohtaisesti liukukytkimel-
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lä   mihin sarjaan haluat liittyä. Kytkimen sininen pohja tarkoittaa, että olet kyt-
keytynyt sarjaan. Mikäli pohja näkyy harmaana, olet kytkeytynyt pois sarjasta. 

Klikkaamalla sarjan nimeä, näet yksityiskohtaisemmat tiedot sarjasta, käyttäjistä,  sar-
jan tilasta sekä tärkeimmistä sarjan asetuksista. 

Kuvassa näkyvä kalenteri näyttää kyseiseen asiakaspalvelusarjaan linkitettyä aukiolo-
kalenteria.  

  

3.2  Asiakaspalvelusarjan toiminta 

Kun Ring -palvelun välitystoiminnon kanssa käytetään puheluiden ohjaamiseen palve-
lun asiakaspalvelusarjoja, se on tehokas tapa ohjata puheluita välittäjille. Asiakaspal-
velusarjat on suunniteltu alun perin asiakaspalvelukäyttöön, mutta ne tarjoavat tehok-
kaat välinen puheluiden ohjaamiseen ja raportointiin erityisesti kun organisaation käy-
tössä on useita kutsunumeroita ja/tai useita välitystyötä tekeviä henkilöitä. 
 
Välittäjänä työskentelevät henkilöt kirjautuvat haluamiinsa välityskäytössä oleviin Asia-
kaspalvelusarjoihin kuten kuvattu aiemmin. Mikäli välitystyö mahdollistaa, henkilö voi 
työskennellä myös asiakaspalvelutehtävissä kirjautumalla sarjoihin, jotka ovat asia-
kaspalvelukäytössä. Mikäli käyttäjä on usean välityssarjan jäsenenä, yhdestä tai use-
ammasta sarjasta voidaan tehdä VIP-sarja, jonka kautta tulevat puhelut priorisoidaan 
välittäjälle muiden välityssarjojen/kutsunumeroiden edelle. 
 
Puheluiden kiertäminen välittäjien välillä voidaan määritellä neljällä eri kiertologiikalla:  

 kauiten vapaana 

 hälyttää kaikilla yhtä aikaa 

 kiertävä aina alusta alkaen 

 kiertävä jatkuen edellisestä vastaajasta. 
 
Asiakaspalvelusarjojen kaikki määriteltävät parametrit on kuvattu tämän ohjeen lopus-
sa. Asiakaspalvelusarjan määrityksiä voi muokata organisaation pääkäyttäjät (YA 
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verkkopalvelun kautta) tai henkilöt joille on tilattu Asiakaspalvelupäällikön rooli (Sarjo-
jen hallinnassa, joihin on pääsy mm. Ring käyttöliittymän Sovellusten kautta). Asia-
kaspalvelusarjat mahdollistavat myös kattavan Välityksen raportoinnin. 

 

3.2.1  Välityksen (Asiakaspalvelusarjan) kalenteri 

Asiakaspalvelusarja sisältää kalenterin, jolla voidaan määritellä palvelun aukioloajat. 
Aukioloajat näkyvät graafisena esityksenä sarjojen hallinnassa, vihreä väri kuvaa au-
kioloaikaa ja musta viiva kertoo sen hetkisen kellonajan. Tärkeimmät sarjan määrityk-
set näkyvät myös taulukossa kalenterin alapuolella. 
 

 

3.2.2  Vastausohje 

Elisa Ring Välitys ja Asiakaspalvelusarja mahdollistavat vastausohjeen näyttämisen 
välittäjille. Erityisesti usean kutsunumeron tapauksessa, vastausohjeen perusteella vä-
littäjä pystyy helposti vastaamaan halutulla tavalla eri kutsujen kautta tuleviin puhelui-
hin. Vastausohjeen voi lisätä asiakkaan pääkäyttäjä tai Asiakaspalvelupäällikkö sarjo-
jen hallinnassa. 
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4  Puhelut 

Voit hallita ja yhdistää puheluita kahdella vaihtoehtoisella tavalla 
 
1. Käyttämällä hiirtä työasemassa tai kosketusnäytöllisellä laitteella koskettamalla ha-

luamaasi toimintonäppäintä 
2. Voit käyttää työasemassa sekä asennettavalla Ring että selainkäyttöliittymällä pal-

velun tukemia pikavalintoja 
 

4.1  Ring käyttöliittymän tukemat pikavalinnat 

Oheisia pikavalintoja voidaan käyttää välitystyössä työasemalla sekä selain- että 
asennettavan käyttöliittymän kanssa 
 

Huom: pääset pikavalintanäppäimien listaukseen valitsemalla "p" tai "F1" 
käyttöliittymän näkymässä. Jotta valinta aktivoituu, sinun tulee klikata hii-
rellä kerran jossakin tyhjässä kohdassa käyttöliittymää. 

 

Pikavalinta Pikavalinnan ohjaama valinta 

rivinvaihto (enter) Valitse asia listalta tai hyväksy muutokset 

nuoli vasemmalle Takaisin edelliselle sivulle 

nuoli oikealle Valitse nykyinen kohde listalta 

nuoli alas Esivalitse seuraava kohde listalta 

nuoli ylös Valitse edellinen kohde listalta 

Esc Takaisin edelliselle sivulle 
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s Siirrä kohdistin hakukenttään 

vaihto (shift) + a Vastaa valittuun puheluun 

vaihto (shift)  + d Lopeta valittu puhelu 

vaihto (shift)  + h Valittu puhelu pitoon/pidosta 

vaihto (shift)  + nuoli alas Valitse seuraava puhelu listalta 

vaihto (shift)  + nuoli ylös Valitse edellinen puhelu listalta 

vaihto (shift)  + t Kun on vähintään kaksi puhelua, niin siirrä pidos-
sa oleva puhelu aktiiviseen puheluun 

vaihto (shift)  + m Kun on vähintään kaksi puhelua, niin liitä ne toi-
siinsa (neuvottelu) 

b Siirrä puhelun ilman välipuhelua valittuun kohtee-
seen 

t Laita käynnissä oleva puhelu pitoon ja tee uusi 
puhelu valittuun kohteeseen 

i Lähetä pikaviesti valitulle yhteystiedolle 

m Lähetä valittuun kohteeseen SMS 

e Lähetä sähköpostia kontaktille 

4.2  Puhelun soittaminen Ring käyttöliittymällä 

Puhelut-painikkeen alta aukeaa Numeronvalinta -näkymä ja toisella välilehdellä pu-
heluhistoria-näkymä: Kaikki puhelut.  Sininen pallo kertoo kuinka monta vastaama-
tonta puhelua sinulla on. Pallo poistuu, kun olet käynyt tarkastelemassa puheluhistori-
aasi. 
 

 
 
Numeronvalitsimen kautta voit soittaa normaalisti puheluita. 
 
Voit hakea henkilöitä sekä numeron että nimen perusteella, hakukentän perässä ole-
valla nuolella saat näkyviin enemmän hakutekijään osuvia henkilöitä ja muita  kontak-

teja   . Henkilöitä voit hakea sekä numeronvalitsimen että tietokoneen näytöllä 
oikean puoleisessa hakunäkymässä ja listauksessa. 
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Haku toimii siten, että jokainen lisämerkki lisää haun tarkkuutta.  
 
Mikäli haluat soittaa puhelun, syötä koko numero ja valitse vihreä puhelunsoitto-
painike. Vaihtoehtoisesti voit klikata hakutulosta ja puhelu käynnistyy automaattisesti. 
Oranssilla painikkeella voit poistaa syöttämäsi haku- tai numerovalinnat. 
 
Puhelu voidaan käynnistää myös henkilön henkilötietokortilla klikkaamalla henkilön ha-
luttua numerotietoa. 
 
Riippuen käytettävästä päätelaitteesta ja/tai sen ominaisuuksista numerovalinta: 
 

 soittaa puhelun ohjelmistopuhelimella (jos ohjelmistopuhelin käytössä)  

 käynnistää puhelun matkapuhelimella (avaa matkapuhelimen soittonäkymän) 

 tai vaihtoehtoisesti soittaa ns. herätepuhelun matkapuhelimeesi,  johon vastattuasi 
Ring-palvelu soittaa vastaanottajalle ja yhdistää puhelut 
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Puheluhistoriassasi näkyviä puheluita voit suodattaa tai poistaa otsikon   valinnan 
kautta. Voit suodattaa puhelusi vastattuihin tai vastaamattomiin puheluihin, sekä 
poistaa haluamasi tai kaikki puheluhistoriatiedot. Klikkaamalla soittajan nimeä tai nu-
mero voit soittaa suoraan henkilölle. 
 

  valinnan kautta voit lisätä yhteystiedon henkilökohtaiseen osoitekirjaasi, lisätä 
numeron estolistalle tai poistaa puhelutiedon. 

4.3  Puheluun vastaaminen 

Voit hallita puheluitasi Ring käyttöliittymällä riippumatta siitä käytätkö puhelinpäätelait-
teena matkapuhelinta vai ohjelmistopuhelinta.  
 

Käytännön ero päätelaitteiden välillä on, että matkapuhelimeen sinun tulee 
aina vastata matkapuhelimesta, kun taas ohjelmistopuhelimeen vastataan 
Ring sovelluksesta. Ohjelmistopuhelimen käytössä näytössä näkyy myös 
"Vastaa" painike. 

 

 
 
Kuvassa henkilön matkapuhelin hälyttää ja puhelu näkyy käyttöliittymässä. Siihen ei 
voi kuitenkaan vastata Ring käyttöliittymästä, koska puhelu hälyttää matkapuhelinlait-
teessa .  
 
"Siirrä" valinnalla voit kuitenkin siirtää puhelun vastaamatta siihen, "Siirrä kohtee-
seen ohittaen siirrot "ohittaa mahdolliset siirrot,  jotka siirron kohteena olevalla henki-
löllä on käytössä ("Siirrä kohteeseen ohittaen siirrot" edellyttää palvelun välittäjäli-
senssiä) 
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Matkapuhelimesta vastattua puhelua voidaan hallita Ring käyttöliittymän kautta Käyttä-
jä voi siirtää puhelun mm. työtoverille käyttöliittymän avulla 

4.4  Puheluiden välittäminen 

4.4.1  Puhelun yhdistäminen  

Voit yhdistää puhelun suoraan vastaanottajalle  vastaamisen jälkeen painamalla "siir-
rä"-painiketta ja valitsemalla kenelle puhelun halua siirtää (yhdistää). 
 

 
 
Voit myös hakea henkilöitä suuremmalla näytöllä oikeanpuoleisessa näkymässä. Kun 
olet löytänyt oikean henkilön ja avannut hänen henkilökorttinsa. Valitse "Siirrä", valin-
ta aktivoi Siirrä painikkeet oikeanpuoleiseen näkymään. Tällöin voit valita myös mihin 
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käyttäjän numeroon puhelun haluat siirtää. Tarvittaessa voit siirtää puhelun myös suo-
raan henkilön puhepostiin.  
 
Tässä näkymässä voit myös tarkastella henkilön Ring kalenterin sisältöä (koko kalen-
terin näkyminen edellyttää välittäjälisenssiä). Sekä lähettää hänelle soittopyyntöjä tai 
muita viestejä eri kanavia pitkin. 
 

 

4.4.2  Puhelun yhdistäminen välipuhelun kautta 

Voit yhdistää puhelun myös välipuhelun kautta. Vastattuasi puheluun, valitse "Uusi 
puhelu"  ja hae haluamasi henkilö ja soita hänelle. Henkilön vastattua valitse "yhdis-
tä". Mikäli henkilö ei voi tai ei halua vastaanottaa puhelua, varmista että tämä jälkim-
mäinen puhelu  on valittuna tummemmalla pohjalla  ja katkaise puhelu. Palaat auto-
maattisesti alkuperäiseen puheluun. 
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Vaihtoehtoisesti käyttäjän tiedot voidaan hakea jälleen oikeanpuoleiseen näkymään 
sekä soittaa henkilölle klikkaamalla henkilön haluttua numeroa. Minkä jälkeen puhelun 
voi yhdistää painamalla "yhdistä" -painiketta. 
 

 
 

4.4.3  Muut puhelunhallinta toiminteet 

Puhelun poiminta 
 
Välittäjä voi halutessaan poimia käyttäjän puhelun, kun puhelu hälyttää käyttäjällä.  
 
Avaamalla käyttäjän henkilötietueen puhelun hälyttäessä, käyttäjän tiedoissa näkyy 
poiminta painike. Painiketta painamalla käyttäjän puhelut voidaan poimia, mikäli käyt-
täjä on ohjelmistopuhelinkäyttäjä tai IP-puhelinkäyttäjä . Puhelun pitää siis hälyt-
tää käyttäjän pöytä IP-puhelimessa tai ohjelmistopuhelimessa, jotta poiminta on mah-
dollista. 
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Äänitaajuusvalinnat 
 
Painikkeen avulla pääset puhelun aikana äänitaajuusvalintoihin.  

 
 
Äänitaajuusvalinnoilla linjalle voidaan "lähettää" numerovalintaa puhelun aikana. Tyy-
pillinen käyttötarkoitus on puhelinneuvotteluun tai puhepostiin kirjautuminen. 
 
Lisää osallistuja 
 
Voit lisätä käynnissä olevaan puheluun kolmannen henkilön painamalla puhelun aika-
na  

 painiketta ja soittamalla lisättävälle henkilölle. Samaan keskusteluun 
saa maksimissaan kolme (3)  henkilöä. Mikäli yhteisen puhelun muodostanut henkilö 
poistuu puhelusta, puhelu katkeaa kaikilta osallistujilta. Muita osallistujia  voidaan pois-
taa puhelusta käyttöliittymän kautta ja puhelu jatkuu muiden osalta. 
 

Huom: Lisää osallistuja -valinnalla, lisäät henkilön suoraan keskusteluun, 
ilman välipuhelua (Vrt. Muodosta neuvottelu -painike) 

 
Muodosta neuvottelu 
 
Useasta käynnissä olevasta puhelusta voidaan muodostaa neuvottelu valitsemalla pu-
heluiden käynnissä ollessa: 
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Voit lisätä kolmannen osallistujan puheluun joko valitsemalla "uusi puhelu" -painike 
ja soittamalla henkilölle tai hakemalla vapaahaun kautta haluamasi henkilön ja soitta-
malla hänelle klikkaamalla henkilön numeroa. "Muodosta neuvottelu" -painikkeella, 
voit yhdistää henkilöt samaan puheluun/neuvotteluun. 
 
Samaan keskusteluun saa maksimissaan kolme (3)  henkilöä. Mikäli yhteisen puhelun 
muodostanut henkilö poistuu puhelusta, puhelu katkeaa kaikilta osallistujilta. Muita 
osallistujia  voidaan poistaa puhelusta käyttöliittymän kautta ja puhelu jatkuu muiden 
osalta.  
 

Huom: Muodosta neuvottelu toimii välipuhelutyyppisesti, eli ensin soite-
taan kolmannelle henkilölle ja sitten liitetään hänet neuvotteluun (Vrt. Li-
sää osallistuja -painike) 

 
Mikäli organisaatiossa on tarvetta neuvotteluille, joihin osallistuu enemmän osanotta-
jia, Ring palveluun voidaan liittää integroitu puhelinneuvottelupalvelu sekä työpöydän 
jako. Käyttäjille tulee oma neuvottelunumero, johon hän voi kutsua osallistujia. Käyttä-
jä voi soittaa omaan neuvottelunumeroon helposti Ring palvelun alaliittymästä valitse-
malla lyhytnumeron 883. 
 
Aloita tallennus 
 
Mikäli välittäjälle (tai muulle henkilölle) on aktivoitu tallennus lisäpalveluna. puheluntal-
lennus voidaan aloittaa oheisella painikkeella. Painike näkyy, mikäli lisäpalvelu on tilat-
tu käyttäjälle YA verkkopalvelun kautta. Tallenteet tallennetaan käyttäjän puhepostiin 
(vastaajaan) ja ne saadaan lähetettyä sähköpostiin liitteenä (Kts. puheluntallennus 
kappaleessa 8. - manuaalinen tallennus) 
 

 

5  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) 
 

5.1  Puheluasetukset 

Pääset muuttamaan ja hallitsemaan päätelaitteisiisi liittyviä asetuksia Puheluasetuk-
set kohdassa 
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Määritykset löytyvät Valikko  > Asetukset > Puheluasetukset välilehti 
 
 

Puheluasetukset ja 
päätelaitteet 

Toimintopainikkeet 

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

 

Puheluiden koputus  
(päällä > sininen pohja 
kytkimessä, pois > 
harmaa pohja kytki-
messä). Asetus koskee 
suoria puheluita alaliit-
tymään.  

 

 

Näytettävä numero 
Voita muokata näytet-
tävän numeron asetuk-
sia valitsemalla painik-
keen, jossa kynän kuva 
rivin lopussa  

Puhelimet 
Voit tehdä testipuhelun 
ja asettaa kytketäänkö 
aina ohjelmistopuhelin 
päälle kirjauduttaessa 
(ohjelmistopuhelin pitää 
olla tilattuna). Valitse-
malla "poista ohjelmis-
topuhelin", voit manu-
aalisesti kytkeä ohjel-
mistopuhelimen pois 
päältä/päälle 

 

 

Ip-puhelin  
Joko IP-puhelin tai Oh-
jelmistopuhelin. Klik-
kaamalla otsikkoa pää-
set muokkaamaan lait-
teen määrityksiä. Voit 
mm. viivästää päätelait-
teen soimista (jos mon-
ta päätelaitetta) ja aset-  
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taa laitekohtaisesti ko-
putuksen päälle/pois 
Matkapuhelin 
Klikkaamalla otsikkoa 
pääset muokkaamaan 
laitteen määrityksiä. 
Voit mm. viivästää pää-
telaitteen soimista (jos 
monta päätelaitetta) ja 
asettaa laitekohtaisesti 
koputuksen päälle/pois  

Puhepostitiedot 
Voit asettaa miten saat 
tiedon/ilmoituksen pu-
heposteistasi. Voit vali-
ta myös, että puhepostit 
lähetetään sinulle säh-
köpostin liitteenä 
 

 

Hakemistotietojen 
haku ja näyttö 
Voit asettaa näytetään-
kö soittajan-/palvelun 
nimi puheluhistoriassa, 
käyttöliittymässä jne. 
Kaikille puheluille –
asetus sisältää myös 
ulkopuhelut (lisämak-
sullinen ominaisuus) 

 
 

5.1.1  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: 
 



    

Elisa Oyj Elisa Ring   35 (61) 
      
    
 31.12.2014  
  
 

 

Piilota näytettävä numero   
 
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. 
 

 

5.2  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 

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

 

5.3  Sovellusasetukset 

Sovellusasetusvälilehdellä voit valita haluatko palvelun ilmoituksia mm. puhepostivies-
teistä kun olet kirjautunut Ring käyttöliittymään.  
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Tämän lisäksi voit valita missä kaikissa tapauksessa ilmoituksia näytetään:  

 Tulevat puhelut 

 Uudet vastaamattomat puhelut 

 Uudet puhepostit,  

 Uudet pikaviestit  

 ja/tai kun sinulle ollaan jättämässä puhepostiviestiä 

5.4  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. Puhelunvälittäjän linkit näkyvät vain, mikäli 
puhelunvälitystä tekevälle henkilölle on tilattu palvelun välityslisenssi. 
 

 
 

6  Elisa Ring Välittäjälisenssi 

Tässä osiossa kuvattuja toiminteita voivat käyttää henkilöt, joille on tilattu Ring -
palvelun Välittäjälisenssi. Puheluiden välittäminen ei edellytä välityslisenssiä perus-
muodossaan, mutta ilman lisenssiä tässä kuvatut lisäominaisuudet eivät ole käytettä-
vissä. Usean välittäjän tapauksessa on mahdollista, että välittäjälisenssi on käytössä 
vain yhdellä henkilöllä, joka tekee esim.  muutokset sisäiseen henkilötietokantaan. Vä-
littäjälisenssin voi ottaa myös muulle kuin välitystyötä tekevälle henkilölle. 
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6.1  Käyttäjätietojen hallinta ja  muutokset 

Välittäjälisenssin omaava henkilö/henkilöt pääsevät Ring käyttöliittymästä "Sovelluk-
set" -osiosta hallitsemaan organisaation käyttäjätietoja. Käyttäjätietojen hallinta tarjo-
aa välineet yksittäisten käyttäjien tietojen ylläpitoon Web-selaimella. Mikäli muutoksia 
tulee kerralla paljon usealle käyttäjälle, helpointa on tehdä muutos Export/import toi-
minteen avulla. Toiminteessa luettelo viedään erillisen painikkeen avulla taulukkokäsit-
telyohjelmaan (MS Excel 2007 tai uudempi, tiedostomuotona XLSX), missä voidaan 
helposti muuttaa esim. organisaatiotietoja. Muutosten jälkeen tiedosto ladataan takai-
sin palveluun. Käyttäjätietojen hallintakäyttöliittymän tuetut selaimet ovat IE10 ja IE11, 
Chrome ja Firefox. 
 

Käyttäjän perustiedot: nimi, puhelinnumerot ja sähköpostiosoite siirtyvät 
palveluun Oma Elisassa tehdyn käyttäjän lisäämisen / tilauksen kautta. Nii-
tä ei voida ylläpitää/muokata käyttäjätietojen hallinnassa, koska käyttäjä 
on laskutuksen peruste ja  tiedot lisäävät käyttäjän vaihdealaliittymän pal-
veluun. 
 
Henkilötietoja voidaan ylläpitää myös erillisen integraation kautta, jossa 
organisaation HR- tai AD-järjestelmistä voidaan päivittää käyttäjätiedot au-
tomaattisesti. Integraatiota koskevat samat rajoitukset kuin yllä, eli käyttä-
jän perustiedot tulevat aina Oma Elisan kautta. Integraatiopalveluun on 
saatavilla myös paluukanava, jossa käyttäjän tiedot HR-järjestelmässä ri-
kastetaan esim. puhelinnumerotiedolla. 

 
Välityslisenssin omaavat henkilö voivat hallita muita käyttäjän tietoja,  paitsi henkilön 
perustietoja, käyttäjätietojen näkyvyyttä voi muuttaa rajatusti. Käyttäjätietojen näky-
vyyttä hallitaan organisaation pääkäyttäjän toimesta YA verkkopalvelun kautta, tarvit-
taessa valikoiduilta käyttäjiltä voidaan siis piilottaa osa heidän tiedoista loppukäyttäjien 
näkyvistä. 

6.1.1  Palveluun tallennettavissa olevat käyttäjätiedot 

Ring loppukäyttäjän mahdolliset kentät 
 
Käyttäjän perustiedot Muut tiedot Näkyvyys** 

Sukunimi (YA verkkopalvelun kautta) Lisäselityksiä Koko käyttäjä 

Etunimi (YA verkkopalvelun kautta) Lisätietoa Matkapuhelinnumero 

Titteli Sisäinen osoite Yritysnumero 

Organisaatio Henkilönumero  

Tehtävät Kustannuspaikka  

Alaliittymä (YA verkkopalvelun kautta) Välitysohje  

Matkapuhelin (YA verkkopalvelun kautta) Toimipisteosoite*  

Yritysnumero (YA verkkopalvelun kautta) Kulunvalvontatunnus  

Sähköposti (YA verkkopalvelun kautta) Muu numero 1  

Sijaiset Muu numero 2  

Esimiehet Kuva  
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Käyttäjän perustiedot Muut tiedot Näkyvyys** 

Assistentit Avainsanat  

Kutsumanimi Käyttäjätunnus  

 eFax  

(*) Toimipisteosoite on viittaus "Osoitteet" välilehden toimipistelistaan. 
(**) Näkyvyyttä hallitaan pääkäyttäjän toimesta. Näkyvyystieto tulostetaan tässä vain 
vaihteenhoitajan tiedoksi. Pääkäyttäjä voi muokata näkyvyyttä paljon yksityiskohtai-
semmin kuin tässä on esitetty. 
 
Osoitetietojen mahdolliset kentät 
 
Osoitteen (toimipisteen) nimi* Postitus-/Laskutus- tai käyntiosoitteen kentät 

Postitusosoite Maa 

Laskutusosoite Kaupunki 

Käyntiosoite Postinumero 

 Alue 

 Osoite 1 

 Osoite 2 

(*) Tähän nimeen viitataan Ring loppukäyttäjien kentässä "Toimipisteosoite" 
 
Jaettujen yhteystietojen mahdolliset kentät 

Elisa Ring palveluun voidaan lisätä ulkoisia yhteystietoja esimerkiksi yhteistyökump-
paneista. Jaetut tiedot näkyvät kaikille Ring-palvelun käyttäjille. Palveluun voidaan li-
sätä maksimissaan 2000 kappaletta ulkoisia yhteystietoja. Näiden jaettujen yhteystie-
tojen käsittely on mahdollista vain Vaihteenhoito-roolin haltijoiden toimesta Ring Käyt-
täjätiedot käyttöliittymällä. 

 

Yhteystieto Huom: 

Ulkoinen tunnus Yksilöivä tunniste jaetulle yhteystiedolle. Voi  olla tekstiä tai 
numeerinen arvo, esim. juokseva numero 1-n 

Etunimi  

Sukunimi  

Kutsumanimi  

Sähköposti  

Muu numero 1  

Muu numero 2  

Työnumero  

Fax-numero  

Oletusnumero  

Web-sivu  



    

Elisa Oyj Elisa Ring   39 (61) 
      
    
 31.12.2014  
  
 

 

6.1.2  Yhteystietojen ylläpito käyttöliittymässä 

Huomioi, että käyttöliittymä näyttää loppukäyttäjien tiedoista vai seitsemän yleisintä 
kenttää kolmestakymmenestä mahdollisesta. Saat kaikki kentät näkyviin valitsemalla 
"Vaihtoehdot"  "Näytä kaikki sarakkeet". 
Voit muuttaa yksittäisiä tietoja  suoraan käyttöliittymän näkymissä klikkaamalla yksit-
täistä kenttää ja muokkaamalla sitä. Osaa tiedoista voi muokata useammalle käyttäjäl-
le yhdenaikaisesti, tähän tulee toimintonäppäin käyttöliittymään kun valitse kaksi tai 
enemmän käyttäjärivien valintaruutuja. 
 

 Osastot ja muut organisaatiotiedot lisätään omalla välilehdellään, minkä jälkeen 
tieto voidaan valita taulukossa "organisaatio"-sarakkeessa (solussa aukeavassa 
alasvetovalikossa) jokaisen käyttäjän kohdalla  

 Osoitteet välilehden kautta lisätään kaikki yksilölliset osoitetiedot, minkä jälkeen 
"toimipisteosoite" -sarakkeen perusteella oikeat osoitetiedot voidaan linkittää jo-
kaiseen käyttäjään. Jokaiselle tiedolle lisätään tarpeen mukaan postitusosoite, 
laskutusosoite ja käyntiosoite 

 
Vihje: kannattaa miettiä valmiiksi yksilölliset toimipistetiedot, mikäli on 
paljon erilaisia yhteystietoja. Jokainen erilainen yhdistelmä postitus-, las-
kutus-, ja käyntiosoitetiedoista edellyttää yksilöllistä toimipistetietoa ja 
omaa osoitetietokorttia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Asetukset: Kieli ja 
session pituus  

Omat tietosi  

Monipuoliset hakuteki-
jät (voit valita myös 
yksinkertaisen haun 
Vaihtoehdoista) 

Välilehdet 

 Käyttäjien muu-
tokset 

 Organisaatiora-
kenne 

 Osoitetietojen 
hallinta 

 Jaetut yhteystie-
dot 

Vaihtoehdot 

 Näytä kaikki sarakkeet / 
vähemmän 

 Laaja/yksinkertainen ha-
ku 

 Lataa tiedostoon (näkyvät 
kohteet/kaikki) 

Muuta: 

 Voit valita myös kuinka monta riviä sivulla näytetään 
(10-200 kappaletta) 

 Selata nuolinäppäimellä eri sivujen välillä 

 Sarakeotsikon perusteella käyttäjät voidaan myös 
järjestää laskevasti tai nousevasti useimpien sarak-
keiden osalta 

 Sivulla on myös "Tuo" painike, jolla voit ladata muok-
kaamasi tiedoston takaisin palveluun 
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6.1.3  Yhteystietojen ylläpito taulukkolaskentaohjelman avulla 

Käyttäjä-, osoite- ja jaetut yhteystiedot voidaan ladata ulos xlsx-muodossa ulkoista kä-
sittelyä varten. Ladattaessa tietoja ulos Ring Käyttäjätiedoista, kukin osa pitää ladata 
erikseen ja tiedot tulevat omaan tiedostoonsa. Tiedot voi yhdistää samaan tiedostoon, 
kunhan tiedot ovat eri välilehdillä ja välilehden nimi ei muutu. 
 

Huom1: muokkaaminen kannattaa aina aloittaa lataamalla tiedot Excel -
tiedostoon, tällä varmistetaan että lähtötiedot ovat mahdollisimman ajan-
tasaiset ja tiedosto on sellaisessa muodossa että sen voi palauttaa muo-
kattuna takaisin.  
Huom2: Kun ladataan Ring loppukäyttäjien tietoja ulos, samaan tiedostoon 
tulee myös välilehti osoitteille. Välilehdellä on ne osoitetiedot, jotka on la-
datuille käyttäjille linkitetty, Täydellisen osoitelistan (myös linkittämättö-
mät osoitteet) saadaksesi pitää tehdä erillinen lataus ’Osoite’ välilehdellä. 
 
Huom3: Jos olet lataamassa sisään muutoksia kaikkiin tietoihin, pitää 
osoitetiedot ladata ennen Loppukäyttäjätietoja, että loppukäyttäjien toimi-
pisteviite tarttuu. 

 
Valitse etusivun näkymästä: Vaihtoehdot - Lataa  
 

 
 
Voit valita ladattavaksi joko näkyvät tiedot tai kaikki hakukohteena olevat tiedot. Mikäli 
et ole käyttänyt hakuehtoja, latautuu koko käyttäjäkanta valittaessa "Kaikki mahdolliset 
kohteet".  Näytölle voidaan listata näkyviin käyttäjätiedot 10, 20, 50, 100 tai 200 käyttä-
jän portaissa. 
 
Muokattuasi tietoja taulukkokäsittelyohjelmassa, voit ladata tiedoston takaisin palve-

luun painikkeen avulla 
 
Sisäänlataus on tehtävä kullekin välilehdelle erikseen. Sisäänlataustoiminne  sisältää 
useita vaiheita: 

 Ensin pyydetään valitsemaan ladattava tiedosto, lataus käynnistyy valinnalla "Lä-
hetä" 
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 Tiedostosta pyritään tunnistamaan latauskohteen mukainen välilehti (Users, 
PostalAddresses tai Contacts), jos tunnistus onnistuu tulee näkyviin nappi "Testaa 
tuontia" 

 Tiedot luokitellaan eri näkymiin (Päivitettyjä, ohitettuja virheellisiä), jos päivitettäviä 
löytyy tulee nappi "Tuo" näkyviin 

- Päivitetty  tunnistettu että tietue on olemassa ja siihen on tulossa 
muutos 

- Ohitettu  Tunnistettu että tietue on olemassa, mutta siihen ei ole tu-
lossa muutoksia 

- Virheellinen  Rivissä on jokin virhe. Esim. yritetään muuttaa tietoa, 
jota ei sallita muutettavaksi tässä käyttöliittymässä tai jaetuilla yhteys-
tieoilla on ristiriitoja yksilöivässä tunnisteessa. 

 Napinpainalluksen jälkeen tulee kuittaus toimenpiteen onnistumisesta. 
Tarvittaessa latauksen voi keskeyttää missä tahansa näistä vaiheista, ennen lopullista 
’Tuo’ napin painallusta muutoksia ei tapahdu. 

6.2  Soitonsiirtojen tekeminen käyttäjien puolesta 

Välittäjälisenssin omaava henkilö voi tehdä soitonsiirtoja käyttäjän puolesta, mikäli 
käyttäjä on syystä tai toisesta estynyt niitä tekemään. 
 

 Aloita hakemalla henkilön tiedot esim. vapaahaun kautta ja avaamalla yhteystieto-
kortti 

 Valitse kortilta "Muokkaa soitonsiirtosääntöjä" 
 

 
 

 Valitsemalla otsikosta sinisen nuolen alta, avautuu + lisää -painike, jolla voit luoda 
uuden soitonsiirron käyttäjälle. 
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Huom: tällä päävälilehdellä näkyvät käyttäjän käytössä olevat ohjaukset, 

sekä tieto onko ohjaus päällä vai ei (aktiivinen ). Välittäjä voi muut-
taa myös päälläoloasetusta. Ohjaus, jossa näkyy lukon kuva ei ole muokat-
tavissa, siirto voidaan vain kytkeä päälle/pois. Voit muokata ja poistaa siir-

toa alanuolella . 
 

 
 

 Luo käyttäjän haluama soitonsiirto, tallenna määritykset ja tarkista että se on aktii-
visena. Tämän jälkeen voit poistua näkymästä tai luoda uuden siirron samojen vai-
heiden kautta. 
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6.3  Käyttäjien Ring kalenterit 

6.3.1  Käyttäjän koko Ring kalenterin sisältö nähtävissä 

Elisa Ring välityslisenssin omaava henkilö näkee käyttäjän kaikki Ring kalenterit- ja ti-
latietomerkinnät, jotka on ajastettu käyttäjälle. Välittäjät saavat niiden perusteella ko-
konaiskuvan käyttäjän sen hetkisestä että tulevasta tavoitettavuudesta sekä poissa-
oloista. 
 

 
 

 
 

6.3.2  Uuden kalenterimerkinnän tekeminen käyttäjälle 

Voit tehdä käyttäjän puolesta hänelle uuden kalenterimerkinnän tai muokata olemassa 
olevia merkintöjä. Muokkaaminen tapahtuu klikkaamalla olemassa olevaa tapahtumaa 
ja muokkaamalla määrityksiä avautuvassa näkymässä. Samassa näkymässä otsikon 
sinisen alanuolen alta löydät "poista"-valinnan mikäli haluat poistaa koko merkinnän. 
 
Uuden tapahtuman lisääminen tapahtuu + Uusi tapahtuma painikkeella, kuten edelli-
sessä kuvassa on nähtävissä. 
 

1. Valitse ensimmäiseksi haluttu tilatieto/kalenterimerkinnän syy, lisää painikkeen 
kautta saat näkyviin lisää tilatietoja 

2. Sen jälkeen valitaan alkaako tapahtuma välittömästi vai tulevaisuudessa 
3. Tämän jälkeen tapahtumalle lisätään aloitusaika ja päättymisaika 
4. Voit lisätä tapahtumalle kaikille näkyvän vapaamuotoisen lisätiedon 
5. Voit  valita onko tapahtuma toistuva ja määritellä viikonpäivät, jolloin tapahtuma 

toistuu 
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6. Paina lopuksi tallenna, merkintä ilmestyy käyttäjän Agenda otsikon alle 
 

6.4  Puhelun yhdistäminen / välittäminen käyttäjän soitonsiirtojen ohi 

Henkilö jolla on Ring välityslisenssi saa puheluhallintanäkymäänsä ylimääräisen siirto-
painikkeen, jolla voidaan tarvittaessa yhdistää puhelu henkilön soitonsiirtojen ohitse. 
Henkilö voidaan siis poikkeustilanteissa tavoittaa välityksen kautta, vaikka puhelut olisi 
siirretty esim. vaihteeseen. 

6.5  Puhelun palautuminen ja puhelun reitityshistoria 

Puhelun palautuminen välittäjälle tilanteissa joissa henkilö ei vastaa, on erikseen tilat-
tava ominaisuus organisaatiotason asetuksissa, vaikka se sisältyykin välittäjälisenssiin 
maksuttomana.  
 
Asetus koskee sen jälkeen kaikkia välittäjän/välittäjien yhdistämiä puheluita ennalta 
määritellyllä palautumisviiveellä (esim. 30 sekuntia). Palautumisessa on syytä huomi-
oida, että käyttäjän itselleen tekemä soitonsiirto tai muu saapuvien puheluiden ohjaus 
ohittaa palautumisen, mikäli käyttäjän tekemä siirto on tehty lyhyemmällä viiveellä. 

6.5.1  Puhelun palautuminen 

Puhelu palautuu automaattisesti välittäjälle määritetyssä ajassa, ellei henkilö vastaa 
puheluun. Henkilö on voinut myös tehdä siirron välittäjälle, jolloin puhelu voi palautua 
välittäjälle henkilön siirron kautta myös nopeammin kuin vaihteen palautumisasetus on 
määritetty. 
 
Käyttäjällä voi olla myös päällä siirto kaikille puheluille  "aina" määrityksillä, ilman vii-
vettä. Tässä tapauksessa välittäjälle ja muille käyttäjille näkyy puhelimen tilatietona 

-merkintä. . Välittäjä näkee käyttöliittymästään henkilöiden tekemät 
muut siirtoasetukset, eli on mahdollista tarkistaa ennen puhelun välittämistä minkälai-
nen siirto käyttäjällä on käytössä. 
 

Huom:  
Saapuvien puheluiden sääntöihin vaikuttaa puhelunvälitykselle asetettu 
puhelun palautumisaika, eli aika missä puhelu palautuu välittäjälle puhelun 
yhdistämisen jälkeen, mikäli käyttäjä ei vastaa.  
 
Elisan oletus ja suositus on 33 sekuntia ja se koskee sekä Elisa Ring, Elisa 
Orance Contact -välitystä että Elisan ulkoistettua välityspalvelua. Arvoa 
voidaan asiakaskohtaisesti muuttaa, mutta 33 sekuntia on todettu toimi-
vaksi sekä verkkoteknologisesti että käyttäjien kannalta. 
 
Mikäli siis halutaan että puhelu palautuu vaihteenhoitajalle/välittäjälle, 
suosittelemme että käyttäjä asettaa soitonsiirron tai muun siirron viiveeksi 
40 sekuntia tai enemmän. Operaattorin asettama puhepostivastaajan siirto 
Ring palvelussa on 40 sekuntia. 
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6.5.2  Puhelun reitityshistoria 

Sen lisäksi että Ring palvelu näyttää tiedon siitä, että puhelu palautuu, välittäjälisens-
sin omaava henkilö näkee puhelun reitityshistorian.  
 
Reitityshistoria kertoo missä kaikkialla puhelu on kiertänyt,  keneltä puhelu palautuu 
sekä palautumisen syyn mikäli tieto on saatavilla. Historiatieto näyttää myös välittäjien 
toimenpiteet puhelunkulun aikana, esim. "Siirto ilman välipuhelua". 
 

 
 
Kuvassa näkyy puhelu joka on saapunut välitykseen 
 

 Vaihteenhoitaja on välittänyt (siirtänyt) puhelun eteenpäin 12:04:54 käyttäjälle  

 Puhelu palaa välitykseen, koska henkilö ei ole tässä tapauksessa vastannut puhe-
luun 40 sekunnissa 

 
Palautuvan puhelun reitityshistoriaa luetaan siis alhaalta ylöspäin, jolloin aina viimeisin 
siirto/syy on päällimmäisenä. 
 

6.5.3  Vaihteenhoitajan kommenttikenttä 

Ring palvelu tarjoaa vaihteenhoitajalle ja käyttäjälle myös kommenttikentän, jonka 
kautta voidaan välittää lisäinformaatiota puhelusta ja/tai omasta tilanteestaan, silloin 
kun käyttäjä on käyttöliittymänsä äärellä.  
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Vaihteenhoitaja ja käyttäjä voivat siis  kirjoittaa kenttään lisäinformaatiota ja informaa-
tio näkyy kaikille puheluun osallisille Ring käyttöliittymässä. 
 
Tieto voi olla erityisen tärkeä muille välittäjille jos/kun puhelu palautuu puhelunvälityk-
sessä eri henkilölle kuin alkuperäinen puhelu. Ring palvelu ohjaa palautuvan puhelun, 
kuten minkä tahansa puhelun, ensimmäiselle vapaalle välittäjälle. Puhelu ei siis palau-
du automaattisesti samalle välittäjälle usean välittäjän ympäristöissä.  
 
Kirjoita kommentti kenttään viestisi ja paina "lähetä viesti"-painiketta. Tämän jälkeen 
voit siirtää puhelun eteenpäin. 
 
Puheluketjun purkautuminen poistaa lisäinformaation, eikä siihen voida palata jälkikä-
teen. 
 

 
 
Kuvassa siis ensimmäinen kommentti Vaihteenhoitajan kirjoittamana ja toinen kom-
mentti käyttäjän, jolta puhelu palautui vaihteeseen. 
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6.6  Asennettava Ring-käyttöliittymä ja ohjelmistopuhelin 

Asennettava Ring-käyttöliittymä on tarkoitettu erityisesti ohjelmistopuhelinkäyttäjille, 
mutta halutessaan myös muut käyttäjät voivat asentaa sen työasemalleen. Ohjelmisto 
on ladattavissa osoitteessa www.elisa.fi/ringlataukset. Asennus ei vaadi admin-
oikeuksia työasemaasi, mutta tarkistathan oman organisaatiosi asennuskäytännöt en-
nen asentamista. Ohjelmisto ehdottaa automaattisesti päivitystä, sellaisen tullessa tar-
jolle. 

Yleisiä ohjeita/suosituksia ohjelmistopuhelimen työasemamäärityksistä ja käytöstä 

 Ohjelmistopuhelin/asennettava Ring sovellus on tuettuna Windows 7 ja Windows 8 
työasemissa 

 Käyttö edellyttää Internet Explorer 10 tai 11 selainta työasemassa, sillä asennetta-
va Ring sovellusversio käyttää selainta tietojen esittämiseen. Tästä seuraa myös 
että käyttöliittymä seuraa normaaleja selaimen komentoja (mm. CTRL ja - tai 
CTRL ja + -komentoja). 

 Mikäli Ring sovelluksen asentamisen jälkeen selain vaihtuu, suosittelemme asen-
tamaan Ring sovelluksen uudelleen sekä käynnistämään työaseman uudelleen 
asennuksen jälkeen 

 Internet selaimen asetuksissa ei saa olla valintaa "do not save encrypted pages 
to disk" päällä (Tools - Internet Options - Advanced - Security). Eli tästä pitää ottaa 
valinta pois, mikäli se on valittuna. Otathan tarvittaessa yhteyttä organisaationne 
IT-tukeen  

 Suosittelemme käyttämään työasemassa vain yhtä verkkoyhteyttä aktiivisena ker-
rallaan, kun käytetään ohjelmistopuhelinta. Jos esimerkiksi WLAN yhteyden laatu 
on vaihteleva, on mahdollista että yhteys "hyppii" langallisen ja langattoman yhtey-
den välillä. Ilmiö ei välttämättä häiritse muiden sovellusten käyttöä, mutta reaaliai-
kaista yhteyttä edellyttämä puheliikenne voi häiriintyä tästä 

 Suosittelemme käyttämään työasemassa vain yhtä äänilähdettä aktiivisena 

 Suosittelemme äänilaitteen kytkemistä aina samaan USB-porttiin 

 Suosittelemme USB 2.0/3.0 -version sankaluurien käyttöä. Vanhemmissa Win-
dows 98/XP/Vista USB 1.0/2.0-version sankaluurien kanssa on tunnistettu ongel-
mia niiden virransäästöominaisuuksista johtuen 

 Osassa sankaluureja on olemassa sankaluurin asetuksissa valinta: "säilytä kuu-
lokkeiden yhteys PC:hen", tämä tulee olla valittuna 

 Huom: Muistathan että ohjelmistopuhelin käyttää samoja yhteyksiä kuin muukin 
työasemaliikenne, eli jatkuva tai satunnainen muu liikennekuorma saattaa vaikut-
taa puheluiden kuulumiseen tai äänen laatuun (esim. suuren tiedoston lataaminen 
puhelun aikana). 

Asennettava sovellus 

Selainkäyttöliittymään verrattuna asennettava sovelluksen erona on ohjelmistopuhelin-
tuki ja mahdollisuus kopioida Outlook –kontaktisi. Outlook-kontaktien integraatio  mää-

ritellään sovelluksen asetuksissa (Klikkaamalla kuvaketta hiiren oikealla painikkeel-
la). Tiedot tallentuvat Ring käyttöliittymän henkilökohtaiseen hakemistoon. Outlook-
integraatio on maksuton lisäominaisuus. 

http://www.elisa.fi/ringlataukset


    

Elisa Oyj Elisa Ring   48 (61) 
      
    
 31.12.2014  
  
 

 

 
Kun asennettava sovellus on avoinna, pääset pikavalintanäppäimien listaukseen valit-
semalla "p" tai "F1" käyttöliittymän näkymässä. Jotta valinta aktivoituu, sinun tulee kli-
kata hiirellä kerran jossakin tyhjässä kohdassa käyttöliittymää. 
 
Käyttöliittymänäkymä tottelee normaaleja selaimen komentoja, sillä sovellus käyttää 
IE10 ja/tai IE11 -selainta tietojen näyttämiseen.   
 

Vihje: Mikäli sinun tarvitsee joskus esim. päivittää  käyttöliittymän sisältö, 
valitse Ctrl + F5-näppäimistöstäsi. Ctrl ja - / Ctrl ja + pienentävät tai suuren-
tavat merkkikokoa (katso internet selaimien ohjeet mahdollisista muista 
valinnoista). 

 
Ohjelmistopuhelin 

 
Elisa Ring ohjelmistopuhelin (sovelluspuhelin) on ohjelmallinen puhelin, joka aktivoi-
daan asennettavaan Windows-sovellukseen työasemassa. Ohjelmistopuhelin pitää ti-
lata käyttäjän päätelaitteeksi. 
 
Käyttääksesi ohjelmistopuhelinta, tarvitset työasemaasi erillisen sankaluurin (kuuloke- 
ja mikrofoni yhdistelmän). 
 

Huom. Mikäli käytät langatonta kuuloke-mikrofonia, muistathan että sen 
kantama on rajallinen, et voi siis poistua kovin kauaksi työpisteeltäsi, var-
sinkin jos väliin tulee näköesteitä. 
 
Huom. Mikäli työskentelet asiakaspalvelutehtävissä, suosittelemme valit-
semaan päätelaitteeksi joko matkapuhelimen tai ohjelmistopuhelimen. Va-
lintaan vaikuttaa kuinka mm. liikkuvaista työsi on. Voit hallita myös matka-
puheluita työasemallasi. Vaikka molempia päätelaitteita voi käyttää rinnak-
kain, puheluiden soiminen samaan aikaan eri päätelaitteissa on omiaan 
häiritsemään kiireistä asiakaspalvelutyötä. 

Asennettavan ohjelmiston yleisimmät ongelmatilanteet ohjelmistopuhelimen kanssa 

Mikäli ohjelmistopuhelimen kanssa on ongelmia, ensimmäiseksi kannattaa tarkistaa 
palvelun asetukset alla kuvatun mukaisesti. 
 

Tila Kuvaus 

 käyttöliittymän oikea ylä-
kulma 

Käyttöliittymä on ohjelmistopuhelintilassa. 
Puheluun voidaan vastata käyttöliittymän 
"vastaa"-painikkeella. Mikäli asetus on alla 
mainittu matkapuhelimen kuvake, vaikka 
ohjelmistopuhelimen pitäisi olla aktiivisena: 
katso puheluasetukset oikean yläkulman 
valikon kautta ja "Asetukset" valinnan alta 
määritykset, jolla aktivoidaan ohjelmistopu-
helin. 
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 käyttöliittymän oikea ylä-
kulma 

Käyttöliittymä on ns. Cci-tilassa (Computer 
Telephone Integration), eli käyttöliittymällä 
hallitaan matkapuhelimen puheluita. Kaikki 
muut käyttöliittymän toiminnot ovat käytettä-
vissä, sillä erotuksella, että puheluun pitää 
vastata matkapuhelimesta. 

 
Mikäli edellä mainitut toimenpiteet eivät auta, suosittelemme käynnistämään sovelluk-
sen uudelleen ja vastaamaan käynnistettäessä mahdolliseen kysymykseen, otetaanko 
ohjelmistopuhelin käyttöön, myöntävästi.  

Ohjelmistopuhelimen ja asennettavan sovelluksen asetukset 

Riippuen tietokoneen asetuksista, Elisa Ring ohjelman asetusten valinnan löydät joko 
suoraan Windowsin työkalupalkissa tai palkissa olevan pienen nuolen takana olevassa 
näkymässä. 
 

 
 

Käyttöliittymän asetuksiin pääset valitsemalla pienen  kuvakkeen hiiren oikealla 
painikkeella. 
 

 

Ohjelmistopuhelimen versio 

Klikkaa hiiren vasemmalla painikkeella yllä näkyvässä valikossa "tietoa…" -valintaa, 
saat näkyviin seuraavan näkymän, jossa on asennetun ohjelman versionumero. 
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Ohjelmistopuhelimen ja Ring käyttöliittymän käynnistäminen 

Valitse edellä mainitussa valikossa "uudelleenkäynnistä", ohjelmistopuhelin käynnis-
tyy uudelleen muutamassa sekunnissa  
 
Vaihtoehtoisesti voit käyttää valikon "Lopeta" valintaa ja vastata kysymykseen "Olet-
ko varma, että haluat lopettaa Ring-sovelluksen" valinnalla "OK". Ohjelman voit 
käynnistää uudelleen joko työpöydän pikakuvakkeesta tai Windowsin käynnistä-
valikon kuvakkeesta. 

Yleisiä asetukset ja ääniasetukset 

Valitse jälleen yllämainitusta valikosta valinta "Asetukset".  
 
Yleiset asetukset 
 
Yleisissä asetuksissa voit muuttaa ohjelmiston käyttäytymiseen liittyviä asetuksia sekä 
tuoda Outlookin kontaktitietosi asennettuun Ring -sovellukseen 
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Ääni 
 
Ääni-välilehdellä voit asettaa äänilaitteiden valinnat.  
 
Voit myös piilottaa äänenlaatumittarin, joka kertoo IP-yhteyden laadusta. Äänenlaatu-
mittari mittaa verkkoyhteyden pakettihäviötä ja pakettiviivettä sinun ja toisen puhelun 
osapuolen välisillä verkkoyhteyksillä.  
 
Huono laatuarvo mittarissa kertoo siis heikkolaatuisesta tai kuormittuneesta verkkoyh-
teydestä, hetkellinen huonontuminen/vaihtelu ei kuitenkaan vielä välttämättä vaikuta 
merkittävästi koettuun laatuun. 
 

 

 
 
 

Kehittyneet asetukset  
 
Kehittyneet asetukset välilehdellä: 
 

 näet teknistä tietoa yhteydestä ja puhelun kuluessa tietoa siirtyneestä liikenteestä  

 Zoom-painikkeen valinnan kautta voit vaikuttaa käyttöliittymän merkkien kokoon 
(käyttöliittymä seuraa myös CTRL + ja CTRL- valintoja, koska sovellus käyttää in-
ternet selainta tietojen näyttämiseen)  

 Voit tyhjentää käyttöliittymän ja välimuistin 

 Voit tallentaa käyttöliittymän loki-tiedot vianselvityksen tueksi 
 
Huom: Suosittelemme ettei koodekki-asetuksia muuteta, ilman erillistä ohjetta 
Elisalta. Palvelu valitsee automaattisesti optimaalisen koodekin. 
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7  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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://oma.elisa.fi/yrityksille
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8  Asiakaspalvelusarjojen käytettävissä olevat määritykset 

 

Asetus Kuvaus 

Alaliittymä 

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. 
 

Näkyvyys luettelossa 
Halutaanko, että sarja näkyy näkyy ylipäätään organisaation sisäisessä 
luettelotiedoissa (kyllä/ei). 
 

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! Huomio ! Saapuneesta puhepostista lähetetään ilmoitus kirjautu-
neille 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 valit-
tu vastaanottamaan sarjan puhepostiviestejä). Kun yksi käyttäjä 
kuuntelee puhepostin, viesti merkitään kuunnelluksi myös mui-
den käyttäjien osalta. Suosittelemme sopimaan yhtenäisen käy-
tännön 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-kirjautuneille 
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 
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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 lisääntyä 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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Asetus Kuvaus 

Maksimisoittoyritysten määrä 
agenteille 
('maksimijonotusaika' voi akti-
oitua 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 (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 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 ne näkyy vain raportoinnissa epä-
onnistuneena 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 
mikäli haluaa 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 
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 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" 
 

 

 
 


