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1

Registrering

För att kunna logga in och få åtkomst till den statistik du beställt behöver du finnas
registrerad på två ställen. MyBusiness och även registrerad för åtkomst till Telia Centrex
Statistik Webb

1.1 MyBusiness
1.

Gå in på telia.se och gör en registreringsbegäran för att få tillgång till MyBusiness
om du inte redan har det sedan tidigare.

1.2 Telia Centrex Statistik Webb
1.

Logga in på MyBusiness

2.

Gå in via menyn Administrera / Växlar / Centrex / och Registrering Centrex
Statistik Webb och klicka på

3.

Genom att klicka på Beställ

Läs mer
kan en registrering göras .

!

Mina Sidor På Arbetet
har bytt namn till
MyBusiness

Din registreringsbeställning behandlas av Telia Centrex Användarregistrering varpå du
som kund via din behörighet till MyBusiness tilldelas en unik användaridentitet och en ny
webblänk ”Centrex Statistik” (Se bild nedan). Webblänken får du inom ett par arbetsdagar.
Första användaridentiteten som skapas för varje företag/organisationsnummer får
automatiskt rollen Företagsadministratör. Identiteter som skapas därefter för samma
företag/organisationsnummer får initialt rollen Företagsanvändare. Dessa roller kan sedan
vid behov ändras, läs mer under avsnitt 3.4.3 Sätt roll.
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2 Att logga in
1.

Gå in på telia.se

2.

Klicka på fliken Företag

3.

Välj MyBusiness och logga in med användarnamn och lösenord

4.

I menyn till vänster under rubriken Företagets tjänster klickar du på Service och
Support och därefter på Centrex statistik
MyBusiness

5.

Klicka därefter på

6.

Du är nu inne i applikationen och kan plocka ut den statistik du önskar.
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3 Beskrivning av applikationen
Beroende på vilken användare typ du är får du få upp färre menyer än vad som beskrivs nedan.

3.1 Skapa rapport

Välj Menyval l
Det är här du skapar dina rapporter. Följande information anger du för att avgränsa
resultatet i rapporten:

3.1.1

1.

Steg 1. Typ av rapport och datumintervall

Typ av Rapport

Här väljer du vilken typ av rapport du vill skapa beroende på vilket objekt statistiken
beställts på, Anknytningar, Anropsnummer, Telefonistplats och Svarsgrupp
 Standardrapport
Innehåller ifyllda standardval som är ändringsbara i samband med att rapporten
skapas.
Egendefinierad rapport
Innehåller egendefinierade val som är ändringsbara i samband med att
rapporten skapas.
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2.

Datum intervall

Startdatum för rapportens omfattning. Skriv datum eller använd kalendern
Startdatum kan inte vara längre än 3 månader tillbaka i tiden
3.

Datum intervall

Slutdatum för rapportens omfattning. Skriv datum eller använd kalendern
Slutdatum kan senast vara gårdagens datum
4.

Tryck

3.1.2

Steg 2. Tidsintervall,nummer/nummerserie och typ av summering

1. Tidsintervall

Här väljer du mellan vilka tider för respektive dygn inom de datumintervall som data ska
tas med i rapporten.
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2. Nummer/Nummerserier

Här väljer du mellan fyra alternativ:
 Alla
Här väljs samtliga nummer som statistik är startad på
 Nummergrupp
Här väljer du bland redan befintliga egna grupperingar av nummer
 Centrexgrupp
Här väljer du bland de Centrexgrupper du har behörighet till.
 Egna nummer
Här kan du som användare skapa egna tillfälliga grupperingar av nummer
för en rapport.

3. Summeringsperiod
Här väljer du hur informationen inom valt datumintervall ska ackumuleras. Du kan välja på:

4. Antal rapporter
Här kan du välja på hur presentationen av statistiken skall ske.

 En gemensam rapport
 En rapport per centrexgrupp
 En rapport per individ

All statistikdata hopslagen i en rapport
All statistikdata uppdelat per centrexgrupp
All statistikdata uppdelad per anknytningsnummer

5. Tryck

3.1.3

Steg 3. Statistikdata

För varje mätobjekt Anknytning, Anropsnummer, Telefonist och Svarsgrupp finns det en
ändringsbar förvald inställning enligt nedan.
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3.1.3.1

Anknytningsstatistikdata

Efter valda parametrar tryck på
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3.1.3.2

Anropsnummerstatistikdata

Efter valda parametrar tryck på
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3.1.3.3

Telefonistplatsstatistikdata

Efter valda parametrar tryck på
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3.1.3.4

Svarsgruppsstatistikdata

Efter valda parametrar tryck på
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3.1.4

Spara eller skriv ut resultat

Efter steg 3 kan du välja vad du vill göra med rapportresultatet. För dig som är
Företagsadministratör finns tre alternativ:

1) Spara rapportmall som…
2) Spara resultat som…
3) Skriv ut
För dig som är vanlig användare finns två alternativ:
1) Spara resultat som…
2) Skriv ut
3.1.4.1

Spara rapportmall

Tryck på
Du som är Företagsadministratör kan spara den gjorda rapporten med de val och
inställningar som gjordes, som en mall att användas av dig själv eller andra inom samma
organisationsnummer. Rapportens namn blir sedan det du ser och kan välja i steg 1 under
”typ av rapport” när du nästa gång vill skapa en rapport. Använd därför gärna namn som
beskriver ingående nummer och typ av rapport.

Tryck på
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3.1.4.2

Spara rapportresultat

Tryck på

efter att rapporten skapats

Både Företagsadministratör och Företagsanvändare kan välja detta alternativ. Du kan
välja mellan två format. Excel och XML

Efter att du valt format tryck på
3.1.4.3
Tryck på

Skriv ut rapportresultat
efter att rapporten skapats

Både Företagsadministratör och Företagsanvändare kan välja detta alternativ.
Tänk på att det som inte syns på skärmen inte heller går att skriva ut direkt. Ett sätt är att först
spara lokalt i Excel och sedan skriva ut. Då kan utskriftsformat i Excel väljas i stället.
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3.1.5
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Tolka rapporten

3.1.5.1

Anknytning

Anknytning mäter både intern och extern trafik in till respektive ut från Centrexgruppens
anknytningar.
Obeservera att presentationen av parametrarna för anknytningsstatistiken beror på vilket
urval av anknytningar du som användare baserar rapporten på.
Parameter = Namn på kolumn i rapporten
Förklaring = Förklaring till innehållet i kolumnen
ID = Rådatakolumn som värdet hämtats från
Summering = Eventuellt sammanslagna kolumnID från rådatan

Parameter

Förklaring

ID

Summering

Totalt antal

Totalt antal anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar

B1

= B2 + B3 + B4

Interna

Totalt antal anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar.
Dessutom har de inkommit från en intern anknytning

B2

Externa

Totalt antal anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar.
Dessutom har de inkommit från en extern anknytning

B3

Från telefonist

Totalt antal anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar.
Dessutom har de inkommit från en telefonist

B4

Besvarade

Antal anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar och som
fått svar på anknytningen

B24

Besvarade inom X sekunder

Antal anrop som besvarats inom angiven tid

Inkommande samtal
= B17 + B24 + B13

Inkommande samtal, upptagen anknytning
Totalt antal

Antal anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar, där
anknytningen varit upptagen

B7

Den som ringde har lagt på

Antal anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar, där
anknytningen varit upptagen. Den som ringde upp lade på.

B8

= B9 + B8

Inkommande samtal, upptagen anknytning, vidarekopplig vid upptaget
Totalt antal

Antal anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar, där
anknytningen varit upptagen. Den som ringde upp lade på.

B9

Vidarekopplas till internt
nummer

Antal anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar, där
anknytningen varit upptagen. Samtalet har vidarekopplats pga.
upptaget. Dessutom har vidarekopplingen gjorts mot en intern
anknytning.

B10

Vidarekopplas till externt
nummer

Antal anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar, där
anknytningen varit upptagen. Samtalet har vidarekopplats pga.
upptaget. Dessutom har vidarekopplingen gjorts mot en extern
anknytning.

B11

Vidarekopplas till röstbrevlåda

Antal anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar, där
anknytningen varit upptagen. Samtalet har vidarekopplats pga.
upptaget. Dessutom har vidarekopplingen gjorts mot
Röstbrevlådan.

B12

= B10 + B11 + B12
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Inkommande samtal, medflyttas ( *21*)
Totalt antal

Antal anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar, där
samtalet medflyttats.

B13

Medflyttas till internt nummer

Antal anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar, där
samtalet medflyttats till en intern anknytning.

B14

Medflyttas till externt nummer

Antal anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar, där
samtalet medflyttats till en extern anknytning.

B15

Medflyttas till röstbrevlådan

Antal anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar, där
samtalet medflyttats till Röstbrevlådan.

B16

= B14 + B15 + B16

Inkommande samtal som ej fått svar
Totalt antal

Antal anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar och ej
fått svar på anknytningen.

B17

Den som ringde har lagt på

Antal anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar och ej
fått svar på anknytningen. Den som ringde upp lade på.

B22

Styrs om till telefonist

Antal anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar och ej
fått svar på anknytningen. Samtalet har omstyrts till annat nummer

B23

Inkommande samtal som ej fått svar, vidarekoppling vid ej svar( *61*)
Totalt antal

Antal anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar och ej
fått svar på anknytningen. Samtalet har vidarekopplats pga. ej
svar.

B18

Vidarekopplas till internt
nummer

Antal anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar och ej
fått svar på anknytningen. Samtalet har vidarekopplats pga. ej svar
till en intern anknytning.

B19

Vidarekopplas till externt
nummer

Antal anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar och ej
fått svar på anknytningen. Samtalet har vidarekopplats pga. ej svar
till en extern anknytning.

B20

Vidarekopplas till
röstbrevlådan

Antal anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar och ej
fått svar på anknytningen. Samtalet har vidarekopplats pga. ej svar
till Röstbrevlådan.

B21

Inkommande samtal, hänvisats (*23*)
Totalt antal

Antal inkommande samtal som mötts av hänvisning

B25

Hänvisats med kod 0-9

Antal anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar där
anknytningen varit hänvisad med kod 0 till 8. ( 9 finns inte)

B26

Hänvisats med kod 10-19

Används ej

(B27)

Interna

Antal internt utgående samtal

B5

Externa

Antal externt utgående samtal

B6

Medelväntetid före svar

Medelväntetiden före svar för de samtal som inkommit till
anknytningar och sedan besvarats

B29

Medelsamtalslängd

Medelsamtalslängd

B30

Utgående samtal

Medelvärden

=B7 + B18 + B22 +
B23
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3.1.5.2
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Svarsgrupp

En mätning av svarsgruppsstatistik kan inte startas per svarsgrupp utan måste startas per
Centrexgrupp. Resultatet kan dock redovisas separerat per svarsgrupp, även om en Centrexgrupp
skulle innehålla flera svarsgrupper. Statistik för svarsgrupp mäts på anropsnumret till svarsgruppen
och svarsgruppens medlemmar.
Parameter = Namn på kolumn i rapporten
Förklaring = Förklaring till innehållet i kolumnen
ID = Rådatakolumn som värdet hämtats från
Summering = Eventuellt sammanslagna kolumnID från rådatan

Parameter

Förklaring

ID

Summering

Totalt antal

Totalt antal inkommande anrop mot en svarsgrupp

E1

= E2 + E3 + E4

Från telefonist

Antal inkommande anrop från telefonist

E3

Inkommande samtal

(Fungerar ej f.n )
Besvarade

Antal inkommande anrop som köplacerats och som sedan blivit
besvarade.

E8

Totalt antal

Antal inkommande anrop som köplacerats.

E5

Åter till kö pga
svarsgruppsmedlemmen ej
svarade

Antal inkommande anrop, köplacerade, åter till kö pga. ej svar

E6

Den som ringde har lagt på i
kön

Antal inkommande anrop som köplacerats, där sedan den
uppringande lagt på i kön innan något hunnit besvara anropet.

E7

Totalt antal

Antal inkommande anrop vid full kö

E9

Den som ringde får upptaget
ton

Antal inkommande anrop som inkommit då kön varit full, och som
sedan fått upptaget ton

E10

Omstyrt till
nattkopplingsnummer

Antal inkommande anrop som inkommit då kön varit full, och som
sedan blivit omstyrda till kö full nr.

E11

Besvarade inom X sekunder

Köplacerade samtal

Kö full

Ingen medlem inloggad (kö nattkopplad)
Totalt antal
Den som ringde får upptaget
ton

E12
Antal inkommande anrop som inkommit då ingen medlem varit
inloggad och som därför fått upptaget ton.
OBS! För att denna parameter ska kunna uppträda krävs att det
inte finns något nattkopplingsställe konfigurerat. I de fall det finns
ett nattkopplingsställe konfigurerat kommer istället parametrarna
E16 och E17 uppträda.

Omstyrt till
nattkopplingsnummer

E13

E14

Kö nattkopplad
Totalt antal

Antal inkommande anrop som inkommit då kön varit nattkopplad

E15

Den som ringde får upptaget
ton

Antal inkommande anrop som inkommit då kön varit nattkopplad,
och som sedan fått upptaget ton

E16

Omstyrt till
nattkopplingsnummer

Antal inkommande anrop som inkommit då kön varit nattkopplad,
och som sedan blivit omstyrda till nattkopplingsnumret.

E17
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Medelvärden
Medelväntetid före svar

Medelväntetiden före svar för de samtal som inkommit till
svarsgruppens kö och sedan besvarats.

E19

Medelsamtalslängd

Medelvärdet för samtalslängderna

E20

3.1.5.3

Anropsnummer

Köstatistik på anropsnummer gäller för Centrexgruppens anropsnummer och den kö som samtliga
inkommande samtal mot anropsnumret placeras i.
Parameter = Namn på kolumn i rapporten
Förklaring = Förklaring till innehållet i kolumnen
ID = Rådatakolumn som värdet hämtats från
Summering = Eventuellt sammanslagna kolumnID från rådatan

Parameter

Förklaring

ID

Summering

Totalt antal anrop* som inkommit mot anropsnummer och den kö
som samtliga inkommande anrop placeras i. Detta är totalsumman
för vald tidsperiod, både då växeln varit öppen eller om den varit
stängd.

C1

= C2 + C10

Inkommande samtal
Totalt antal

*=
- Interna anrop(99)
- Externa anrop mot anropsnummer
- Omstyrda ej svar/upptaget
- Återanrop ej svar/upptaget
- Hänvisade anrop från anknytningar
- Anrop till telefonistens direktnummer

Inkommande samtal då växeln varit öppen
Totalt antal

Antal inkommande anrop* som inkommit mot växeln då växeln
varit öppen. Växeln är öppen då minst en telefonist är inloggad och
öppen.

C2

= C3 + C6 + C9 + C15
+ C18

Interna, totalt antal

Antal inkommande anrop som inkommit mot växeln då växeln varit
öppen. Dessutom har de kommit från en intern anknytning.

C3

= C4 + C5

Interna, generellt anrop

Antal inkommande anrop som inkommit mot växeln då växeln varit
öppen. Dessutom har de kommit från en intern anknytning.

C4

Samtalet har ringts mot anropsnumret för växeln.
Interna direkt till telefonist

Antal inkommande anrop som inkommit mot växeln då växeln varit
öppen. Dessutom har de kommit från en intern anknytning.
Samtalet har ringts mot en telefonists direktnummer

C5

Externa, totalt antal

Antal inkommande anrop som inkommit mot växeln då växeln varit
öppen. Dessutom har de kommit från en extern anknytning.

C6

Externa, generellt anrop

Antal inkommande anrop som inkommit mot växeln då växeln varit
öppen. Dessutom har de kommit från en extern anknytning.
Samtalet har ringts mot anropsnumret för växeln.

C7

Externa, direkt till telefonist

Antal inkommande anrop som inkommit mot växeln då växeln varit
öppen. Dessutom har de kommit från en extern anknytning.
Samtalet har ringts mot en telefonists direktnummer.

C8

återanrop

Antal inkommande anrop som inkommit mot växeln då växeln varit
öppen. Dessutom har de kommit tillbaka som återanrop som följd
av en tidigare förmedling av ett samtal.

C9

= C7 + C8
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Inkommande samtal då växeln varit stängd
Totalt antal

Se ’Nattkopplad, totalt antal, nedan’

C10

= C11

Nattkopplad, totalt antal

Totalt antal inkommande anrop som inkommit mot växeln då
växeln varit stängd. Dvs. ingen telefonist är inloggad och öppen för
samtal. Alternativt kan växeln vara stängd och nattkopplad med
timer.

C11

= C10

Nattkopplad, med omstyrning

Antal inkommande anrop som inkommit mot växeln då växeln varit
stängd. Dvs. ingen telefonist är inloggad och öppen för samtal.
Alternativt kan växeln vara stängd och nattkopplad med timer.
Dessutom har samtalet blivit omstyrt till nattkopplingsnumret.

C12

Nattkoppling med ton eller
meddelande

Antal inkommande anrop som inkommit mot växeln då växeln varit
stängd. Dvs. ingen telefonist är inloggad och öppen för samtal.
Alternativt kan växeln vara stängd och nattkopplad med timer. Den
som ringde har fått påringandeton då det inte funnits någon
omstyrning till nattkopplingsnummer..

C13

Totalt antal

Antal inkommande anrop som inkommit mot växeln då växeln varit
öppen och som blivit köplacerade

C14

Besvarade

Antal inkommande anrop som inkommit mot växeln då växeln varit
öppen och som blivit köplacerade. Dessutom har de blivit
besvarade av en telefonist

C19

Den som ringde har lagt på

Antal inkommande anrop som inkommit mot växeln då växeln varit
öppen och som blivit köplacerade. Dessutom har de som ringt upp
lagt på i kön innan de hunnit bli besvarade

C20

I kön när den stänger

Antal inkommande anrop som inkommit mot växeln då växeln varit
öppen och som blivit köplacerade. Dock har kön stängts pga. Att
den sista öppna telefonisten stängs. För detta fall finns två
scenario:
1) Sista öppna telefonisten försöker stänga, men tvingas pga.
konfiguration i AXE att beta av kön innan telefonistplatsen kan
stängas
2) Sista öppna telefonisten stänger och tillåts göra så trots att det
ligger samtal i kön.

C21

Köplacerade samtal
= C19 + C20 + C21

Det är scenario 2) som leder till denna parameter.

Inkommande samtal då kön är full
Totalt antal

Antal inkommande anrop som inkommit mot växeln då växeln varit
öppen, men som inte blivit köplacerade pga. att kön varit full.

C15

omstyrda

Antal inkommande anrop som inkommit mot växeln då växeln varit
öppen, men som inte blivit köplacerade pga. att kön varit full.
Dessutom har samtalet blivit omstyrt till kö full numret.

C16

Ton eller meddelande

Antal inkommande anrop som inkommit mot växeln då växeln varit
öppen, men som inte blivit köplacerade pga. att kön varit full. Den
som ringde har fått upptagetton

C17

spärrton

Antal inkommande anrop som inkommit mot växeln då växeln varit
öppen, men som av någon anledning fått spärrton..

C18

Medelväntetid före svar

Medelväntetiden före svar för de samtal som inkommit till
anropsnumrets kö och sedan besvarats.

C22

Maxtid i kö

Maxtid i kö är ett maxvärde som anger tiden för det samtal som
väntat längst i kö för vald period och intervall.

C23

Besvarade inom x sekunder

Antal inkommande anrop till anropsnumrets kö som väntat mindre
än angivet tröskelvärde X på att få svar.

C24

Svars- och väntetider

= C16 + C17
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3.1.5.4

20

Telefonistplats

I telefonistplatsstatistiken presenteras statistiken för själva telefonistplatsen
Parameter = Namn på kolumn i rapporten
Förklaring = Förklaring till innehållet i kolumnen
ID = Rådatakolumn som värdet hämtats från
Summering = Eventuellt sammanslagna kolumnID från rådatan

Parameter

Förklaring

ID

Totalt antal inkommande samtal som presenteras för telefonist.

D1

Inkommande samtal
Totalt antal

- Interna anrop(99)
- Externa anrop mot anropsnummer
- Omstyrda ej svar/upptaget
- Återanrop ej svar/upptaget
- Hänvisade anrop från anknytningar
- Anrop till telefonistens direktnummer

via minivoice, VCC eller UM

Ej aktuellt f.n

Utgående samtal
Interna

Antal utgående samtal som initierats av telefonisten. Dessutom har
samtalet ringts mot en intern anknytning.

D2

Externa

Antal utgående samtal som initierats av telefonisten. Dessutom har
samtalet ringts mot en extern anknytning

D3

Interna

Antal samtal som telefonisten förmedlat mot en intern anknytning.

D4

Externa

Antal samtal som telefonisten förmedlat mot en extern anknytning.

D5

Den som ringer har lagt på
innan telefonisten svarar

Antal samtal som blivit presenterade för telefonist, men där den
som ringde upp har lagt på i kö innan telefonisten hunnit svara.

D6

Vid ej svar

Antal återanrop till telefonist som kommit tillbaka pga. att den man
förmedlat till inte svarat inom angiven tid.

D7

Vid upptaget

Antal återanrop till telefonist som kommit tillbaka pga. att den man
förmedlat till har varit upptagen i samtal och därför inte svarat inom
angiven tid.

D8

Förmedlade samtal

Återanrop

Summering
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Tillgänglighet
Telefonistplats som öppnas

Antal gånger som en telefonistplats öppnas under en viss
tidsperiod

D9

Telefonistplast som stängs

Antal gånger som en telefonistplats stängs under en viss
tidsperiod.

D10

Telefonistplast som
upptagetmarkeras (paus)

Antal gånger som en telefonistplats upptagetmarkeras under en
viss tidsperiod

D11

Telefonistplast som tar bort
upptagetmarkeringen ( ej
paus)

Antal gånger som en telefonistplats tar bort upptagetmarkeringen
under en viss tidsperiod.

D12

Tillgänglig tid ( öppen och ej
paus)

Den tid under en viss tidsperiod som telefonisten varit öppen och
ej pausad

D13

Antal tillgängliga
telefonistplatser

Summan av samtliga telefonisters tillgängliga tid under en
tidsperiod dividerad med tidsperiodens längd.

D14

Inloggad tid

Den tid under en viss tidsperiod som en telefonist varit inloggad

D15

Medelvärden
Medelreaktionstid
Medelexpeditionstid

3.1.6

D17
Medelvärdet för en telefonistplats expeditionstid. Expeditionstiden
är tiden från svar av telefonist till dess att samtalet avslutas.

D18

Om rapporten inte verkar stämma

Det kan vara så att du inte tycker att resultatet av din skapade rapport verkar stämma.
Möjliga källor till fel som du då bör kontrollera är:
 Har du behörighet till de nummergrupper du har valt?
 Om du angivit egna nummerserier, har du behörighet till de intervall du angivit?
 Har du beställt statistikmätning för den period eller det mätobjekt du försökt skapa rapport för?

3.2 Hämta rådata
Här kan du hämta hem rådata för lagring på egen server för framtagande av egna rapporter.

Det är här du tar ut rådata som ligger till grund för statistiken i rapporterna.
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Här väljer du vilken typ av rådata du vill skapa beroende på vilket objekt statistiken är beställd
på
 Svarsgrupp
 Telefonist
 Anknytning

Sätt Startdatum
Tidigaste Startdatum för mätperioden är 3 månader tillbaka

Sätt Slutdatum
Senaste Slutdatum för mätperioden är gårdagens datum

Tryck
Rådata levereras som en kommaseparerad fil. Förklaring över filens innehåll ges under
rubriken Tolka rådatan
I punktform behöver du som kund göra följande:
 Skapa en databas att spara de importerade filerna i
 Analysera hur de olika händelserna (rådata) i databasen hänger ihop och hur de
efterfrågade parametrarna ska räknas fram.
 Utveckla rapporter som med hjälp av algoritmer genererar en rapport ur rådata och
presenterar den på önskat sätt.

3.2.1

Tolka rådatan

Filerna som man får ut är kommaseparerade textfiler som sedan kan importeras till Excel
eller Access för efterbehandling.
I alla fält där en Tidsstämpling är gjord så är dessa alltid i sekunder. Tidsstämpling är en
räknare som går från 0 till 65 535 och därefter börjar om på noll igen.
I alla fall där nummer är hemliga så har man tagit bort de fem sista siffrorna och ersatt dessa
med *.
När det står -1 i fält skall dessa fält betraktas som tomma.
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3.2.1.1

Anknytningar

Denna tabell innehåller förklaring till allt runt mätningen för Anknytningar.
Exempel på rådatafil:

Fältnamn

Förklaring

Obs

Radnummer

NE

AXE identitet

CALLID

Numret på samtalsposten

BG

Business Group (centrexgrupp)

DateTime

Tidpunkt när loggningen registrerades.
Format: ÅÅÅÅMMDDttmmss

TimeStamp

Tidstämpel när samtalsloggen skapades

LogOwnerSnb

Abonnentnummer som loggningen har skett på

TypeOfLog

Typ av data
0= Anknytningsstatistik

AbsenceCode

Hänvisningsorsak
0 = Lunch
1 = Gått för dagen
2 = Tjänsteärende
3 = Tjänsteresa
4 = Sammanträde
5 = Sjuk
6 = Semester
7 = Kurs
8 = Tillfälligt ute

AnswerTime

Tidstämpel när den som loggas svarar

CallForwardingReason

Orsaken till att samtalet har blivit omstyrt
2 = Vidarekoppling vid upptaget
3 = Medflyttning
4 = Vidarekoppling vid ej svar
27 =Vidarekoppling med Tandemringning

CallForwardingToNumber

Numret som samtalet har blivit omstyrt till

CallTransferTime

Tidstämpel för överflyttning

CallTransferReason

Orsaken till att samtalet har blivit omstyrt
12 = Överflyttning efter svar
13 = Överflyttning vid påringning
14 = Överflyttning vid upptaget

SeizedSubscriberType

Typ av nummer som det ringts till ( B-nummer)
0 = Anknytning inom företaget
1 = Telefonist
2 = Publik använder

SeizedSubscriberTime

Tidstämpel när det börjar ringa hos den det rings till (B-numret)

SeizedSubscriberNumber

Nummer till den det ringts till ( B-nummer)
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CalledSubscriberService

Typ av tjänst som den som ringer möts av
1 = Hänvisning
2 = Vidarekoppling vid upptaget
3 = Medflyttning
4 = Vidarekoppling vid ej svar
25 = Spärr mot inkommande samtal
29 = Skydd mot inbrytning

InSubscriberType

Typ av A-nummer
0 = Anknytning inom företaget
1 = Telefonist
2 = Publik använder

InSubscriberNumber

A-nummer för ett inkommande samtal

CallDirection

Talar om ifall samtalet är
Incoming = Inkommande
Outgoing = Utgående
Incoming/Outgoing = Inkommande/Utgående

SubscriberService

Typ av tjänst som inkallats av A-numret
7 = Påknackning
8 = Parkering av samtal
14 = Överflyttning vid upptaget
16 = Skydd mot nummerpresentation
20 = Inbrytning
28 = Förbigång
32 = Kösättning
40 = Förbigång av inbrytning
41 = Förbigång av överflyttning vid upptaget
42 = Förbigång av kösättning
43 = Förbigång av påknackning

ClearingCause

Orsak till samtalsavslut

0 = Spärrad
1 = Upptaget
2 = Fel i nätet
3 = Spärr
4 = Nummer finns inte
5 = Samtal avslutat
ClearingCauseTime

Tidstämpel när orsaken till samtalsavslutet registrerades

OnHookTime

Tidstämpel när den som loggas lägger på luren

OutAnswerSubType

Typ av nummer som man ringt för ett utgående samtal
0 = Anknytning inom företaget
1 = Telefonist
2 = Publik använder

OutAnswerTime

Tidstämpel när den uppringda svarar( B-nummer)

OutAnswerSubNum

Nummer till dom som man ringt till ( B-nummer)

RingingStartedTime

Tidstämpel när A-numret börjar ringa
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ReroutedToNumber

Numret som ett samtal omstyrts till

InitiatedService

Tjänst som har aktiverats(Service ID)
0 = Kortnummer
1 = Hänvisning
2 = Vidarekoppling vid upptaget
3 = Medflyttning
4 = Vidarekoppling vid ej svar
5 = Svart lista vid vidarekoppling
6 = VIP-lista vid vidarekoppling
15 = Samtal väntar
16 = Hemligt nummer
22 = Hotline
23 = VIP lista för spärrning
24 = Svart lista för spärrning
27 = Tandemringning
30 = Fjärrstyrning
34 = In eller urkoppling i svarsgrupp
35 = Återuppringning
38 = Tillfälligt skydd mot nummerpresentation
39 = Visning av nummer vid ett samtal
44 = Räckviddsbegränsare
49 = Vidarekopplingstid

B1= B2 + B3 + B4

Totalt antal anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar

B2

Totalt antal interna anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar.

B3

Totalt antal externa anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar.

B4

Totalt antal samtal från telefonist som inkommit mot valt urval av anknytningar.

B5

Antal internt, utgående anrop från valt urval av anknytningar

B6

Antal externt, utgående anrop från valt urval av anknytningar

B7= B8 + B9

Antal anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar, där anknytningen varit
upptagen.

B8

Antal anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar, där anknytningen varit
upptagen. Den som ringde upp lade på.

B9= B10 + B11 + B12

Antal anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar, där anknytningen varit
upptagen. Samtalet har vidarekopplats vid upptaget.

B10

Antal anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar, där anknytningen varit
upptagen och vidarekopplats till en intern anknytning.

B11

Antal anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar, där anknytningen varit
upptagen och vidarekopplats till ett externt nummer.

B12

Antal anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar, där anknytningen varit
upptagen och vidarekopplats till Röstbrevlådan.

B13= B14 + B15 + B16

Antal anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar, där samtalet medflyttats.

B14

Antal anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar,
Samtalet har medflyttats till en intern anknytning.

B15

Antal anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar, där samtalet medflyttats
till ett externt nummer.

B16

Antal anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar, där samtalet medflyttats
till Röstbrevlådan.
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B17

Antal anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar och ej fått svar på
anknytningen.

B18= B19 + B20 + B21

Antal anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar och ej fått svar på
anknytningen. Samtalet har vidarekopplats vid ej svar.

B19

Antal anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar och ej fått svar på
anknytningen. Samtalet har vidarekopplats vid ej svar till en intern anknytning.

B20

Antal anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar och ej fått svar på
anknytningen. Samtalet har vidarekopplats vid ej svar till ett externt nummer.

B21

Antal anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar och ej fått svar på
anknytningen. Samtalet har vidarekopplats vid ej svar till Röstbrevlådan.

B22

Antal anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar och ej fått svar den
uppringande lägger på.

B23

Antal anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar och ej fått svar på
anknytningen. Samtalet har omstyrts till annat nummer. Tex telefonist eller
röstbrevlåda

B24

Antal besvarade anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar.

B25

Antalet anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar där anknytningen varit
hänvisad.

B26

Antalet anrop som inkommit mot valt urval av anknytningar där anknytningen varit
hänvisad med kod 0 till 8.

B27

Ej tillämpbart

B28

Antal inkommande anrop till anknytningar som väntat mindre än 15 sek på att få svar
på anknytningen.

B29= AnswerTime - TimeStamp

Väntetid i sekunder före svar för de samtal som inkommit till anknytningar och sedan
besvarats.

B30=OnHookTime - TimeStamp

Total samtalslängd i sekunder från påringning till pålagd lur

SASDate

Datum från fältet DateTime

SASTime

Tid från fältet DateTime

3.2.1.2

Svarsgrupp

Denna tabell innehåller förklaring till allt runt mätningen av Svarsgrupp.
Fältnamn

Förklaring

NE

AXE identitet

CALLID

Numret på samtalsposten

BG

Business Group (centrexgrupp)

DateTime

Tidpunkt när loggningen registrerades.
Format: ÅÅÅÅMMDDttmmss

TimeStamp

Tidstämpel när samtalsloggen skapades

LogOwnerSnb

Abonnentnummer som loggningen har skett på

TypeOfLog

Typ av data
1 = Svarsgrupp

EndReasonTime

Tidstämpel för samtalsslut

EndReason

Orsak till samtalsslut
0 = Lägger på
1 = Fel

CalledSubNumber

Nummer till svarsgruppsmedlemmen
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CallingSubNumber

Nummer till den som ringt samtalet

ExitReason

Orsak för att lämna kön
0 = Samtal framkopplat
1 = Påringande lägger på
2 = Fel

ExitReasonTime

Tid när kön lämnades

RejectReason

Orsak till varför ett inkommande samtal har blivit avvisat av svarsgruppen.
0 = Kö full, talbesked eller ton är lämnad
1 = Kö full, samtal medflyttat
2 = Ingen medlem tillgänglig, talbesked eller ton är lämnad
3 = Ingen medlem tillgänglig, samtal medflyttat
4 = Nattkopplingstjänsten aktiverad, talbesked eller ton är lämnad
5 = Nattkopplingstjänsten aktiverad, samtal medflyttat

MemberAnswerTime

Tidstämpel när B-nummer svarar

E1

Totalt antal inkommande anrop mot en svarsgrupp

E2

Ej tillämpbart

E3

Ej tillämpbart

E4

Ej tillämpbart

E5

Antal inkommande anrop som köplacerats.

E6

Ej tillämpbart

E7

Antal inkommande anrop som köplacerats, där den uppringande lagt på i kön innan
något hunnit besvara anropet.

E8

Antal inkommande anrop som köplacerats och som sedan blivit besvarade.

E9

Antal inkommande anrop som inkommit då kön varit full.

E10

Antal inkommande anrop som inkommit då kön varit full, och som sedan fått
upptaget ton

E11

Antal inkommande anrop som inkommit då kön varit full, och som sedan blivit
omstyrda till kö full nummer.

E12

Ej tillämpbart

E13

Antal inkommande anrop som inkommit då ingen medlem varit inloggad och som
därför fått upptaget ton.
OBS! För att denna parameter ska kunna uppträda krävs att det inte finns något
nattkopplingsställe konfigurerat. I de fall det finns ett nattkopplingsställe konfigurerat
kommer istället parametrarna E16 och E17 uppträda.

E14

Ej tillämpbart

E15

Antal inkommande anrop som inkommit då kön varit nattkopplad

E16

Antal inkommande anrop som inkommit då kön varit nattkopplad, och som sedan
fått upptaget ton

E17

Antal inkommande anrop som inkommit då kön varit nattkopplad, och som sedan
blivit omstyrda till nattkopplingsnumret.

E18

Antal inkommande anrop till svarsgruppens kö som väntat mindre än 15 sekunder
på att få svar av svarsgruppsmedlem.

E19

Samtalslängd i sekunder

E20

Väntetid i sekunder före svar för de samtal som inkommit till svarsgruppens kö och
sedan besvarats.

SASDate

Datum från fältet DateTime

SASTime

Tid från fältet DateTime
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3.2.1.3

28

Telefonist

Denna tabell innehåller förklaring till allt runt mätningen av Telefonist
Fältnamnen C1 till C24 gäller anropsnummer och D1 till D18 gäller telefonist.
Fältnamn

Förklaring

NE

AXE identitet

CALLID

Numret på samtalsposten

BG

Business Group (centrexgrupp)

DateTime

Tidpunkt när loggningen registrerades.
Format: ÅÅÅÅMMDDttmmss

TimeStamp

Tidstämpel när samtalsloggen skapades

LogOwnerSnb

Telefonistplatsanknytningen som loggningen har skett på

TypeOfLog

Typ av data
3 = Telefonist
4 = Anropsnummer

CallAnswerTime

Tidstämpel när utgående anrop har besvarats

ClearingCause

Orsak till samtalsavslut
0=Nummer inte tillgängligt
1=Nummer delvis med
2=Nummer komplett med

ClearingCauseTime

Tidstämpel för när orsaken till samtalsavslutet registrerades

CallDeparkedTime

Tidpunkten när samtalet återtogs från parkeringen

CallParkedTime

Tidpunkten när samtalet parkerades

OutgoingCallStartTime

Starttid för utgående samtal

CallDirection

Riktning på samtalet
Incoming = Inkommande
Incoming/Outgoing = Inkommande/Utgående
Outgoing = Utgående
Recall = Återanrop
Recall/Outgoing = Återanrop/ Utgående
ReroutedIncoming = OmstyrtInkommande
ReroutedIncoming/Out = OmstyrtInkommande/Utgående

TypeOfCall

Typ av samtal
-1= Direktanrop telefonist
0 = Externt
1 = Internt
2 = Återanrop

SubscriberType

Typ av telefonnummer
0=Anknytning inom företaget
1=Telefonist
2=Publik använder

Sammanställning
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SubscriberNumber

Telefonnummer tillhörande den som ringer

QueueResult

Resultatet av att placerat ett nummer i kön
0 = Samtal placerat i kö
1 = Kö nattkopplad, samtal flyttat
2 = Kö full, samtal flyttat
3 = Kö nattkopplad, talbesked eller ton är lämnad
4 = Kö full, talbesked eller ton är lämnad
5 = Spärr
10= Samtal placerat i kö
11=

DirectCallToQue

Om samtalet är placerat direkt i kö eller ej
Yes= Samtalet har nått telefonist via telefonistplatsens anknytningsnummer
No=Samtalet har nått telefonist via externa/interna anropsnumret eller 99

CalledSubscriberNumber

Påringt nummer

InSubscriberType

Typ av A-nummer
0=Anknytning inom företaget
1=Telefonist
2=Publik användare

InSubscriberNumber

A-nummer

RoutingType

Typ av omstyrning:
2=Omstyrning vid upptaget
9=Omstyrning vid ej svar

RoutedFromSubscriber

Nummer som det är omstyrt från

LoggingOffTime

Tidstämpel när telefonist loggar ur.
Format: ååååmmddttmmss

LogginOnTime

Tidstämpel när telefonist loggar in.
Format: ååååmmddttmmss

PresentMode

Kan telefonisten ta emot ett samtal eller ej
Leave = Platsen stängs
Enter = Platsen öppnas

RemoveFromQueTime

Tidpunkt när samtalet togs bort från kön

RemovedReason

Orsak till att samtalet togs bort från kön
0=Telefonist besvarade samtalet
1=Kö är nattkopplad
2=Påringade har lagt på

RingingStartedTime

Tidpunkt när det började ringa

CalledSubscriberType

Typ av ringt B-nummer
0=Internt
1=Telefonist
2= Externt

CalledSubNumber

B-nummer

CallTransferTime

Tidstämpel när samtalet har blivit hänvisat

RecallFromSubType

Typ av anknytning som återanropet kom från:
0=Anknytning inom företaget
1=Telefonist
2=Publik använder
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RecallFromSubNumber

Nummer som återanropet kom från

TypeOfRecall

Typ av återanrop
0 = Återanrop vid ej svar
1 = Återanrop vid kösättning och upptaget
5 = Återanrop vid talbesked

BusyMarkTime

Tid då upptagetmarkering skedde

BusyMarkRemoveTime

Tid då upptagetmarkeringen togs bort

NightServiceEnterTime

Tid då nattkoppling inkopplas

NightServiceLeaveTime

Tid då nattkoppling bortkopplas

C1

Totala antalet anrop* som inkommit mot växeln. Detta är totalsumman för
vald tidsperiod, både då växeln varit öppen eller om den varit stängd.
* Extera anrop

Värden från
QueueResult
= 0, 1 och 10

(Direktanrop till telefonist)
C2

Antalet inkommande anrop som inkommit mot växeln då växeln varit
öppen. Växeln är öppen då minst en telefonist är inloggad och öppen.

C3

Antalet inkommande anrop som inkommit mot växeln då växeln varit
öppen. Dessutom har de kommit från en intern anknytning.

Värde från
TypeOfCall
= -1, 1 och 2
Och
RemovedReason
= 0 och 2

C4

Antalet inkommande anrop som inkommit mot växeln då växeln varit
öppen. Dessutom har de kommit från en intern anknytning. Samtalet har
ringts mot anropsnumret för växeln.

C5

Antalet inkommande anrop som inkommit mot växeln då växeln varit
öppen. Dessutom har de kommit från en intern anknytning. Samtalet har
ringts mot en telefonists direktnummer.

Värden från
QeueResult
=10

C6

Antalet inkommande anrop som inkommit mot växeln då växeln varit
öppen. Dessutom har de kommit från en extern anknytning.

C7

Antalet inkommande anrop som inkommit mot växeln då växeln varit
öppen. Dessutom har de kommit från en extern anknytning. Samtalet har
ringts mot anropsnumret för växeln.

C8

Antalet inkommande anrop som inkommit mot växeln då växeln varit
öppen. Dessutom har de kommit från en extern anknytning. Samtalet har
ringts mot en telefonists direktnummer.

C9

Antalet inkommande anrop som inkommit mot växeln då växeln varit
öppen. Dessutom har de kommit tillbaka som återanrop som följd av en
tidigare förmedling av ett samtal.

C10

Ej tillämpbart

C11

Totala antalet inkommande anrop som inkommit mot växeln då växeln varit
stängd. D.v.s. ingen telefonist är inloggad och öppen för samtal. Alternativt
kan växeln vara stängd och nattkopplad med timer.

C12

Antalet inkommande anrop som inkommit mot växeln då växeln varit
stängd. Dvs. ingen telefonist är inloggad och öppen för samtal. Alternativt
kan växeln vara stängd och nattkopplad med timer. Dessutom har samtalet
blivit omstyrt till nattkopplingsnumret.

C13

Antalet inkommande anrop som inkommit mot växeln då växeln varit
stängd. Dvs. ingen telefonist är inloggad och öppen för samtal. Alternativt
kan växeln vara stängd och nattkopplad med timer. Den som ringde har fått
påringandeton då det inte funnits någon omstyrning till
nattkopplingsnummer..

C14

Antalet inkommande anrop som inkommit mot växeln då växeln varit öppen
och som blivit köplacerade.
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C15

Antalet inkommande anrop som inkommit mot växeln då växeln varit
öppen, men som inte blivit köplacerade pga. att kön varit full.

C16

Antalet inkommande anrop som inkommit mot växeln då växeln varit
öppen, men som inte blivit köplacerade pga. att kön varit full. Dessutom har
samtalet blivit omstyrt till kö full numret.

C17

Antalet inkommande anrop som inkommit mot växeln då växeln varit
öppen, men som inte blivit köplacerade pga. att kön varit full. Den som
ringde har fått upptagetton.

C18

Antalet inkommande anrop som inkommit mot växeln då växeln varit
öppen, men som av någon anledning fått spärrton.

C19

Antalet inkommande anrop som inkommit mot växeln då växeln varit öppen Värden från
och som blivit köplacerade. Dessutom har de blivit besvarade av en
RemovedReason
telefonist.
=0

C20

Antalet inkommande anrop som inkommit mot växeln då växeln varit öppen Värden från
och som blivit köplacerade. Dessutom har de som ringt upp lagt på i kön
RemovedReason
innan de hunnit bli besvarade.
=2

C21

Antalet inkommande anrop som inkommit mot växeln då växeln varit öppen
och som blivit köplacerade. Dock har kön stängts pga. Att den sista öppna
telefonisten stängs. För detta fall finns två scenarier:
1. Sista öppna telefonisten försöker stänga, men tvingas pga. konfiguration
i AXE att beta av kön innan telefonistplatsen kan stängas
2. Sista öppna telefonisten stänger och tillåts göra så trots att det ligger
samtal i kön.
Det är scenario 2) som leder till denna parameter.

C22

Medelväntetiden före svar för de samtal som inkommit till anropsnumrets
kö och sedan besvarats.

C23

Maxtid i kö är ett maxvärde som anger tiden för det samtal som väntat
längst i kö för vald period och intervall.

C24

Antal inkommande anrop till anropsnumrets kö som väntat mindre än
angivet tröskelvärde X på att få svar.

D1

Totalt antal inkommande samtal som presenterats för telefonist.

Värden från CallDirection

- Interna 99 anrop
- Externa anrop mot anropsnummer
- Omstyrda ej svar/upptaget
- Återanrop
- Hänvisade samtal till telefonist

1) Incoming
2) Incoming/Outgoing
3) Recall
4) Recall/outgoing
5) ReroutedIncoming
6) Rerouted
incoming/outgoing

Direkt till tlp ank ?
D2

Antal utgående samtal som initierats av telefonisten. Dessutom har
samtalet ringts mot en intern anknytning.

Värden från
CallDirection
= Outgoing
CalledSubscriberType
=0

D3

Antal utgående samtal som initierats av telefonisten. Dessutom har
samtalet ringts mot en extern anknytning.

Värden från
CallDirection
= Outgoing
CalledSubscriberType
=2

D4

Antal samtal som telefonisten förmedlat mot en intern anknytning.

Värden från
CallDirection
Incoming/Outgoing
Recall/Outgoing
ReroutedIncoming/Out
CalledSubscriberType
=0
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D5

Antal samtal som telefonisten förmedlat mot en extern anknytning.

Värden från
CallDirection
Incoming/Outgoing
Recall/Outgoing
ReroutedIncoming/Out
CalledSubscriberType
=2

D6

Antal samtal som blivit presenterade för telefonist, men där den som ringde
upp har lagt på i kö innan telefonisten hunnit svara.

D1 samt ingen tid i
D17(reaktionstid)

D7

Antal återanrop till telefonist som kommit tillbaka pga. att den man
förmedlat till inte svarat inom angiven tid.

Värden från
TypeOfRecall
=0

D8

Antal återanrop till telefonist som kommit tillbaka pga. att den man förmedlat till har varit upptagen i samtal och därför inte svarat inom angiven tid.

Värden från
TypeOfRecall
=1

D9

Antal gånger som en telefonistplats öppnas under en viss tidsperiod.

D10

Antal gånger som en telefonistplats stängs under en viss tidsperiod.

D11

Antal gånger som en telefonistplats upptagetmarkeras under en viss
tidsperiod.

D12

Antal gånger som en telefonistplats tar bort upptagetmarkeringen under en
viss tidsperiod.

D13

Den tid under en viss tidsperiod som telefonisten varit öppen och ej pausad

D14

Antal tillgängliga telefonister. Summan av samtliga telefonisters tillgängliga
tid under en tidsperiod dividerad med tidsperiodens längd.

D15

Den tid under en viss tidsperiod som en telefonist varit inloggad.

D16

Ej tillämpbart

D17

Ej tillämpbart ( Medelreaktionstid)

D18

Medelvärdet för en telefonistplats expeditionstid. Expeditionstiden är tiden
från svar av telefonist till dess att samtalet avslutas.

SASDate

Datum från fältet DateTime

SASTime

Tid från fältet DateTime
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3.3 Statistikbehörighet

Här kan du se vilka nummergrupper som du som Företagsanvändare har behörighet till.
Behörigheten styrs av din Företagsadministratör.

3.4 Användare
3.4.1

Lista användare

Här kan du som är Företagsadministratör lista företagets samtliga Användare, samt se vilken
roll respektive användare har.

3.4.2

Hantera statistikbehörighet

Här kan du som är Företagsadministratör administrera vilka nummergrupper en användare ska ha
behörighet till.
1.

Välj användare i rullisten
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2.

Bocka för de grupper användaren ska ha behörighet till.

Obs! Initialt har en Användare inte behörighet till någon nummergrupp

3.4.3

Sätt roll

Här kan du som är Företagsadministratör ändra rollen för en användare.
Klicka på OK.
1.

Välj först användare i rullisten och välj sedan roll

2.

Klicka sedan på

Administratör:
 Har behörighet att, inom det egna företaget, ändra roll på och stänga annan Administratör
och Användare men kan dock inte ändra roll på, eller ta bort, sig själv.
 Kan lista det egna företagets Administratörer och Användare med för- och efternamn
 Kan skapa olika gruppnamn för olika grupper av anknytningar. (telefonistplatser,
anknytningar, svarsgrupper)
 Kan se skapade gruppnamn för företaget och i grupperna ingående anknytningar
 Kan knyta Användare till det/de valda gruppnamn denne ska ha behörighet att se statistik
för.
 Kan se vilka Användare som knutits till skapade grupper
 Flera Användare kan knytas till samma grupp.
 Användare kan knytas till flera grupper.
 Kan ta bort knytning (behörighet) mellan Användare och valt gruppnamn.
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Vanlig användare:
 Kan endast se den statistik Användaren har behörighet till inom det egna företaget/
organisationsnumret
 Behörigheten inom företaget styrs av vilka anknytningar (nummerserier/grupper) som knutits
till Användare av Administratör

3.5 Nummergrupp
En nummergrupp är en samling anknytningar (nummer) skapade och sparade under ett
individuellt namn. Nummergruppen används sedan när du eller andra användare på samma
organisationsnummer vill ta fram rapporter för de i gruppen ingående anknytningarna.

3.5.1

Lista nummergrupp

Här kan du som är administratör lista samtliga nummergrupper för det organisationsnummer du
är inloggad på. Listan visas så fort du klickar på menyvalet.

3.5.2

Skapa nummergrupp

Här kan du som är Företagsadministratör skapa nummergrupper. Till en grupp kan valfritt antal
anknytningar knytas genom att ange en eller flera nummerserier.
Nummerserierna kan anges från ental upp till tiotusental. Vid registrering av en grupp av
anknytningar behöver ingen kontroll göras för att se att det angivna numret existerar. Samma
nummer kan ingå i flera grupper. Enskilda nummer eller nummerserier kan i efterhand läggas till
en grupp.
OBS! Det går inte att ta bort eller lägga till ett eller flera nummer från en grupp, i stället måste
en ny grupp skapas
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1. Du väljer först ett namn på gruppen som kan bestå av upp till 20 valfria siffror och bokstäver.

2.

Klicka därefter på

.

3. Ange intervall för de anknytningar som du vill ska ingå i nummergruppen i Från och Till fältet.

OBS! Önskar du lägga till enstaka nummer ska du ange samma interna anknytningsnummer i
både ”Från” och ”Till” fältet.
Du kan ange fler intervall, genom att klicka på

4.

Verkställ skapandet genom att klicka på

flera gånger.
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3.5.3

Ta bort nummergrupp

Här kan du som är administratör ta bort befintliga nummergrupper.

Välj den nummergrupp du vill ta bort och klicka på

3.6 Välj orgnr
Här kan du som är Administratör (Telia) eller Användare (Telia) välja ett annat
organisationsnummer som ni vill se statistiken för. Detta för att Telia ska kunna hjälpa dig som
kund via t.ex. sin Centrex helpdesk.

3.7 Ta bort rapportmallar
Här kan du som är administratör ta bort rapportmallar som du inte önskar ha kvar. Du kan
endast ta bort egendefinierade rapportmallar

Välj rapport som skall tas bort och klicka på
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4 Beskrivning av mätobjekten
4.1 Mätobjekt
Telia Centrex Statistik-Webb kan beställas för tre olika mätobjekt enligt nedan. Det är för
dessa tre områden som de ingående parametrarna beskrivs i denna handbok
 Anknytning
 Svarsgrupp
 Telefonist

4.2 Centrexgrupp (Businessgroup-BG) – Anropsnummer – Adress
Din telefonilösning i Telia Centrex byggs upp av en eller flera Centrexgrupper(BG). Till varje BG
finns vanligtvis ett huvudanropsnummer. Det är anropsnumret som identifierar vilken BG du vill
ha mätning på. Statistikmätningar startas per BG.
Ur ditt perspektiv är Centrexanläggningens olika adresser oftast mer kända än vad de har för
BG-id. Man bör dock ha i åtanke att BG inte alltid är unisont med en kundadress. En BG kan
innehålla nummer till flera av dina adresser och omvänt kan en adress vara uppdelad på flera
BG.

4.3 Statistik för Telefonist
En mätning av telefoniststatistik kan inte startas per telefonistplats utan måste startas per BG.
Telefoniststatistiken är dessutom uppdelad i två delar. En del för anropsnumret som redovisar
köstatistik, dvs. information om samtalet innan det inkommit till en specifik telefonist. En annan
del som är individuell för respektive telefonist i Centrexgruppen och beskriver hur varje enskild
telefonist besvarar samtalen etc.
Följande exempel och tillhörande bild symboliserar kön till ett anropsnummer, samt beskriver
hur den fungerar.
 Vid A kommer ett samtal in mot anropsnumret till kön. Samtalet blir omedelbart placerat i kö,
oavsett om det finns en ledig telefonist eller inte. För dig som har välkomstbesked etc. så
spelas det nu upp för den som ringde till anropsnumret.
 I väntan på att en telefonist ska bli ledig ligger samtalet kvar i kön. Med ett intervall på XX
sekunder upprepas meddelande YY
 Vid B blir en telefonist ledig och då sker presentation av samtalet för den lediga telefonisten.
Telefonisten kan alltså se på sin skärm att ett samtal inkommit som väntar på svar.
 Vid C trycker telefonisten på ”enter” och plockar därmed samtalet ur kön.
 Tiden A-C är detsamma som väntetid i kö.

A

B

C
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Eftersom BG är ett centralt begrepp inom Telia Centrex Statistik-Webb så får det inverkan på
telefoniststatistiken och hur den kan presenteras. En BG kan max innehålla ett (1)
anropsnummer till telefonist. Ibland kallas detta nummer huvudnummer. Kunder som har flera
BG med anropsnummer bör därför ha klart för sig vad det är de önskar få ut av sin mätning. Då
en mätning görs på en BG sammanställs statistiken i två delar. En del för den fysiska kön och
en del för respektive telefonistplats som fysiskt finns på BG´n. Är det den fysiska kön kunden
önskar se resultat från så ska man göra en mätning på respektive anropsnummer (BG).
 Önskar du se hur respektive telefonist arbetar, telefonistplatsstatistik, ska man göra en
mätning på de anropsnummer (BG) som har minst en fysisk telefonist knuten till sig.
 Önskar du räkna alla samtal som inkommer till företagets köer, så ska man göra en mätning
på samtliga fysiska anropsnummer för att sedan addera resultatet från dessa med varandra.
På MSpA kommer du sedan att kunna skapa konsoliderade rapporter baserade på
företagets samtliga BG. Givetvis förutsatt att mätning skett på samtliga dessa.
4.3.1

Köer och konfigurationer

För företag med fler än en BG är det vanligt att telefonisten eller telefonisterna rent fysiskt är
belägna på en eller ett mindre antal av företagets totala antal BG. Enligt tidigare resonemang
kan ju en telefonist per definition tillhöra en BG rent fysiskt men ändå samtidigt betjäna andra
anropsnummer
För företag med behov av fler än 1 betjänade anropsnummer per BG kan man kringgå
begränsningen genom att telefonimässigt löses detta med ”oäkta anropsnummer” vilket i
praktiken innebär en vanlig anknytning och inte ett anropsnummer. Dessa ”oäkta
anropsnummer” finns endast till för att rent tekniskt slussa in samtalen mot en BG och dess
fysiska kö, som i sin tur betjänas av telefonistgruppen. På så sätt kringgår man begränsningen
med att en BG endast kan betjäna 1 anropsnummer. Som nämnts ovan får detta konsekvenser
på statistiken eftersom de ”oäkta anropsnumren” inte har någon egen fysisk kö, utan endast
styrs mot en redan befintlig sådan.
För att förtydliga resonemanget kring telefonist i företag med flera anropsnummer hänvisas till
nedanstående illustration med tillhörande exempel.

Logiskkö
kö
Logisk

BG 1
Anropsnr xx
Fysisk kö

BG 2
Anropsnr yy
Fysisk kö

BG 3
Anropsnr zz
Fysisk kö

BG 3
Oäkta
Anropsnr

Telefonist A
A
Telefonist
Telefonist B
B
Telefonist
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Exempel:
En kund har ett företag på 3 orter. Kunden har 4 anropsnummer fördelade på 3 äkta och 1
oäkta. Centrexlösningen innefattar en styck Centrex grupp (BG) på vardera orten. De två
(2) telefonisterna sitter på en och samma ort och betjänar tillsammans företagets samtliga
orter (anropsnummer) i en och samma logiska kö.
Den logiska kön kan liknas vid ett kölappssystem. De som ringer in blir betjänade av
telefonisterna i tur och ordning oberoende via vilket anropsnummer kunden ringde för att
komma till kön.
Antag att varje anropsnummer hos kunden, inklusive det oäkta, har 10 inkommande
samtal under en timma. Telefonisterna besvarar samtliga samtal och lika många vardera
Totalt inkommer 40 anrop. Hur ser resultatet ut?

BG1, Anropsnr xx:
Köstatistik på anropsnr:
Telefonistplatsstatistiken:

BG2, Anropsnr yy:
Köstatistik på anropsnr:
Telefonistplatsstatistiken:

Den kommer att visa 10 inkommande samtal
Den kommer att visa 2 telefonistplatser som vardera
besvarat 20 anrop. Dock kan kunden inte se i vilken
omfattning varje telefonistplats betjänat respektive
anropsnummer.
Den kommer att visa 10 inkommande samtal
Den finns inte att tillgå här för BG2 har ingen fysisk
telefonist. Samtliga telefonister sitter ju på BG1.
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BG3, Anropsnr zz:
Köstatistik på anropsnr:
Telefonistplatsstatistiken:
Oäkta anropsnummer
Köstatistik på anropsnr:

Telefonistplatsstatistiken:

4.3.2
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Den kommer att visa 20 (10 + 10) inkommande samtal.
Den finns inte att tillgå här för BG3 har ingen fysisk
telefonist. Samtliga telefonister sitter ju på BG1.
Den finns inte att tillgå här eftersom det oäkta
anropsnumret inte har någon fysisk kö. De 10 samtal som
inkommit via det oäkta anropsnumret återfinns i den
fysiska kö som det oäkta anropsnumret styr mot (BG 3 i
exemplet ovan).
Dock så går det för det oäkta anropsnumret att skapa en
rapport på anknytningsnumret för att se volymen på
trafiken via det oäkta numret.
Den finns inte att tillgå här.

Företag anslutna till multitelefonist

I de fall företag anslutits till multitelefonister krävs ett förtydligande.

Företag X
Anropsnr X
BG2

Företag Y
Anropsnr Y
BG2

BG1
BG3

Företag Z
Anropsnr Z
BG2

BG1
BG3

BG1
BG3

BG
Multi-telefonist

Exempel: (se bild ovan)
Tre olika företag, har var för sig, lokalkontor på ett antal orter. Deras centrexlösning innefattar
en styck BG på vardera av dessa orter. En av dessa BG innehåller företagets anropsnummer till
telefonist. Inget företag har dock någon egen telefonist placerad hos sig rent fysiskt. Samtliga
företag betjänas istället av Multi-telefonister som befinner sig på en extern BG (Annat företag).
Respektive företags anropsnummer besvaras av Multitelefonisterna.
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4.3.2.1

Statistik för företag (BG) betjänat av Multitelefonist:

Mätning av telefoniststatistik på företag X, BG1 ger endast uppgifter om anropsnummerstatistiken. Hur telefonistplatsstatistiken ser ut syns inte här eftersom företaget inte har någon
telefonist fysiskt placerad hos sig. Om man önskar se även telefonistplatsstatistiken ska
mätning göras på Multitelefonisternas BG.
För företag Y och Z gäller samma förutsättningar som ovan.
4.3.2.2

Statistik för Multitelefonist:

Om man vill se hur telefonisterna arbetar individuellt ska mätning göras på den BG som
Multitelefonisterna tillhör rent fysiskt. Sammanställningen görs per telefonistplats, dock kan man
för respektive telefonistplats inte se i vilken omfattning respektive anropsnummer har betjänats.
Summeringen av statistiken per telefonistplats sker oberoende av vilket anropsnummer som
betjänats.
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4.4 Grafiskt flöde
4.4.1

Anknytning

B1
Inkommande
anrop

Ink. Anrop
internt

B5

Ink. Anrop
externt

B2

B1=B2 + B3 + B4 = B17 + B24 + B13

Utgående
externa samtal

B17

B24

Ej svar

Medflyttat

B7

Hänvisat

Reroutad

B13

B-svar

B25

B23

B4

Utgående
Interna samtal

ANK
B6

Ink. Anrop
telefonist

B3

B18

Upptaget

A lägger på

B22

A lägger på

B8

Vidarekoppling
p.g.a ej svar

Vidarekoppling
p.g.a upptaget

B9

Medflyttat
P.g.a ej svar
P.g.a upptaget

Internt
B14
B19
B10

Externt
B15
B20
B11

Röstbrevlåda
B16
B21
B12
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4.4.2

Svarsgrupp

E5
Köplacerade

E7

E8
Påringande
lägger på

Anknytning
svarar

E9
Kö full

E10

E11
Kö full
nummer

Upptaget

E1
Inkommande
anrop

CDG
E12
Ingen medlem
inloggad

E13

E14
Nattkopplingsnummer eller
Kö full nr

Upptaget

E15
Kö
nattkopplad

E16

E17
Upptaget

Nattkopplingsnummer
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4.4.3

Anropsnummer

C1
Inkommande
anrop

Kö öppen

Interna

Generella

C4

Kö
nattkopplad C11

C2

Spärr

C18

Kö full

Omstyrt
alt. nr.

Omstyrt
alt. nr.

Omstyrt
alt. nr.

C12

C13

C16

Återanrop

C3

Direkta

Externa

C9

C5

Generella

C7

C15

Ton eller
meddelande

C17

C6

Direkta

C8

Inkommande
anrop

Samtal
besvarade

C19

Köplacerade

C14

Påringande
lägger på

C20

Kön
stänger

C21
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4.4.4
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Telefonist
D2
Utgående
interna anrop

D3
Utgående
externa anrop

D4
Förmedlade
interna anrop

D1

Inkommande
anrop till
telefonist

Telefonist

D5

D7

Förmedlade
externa anrop

Återanrop på
grund av ej
svar

D6
D8

TSP-2854_3-1706

Återanrop på
grund av
upptaget

Påringande
lägger på

