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1 Vad är Telia Centrex Avancerad Svarsgrupp
Telia Centrex Avancerad svarsgrupp är ett program som ger dig möjlighet att
hantera din ankommande trafik på ett effektivt sätt.
Den ger dig en god övervakning av verksamheten och underlättar
bemanningsproblematiken.
För att stödja ovanstående så finns bland annat följande funktioner:
• Köstatus i realtid för svarsgrupper
• Antal inloggade/utloggade användare.
• Vilka som väntar i kön. Telefonnummer samt namn om det finns lagrat i
telefonboken.
• Hur länge användare i svarsgruppen talat i telefon eller varit lediga.
• Under ett samtal visas vem man talar med.
• Enkelhet vid in- och utloggning ur svarsgrupper.
• Möjlighet till pauskoppling, användaren loggas ut ur flera valda svarsgrupper
• Chatmöjlighet med andra användare.
• Logga in och ut andra användare*
• Statistik*
* Kräver administratörstillägg.
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1.1

Definitioner
Avancerad svarsgrupp ACDG
1 per organisationsnummer

Svarsgrupp
Obegransat antal per ACDG
0920-12345
Svarsgruppens
anropsnummer

Telefonnummer
Anknytningsnummer el.
externnummer

Telefonnummer anslutna
till Svarsgrupp

08-123456
Svarsgruppens
anropsnummer

Användare
Förnamn
Eftemamn
E-post

0480-12345
Svarsgruppens
anropsnummer

ACOG-program
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Anvandarnamn
Singel el multianvändare

2 Installation av programmet
Innan du kan starta installationen behöver du:
• Internetansluten dator med Windows XP SP2 eller senare. Alternativt Vista SP1 eller
senare.
• Microsoft Dot Net 3.5 Framework. (Laddas ner från Microsoft)
• Programvara för Telia Centrex Avancerad svarsgrupp. Denna programvara hittar du på
en nedladdningssida. Länk till nedladdningssida eller programvara får du av din
administratör.
• En aktiveringsfil behövs för att aktivera ditt konto. Denna fil får du via mail från din
administratör när du läggs upp som användare. Filen benämns <ditt
användarnamn>.cdg”. Spara filen i valfri mapp. Filen kommer senare användas vid
aktiveringen av ditt konto.
• Användarnamn och ett aktiveringslösenord krävs för att kunna logga in i programmet.
Dessa uppgifter får du av administratören via mail när du läggs upp som användare.
Kör installationsprogrammet Setup.exe som du fått anvisat från din administratör.

• Börja med att välja språk

Detta fönster är ett informationsfönster. Läs igenom all text noggrant.

• Klicka på [Nästa >].
Sedan väljer du i vilken mapp du vill att installationen skall hamna. Det visas alltid en
mapp som standard.
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•
•

Klicka på [Bläddra…]. Om du vill välja en ny mapp för installationen.
Klicka på [Nästa >]. När du är nöjd med ditt val.

Därefter kan du välja det namn som du vill att ikonen i startmenyn ska ha. Som
standard heter ikonen ”Telia Centrex Avancerad Svarsgrupp”.

•

Klicka på [Nästa].
Därefter anges den adress där programmet hittar nya uppdateringar
Applikationens serveradress är förifyllt. Om inte, kontakta din administratör.

•

Klicka på [Installera].
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• Klicka på [Slutför]. För att avsluta installationen.
2.1
Aktivering av användare
Innan du kan använda programmet måste du aktivera ditt användarkonto. Detta
gör du med hjälp av aktiveringsfilen som har ditt användarnamn (*.cdg). Filen har du fått
via mail av din administratör.
•

Spara ner aktiveringsfilen i valfri mapp (i detta exempel är filen sparad i
C:\temp)

•

Starta programmet från startmenyn

Första gången programmet startas visas detta fönster
• Klicka på [OK].
Följande fönster visas

•

Klicka på [Aktivera anv…]
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Du får nu bläddra fram aktiveringsfilen (<användarnamn>.cdg) du tidigare sparat från
mailet

•

Markera filen (i exemplet Osten.cdg).

•

Klicka på [Open]

•

Fyll i aktiveringslösenordet i rutan under Ange aktiveringslösenordet.
Aktiveringslösenordet har du fått av ditt företags administratör för Telia
Centrex Avancerad Svarsgrupp.
Fyll i ditt personliga lösenord i rutan under Ange nytt personligt lösenord
Lösenordet skall bestå av minst 6 tecken. Får inte vara samma som
användarnamnet. Skall innehålla minst 1 siffra och minst en bokstav.
Bekräfta nytt personligt lösenord.
Klicka på [OK].

•

•
•
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•

Klicka på [Yes] om användarens egenskaper är ok.

2.2

Ominstallation

Avinstallera först programmet, installera sedan om programmet som en
nyinstallation.

3 Inloggning
När installation och aktivering är gjord kan du logga in och öppna programmet.

•
•
•
•

Välj Användare från värdelistan. Läggs in via administratörswebb för tjänsten.
Fyll i Lösenord samma som du angav under föregående punkt.
Välj Språk från värdelistan.
Klicka på [Logga in].
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4 Programmet och dess olika vyer
Fönstret i programmet består av flera vyer som visar olika delar av det data som
behandlas. Vyernas storlek kan förändras genom att du ställer markören i kanten på
vyn, håller ner vänster musknapp samt förminskar eller förstorar vyn. Vyn sparas när du
startar om programmet om du har angett detta i inställningar (se kapitel Inställningar)
Programmets olika vyer:
1. Vy för Min status
2. Vy för Chat
3. Vy för Status på svarsgrupper
4. Vy för Status på Användare
5. Vy för Samtalskö
6. Vy för administrativa uppgifter

1

3
2

4
5
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4.1

•
•

Min status

Välj status genom att:
Klicka på någon av statusknapparna. Beskrivning se nedan
Alt. använda snabbtangenter Alt + understruken bokstav. (Ex för Manuell
använder du Alt+M)
4.1.1
Status Auto
Den här statusen är normalläget när du är inloggad. Det betyder att du får in samtalen
direkt till dig från de svarsgrupper ditt telefonnummer är anslutet till. (I
administratörswebben definieras de svarsgrupper ditt telefonnummer är anslutet till.)
4.1.2
Status Manuell
Statusen betyder att du egentligen är utloggad ur svarsgrupperna men kan ta enskilda
samtal. Det är inte garanterat att du får ett visst samtal. Du får det samtal som precis är
närmast på tur att besvaras.
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•
•

För att plocka ett enskilt samtal:
Visa Alla svarsgrupper, samtalet som stått längst i kö för varje svarsgrupp visas
Markera svarsgruppen och klicka på Plocka samtal i vyn för samtalskö, längst upp till
höger.

Alternativt
Markera i fönstret för samtalskö det samtal du vill plocka. En annan användare kan
tilldelas det samtal du markerar och du får då in det samtal som är näst på tur
• Högerklicka
• Välj Plocka samtal.
•

4.1.3
Status Passiv
Statusen betyder att du är utloggad men det är en indikation på att du finns på plats
men fortfarande har en bevakning på ACDG-programmet utan att delta.
4.1.4
Status Paus
Betyder att du är utloggad och inte har bevakning på ACDG-programmet då du inte
finns på plats, t.ex. vid raster.
4.1.5
Statussymboler
Längst upp i statusvyn ser du också i klartext vilken status du har. Det finns även
en symbol enligt nedan som beskriver detsamma.

Statussymbol
Status i klartext

• Dubbla gröna pilar
– Status Auto
• Enkel blå pil
– Status Manuell
• 2 lodräta grå streck
– Status Paus
• 1 vågrätt grått streck
– Status Passiv
• 3 grå punkter - Användaren är i efterbearbetningsläge.
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• Röd ring runt respektive status
– Användaren är i samtalsläge.
• Grå bock eller fyrkant (Windows XP) – Status okänd

4.2

Ändra annan användares in/urloggning

Om man har tilläggstjänsten administratör kan den användaren logga in och ur andra
användare i svarsgruppen. Detta görs genom att högerklicka på raden för den
användare som är berörd

4.3

Vy för Chat

Med hjälp av den här funktionen kan du chatta med andra användare som är
inloggade i någon svarsgrupp oberoende vilken status de har.

Ditt användarnamn

Knapp för att komprimera/expandera
aktuell vy.

Mottagarens
användarnamn

Starta ett chat

Avsluta ett chat

•

4.3.1
Starta ett chat
Klicka på symbolen som startar chattet enligt bild ovan.
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• Välj ur värdelistan den användare du vill chatta med.
•
•

•
•
•
•
•

Skriv in meddelandet i rutan under Meddelande:
Klicka på Skicka eller tryck Enter
Alternativt
Markera i användarfönstret den användare du vill chatta med*.
Högerklicka
Välj Chat.
Skriv in meddelandet i rutan under Meddelande:
Klicka på Skicka eller tryck Enter
*Utgråade användare kan ej väljas eftersom de ej har ACDG-programmet aktivt.

4.3.2
Avsluta ett chat
• Klicka på symbolen som avslutar chattet enligt bild ovan.
Din konversation är nu avslutad och raderas från chatfönstret.

4.4

Vy för Svarsgrupper

Under den här vyn får du en överblick över bland annat uppgifter om svarsgrupper
samt köstatistik. Den information som visas här definieras i administratörswebben
för tjänsten. Nedan beskrivs all information som kan förekomma i denna vy.

4.4.1
Svarsgrupp
Här ser du namnen på alla svarsgrupper ditt telefonnummer är anslutet till.
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4.4.2

Öppen

Innebär att svarsgruppen inte är nattkopplad, det vill säga att det kommer att
komma in samtal.

4.4.3

Inloggad

Inloggad betyder att man är inloggad i just denna svarsgrupp. Man kan vara i läge auto
men välja att logga ut ur enskild svarsgrupp.

4.4.4

Samtal i kö

Anger antal samtal i respektive svarsgruppkö.
De lodräta strecken betyder gränsvärden för kölängden. Är kön kortare än det första
strecket är markeringen grön. I nästa intervall är markeringen gul. Efter sista strecket
är kön rödmarkerad.
Gränsvärden för kölängd sätts i administratörswebben. Det är ingen exakt
återkoppling till svarsgruppens max kölängd. Tid i kö
Visar hur länge ett enskilt samtal stått i kö.

4.4.5

Tid i kö (medel)

Visar hur länge samtal i medelvärde stått i kö.

4.4.6

Svarstid (medel)

Visar hur lång tid, medelvärde, samtalet väntat från påringning till svar.

4.4.7

Kötid samtal ej besvarade

Visar hur lång kötid ej besvarade samtal har.

4.4.8

Inloggade i svarsgrupp

Visar hur många som är inloggade i svarsgruppen

4.5

Vy för Användare

Under den här vyn kan du välja att se uppgifter om användarna för respektive
svarsgrupp eller alla svarsgrupper samtidigt. Klicka på fliken för den svarsgrupp du vill
se uppgifter om.

4.5.1

Namn

Till vänster om användarnamnet finns en symbol som beskriver status på
användaren.
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• Dubbla pilar

– Status Auto

• Enkel pil
– Status Manuell
• 2 lodräta streck
– Status Paus
• 1 vågrätt streck
– Status Passiv
• 3 punkter - Användaren är i efterbearbetningsläge.
• Röd ring runt respektive status – Användaren är i samtalsläge.
• Utgråad användare – användaren har ej ACDG-programmet aktivt

4.5.2

Samtalsstatus

Samtalsstatus beskriver om användaren sitter i samtal eller inte.

• Inget samtal – inget pågående samtal, om ingen trafik sker i svarsgruppen kan denna
status visas även om användaren sitter i samtal utanför svarsgruppen, Denna status
ändras till ’upptagen annat’ så fort det blir trafik i svarsgruppen.
• Upptagen SG - upptagen i inkommande samtal från svarsgruppen
• Upptagen annat – upptagen i utgående samtal eller inkommande direktsamtal
• Efterbearbetning – Inga samtal till svarsgruppen kommer in till användaren under
efterbearbetningstiden

4.5.3

SG status

SG status beskriver användarens status i svarsgruppen.

• Ledig – inloggad och ledig
• Upptagen – inloggad och upptagen i samtal
• Utloggad – utloggad ur svarsgrupp
• Ej tillgänglig – inloggad men ej tillgänglig, uppstår efter att användaren inte svarat på
ett samtal och samtalet gått vidare till en annan användare. Detta status ligger i 5 min
därefter blir användaren ledig.
• Efterbearbetning – Inga samtal till svarsgruppen kommer in till användaren under
efterbearbetningstiden

4.5.4

Tid

Tidsangivelsen beskriver hur lång tid användaren har varit upptagen i det
pågående samtalet. Timmar, minuter, sekunder.

4.5.5

Fliken Alla

Flikens utseende är lite annorlunda än övriga flikar. Här ser du en vy över alla
användare som är inloggade.
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Du kan expandera vyn för att få ytterligare information om respektive användare genom
att trycka på plus. Fönstret expanderas och du ser vilka svarsgrupper respektive
användare har möjlighet att betjäna.

4.6

Vy för Samtalskö

I den här vyn ser du samtalskön för de olika svarsgrupperna. Den grupp som
presenteras är beroende av vilken flik du valt i användarmenyn.
Om du valt fliken ”Alla” utökas vyn med ytterligare en kolumn, ”Svarsgrupp”. Endast det
samtal som väntat längst i varje svarsgrupp presenteras i den här vyn.

4.6.1

Nummer/Namn

Här presenteras den uppringandes telefonnummer. Finns telefonnumret upplagt i
telefonboken presenteras både namn och telefonnummer.

4.6.2

Tid i kö

Här presenteras hur lång tid den uppringande har väntat i kö. Färgen på aktuellt samtal
förändras beroende på kötidens längd. Efter en viss tid färgmarkeras samtalet. Tiden
för gränsvärdena definieras i administratörswebben för tjänsten. De olika färger som
kan förekomma är:
• Vit – understiger nedre gränsvärde
• Gult – mellan nedre och övre gränsvärde
• Rött – överstiger övre gränsvärde

4.7

Inställningar

• Här kan du välja olika inställningar som du vill att programmet skall hantera.

•

Välj Verktyg och Egenskaper under menyraden.
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•

Ovanstående inställningar gäller vid uppstarten av programmet därefter
kan inställningarna ändras
Allmänna inställningar:
• Spara applikationens position och storlek vid avslut
• Visa fönster för efterbearbetning
• Visa dialogen för återställning av svarsgrupper vid uppstart
• Visa notifiering då ett övre gränsvärde uppnås.
• Visa notifiering när ett samtal blir omstyrt
• Visa notifiering när en svarsgrupp stängs
Inställningar för ljudnotifieringar:
• Spela ljud vid nytt chatt meddelande
• Spela ljud då ett övre gränsvärde uppås
• Spela ljud när ett samtal blir omstyrt
• Spela ljud när en svarsgrupp stängs

•

Klicka på [OK].

Exempel på notifiering när kön uppnått sitt övre gränsvärde (antal samtal).

4.8

Telefonbok

Telefonboken i programmet är en lokal telefonbok. Här kan du lägga in dina egna
kontakter. I första hand görs ett namnuppslag i den lokala telefonboken, finns inte något
namn inlagt där görs uppslag i den centrala, gemensamma telefonboken.
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I telefonboken kan du lägga till och ändra lokala kataloguppgifter. Du kan även välja
olika kataloger att söka från. Hur man importerar olika datakällor beskrivs under bilagan
Telefonbok datakällor.

4.8.1
•

4.8.2
•

Välj katalog

Välj Katalog ur värdelistan

4.8.3
•

Visa telefonbok

Välj Visa och Telefonbok under menyraden.

Sök katalogpost

Fyll i sökbegrepp. Funktionen börjar söka så fort du skriver in en bokstav.

4.8.4

Välj källa

Aktivera någon av alternativen
• Cache – innebär att sökning sker i de tidigare mest sökta posterna. Det gör att
sökningen går snabbare
• Importerade data - innebär att sökning sker i hela databasen men att max 1000 rader
visas.

5 Att hantera samtal
5.1

Efterbearbetningstid

När du avslutar ett samtal aktiveras en förutbestämd efterbearbetningstid. Den
förutbestämda efterbearbetningstiden kan ändras i administratörswebb för tjänsten.
Under efterbearbetningstiden får du inte in några samtal från
svarsgruppen/svarsgrupperna och i användarvyn är du markerad i
efterbearbetningsläge. (Tre prickar).
Nedanstående vy visas under hela efterbearbetningstiden.

19

5.1.1

Avsluta efterbearbetningstiden för aktuellt samtal

• Klicka på [Klar].
Nu avslutas efterbearbetningstiden och samtal kan besvaras av dig.

5.1.2

Ändra efterbearbetningstiden för aktuellt samtal

• Skriv in ny tid i rutan för efterbearbetningstid. Klicka på [Förnya]
Alternativt
• Klicka på något av följande alternativ:
[Förnya] till förinställt värde eller [30 s], [1 min], [2 min], [5 min]

5.2

Menyval

Nedan beskrivs övriga menyval du kan göra i applikationen.

5.2.1

Arkiv

Uppdatera – Används när du vill uppdatera programmet efter att administratören gjort
förändringar i någon/några parametrar.
Ändra lösenord – Här kan du ändra ditt personliga lösenord om du glömt
lösenordet kontakta då din ACDG-administratör .
Avsluta – Avslutar programmet. Du får välja om du vill blir utloggad eller inte.

5.2.2

Visa

Chat – Chatfönstret öppnas i ett eget större fönster.
Telefonbok – Telefonboken öppnas.
Statiatik* – Statistik fönster öppnas se vidare avsnitt 5.3
*kräver administratörstillägg

5.3

Statistik

Här presenteras statistik i snitt under angivna tidsperioder statistiken loggas under den
perioden som administratörsanvändaren är igång.
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Mätvärden antal:
- Antal inloggade
- Antal samtal
- Antal samtal i kö
- Antal besvarade samtal
- Antal missade samtal
Mätvärden tid:
- Samtalstid
- Tid i kö
- Svarstid
- Tid i kö, missade samtal

Under Arkiv kan man spara diagram som bild eller tabell.

Under Fönster kan man ordna bilderna vågrätt eller lodrätt.

5.3.1

Verktyg

Egenskaper – Beskrivs i tidigare kapitel

5.3.2

Hjälp
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Index – Manual
Om – Visar versionsnummer på programmet

6 Bilaga Telefonbok datakällor
Import kan ske från följande källor:
• Fil
• Outlook
• MAPI
• LDAP
Dessa källor hanteras från dialogrutan Importkällor.
Här kan du importera datakällor att lägga i telefonboken.
• Välj Verktyg och Egenskaper under menyraden.
• Klicka på [Datakällor…].

• Lägg till... skapar en ny källa
• Ta bort... källan tas bort.
• Egenskaper....ändrar parametrar för källan
• Import... startar importen.

6.1

Import från fil

Genom att importera från fil kan data erhållas från diverse källor. Det finns ofta
exportfunktioner i många system som medger att data kan levereras i en fil som kan
importeras till telefonboken.
För att kunna importera data måste strukturen i filen vara känd, dvs du måste veta i vilken
ordning data finns i filen. Detta illustreras med ett enkelt exempel:
1;Olle Pettersson;Olle;Pettersson;Kontor;048081000;1000
2;Stina Andersson;Stina;Andersson;Verkstad;048081010;1010
3;Kalle Svensson;Kalle;Svensson;Verkstad;048081020;1020
4;Lisa Holgersson;Lisa;Holgersson;Verkstad;048081030;1030
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• Klicka på [Lägg till...]

• Markera Importera från fil.
• Klicka på [OK].
Inställningarna görs enligt följande:
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• Sök fil som du skall importera genom att klicka på knappen
.
• Vid behov aktivera Lita på IDn. Lita på IDn anger om fältet Käll ID alltid är
det samma från import till import. Om data exempelvis exporterats från ett system som
ändras ofta skall rutan inte vara ikryssad.
• Ange kolumnnummer som motsvarar filens fältbenämning (se exempel).
• Fyller du i ett nummer i kolumnen för företagsnamn anger detta katalogens namn i
Telefonboken. Utelämnas kolumnnummer ges katalogen namnet <Ej namngiven>
• Markera Semikolon under Avgränsare (om du har skrivit filen enligt exemplet ovan).
• Namnge denna konfigurering under Konfigurationsnamn. (Default är alla
inställningar för en fil från Marvin och därför står det Marvin som
konfigurationsnamn)
• Klicka på [OK].
Nu kan importen genomföras!

• Markera källan
• Klicka på [Import...]
• Klicka på [OK].
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Data finns nu i telefonboken bland Importerade Data. Om
du vill titta på posterna går du till:
• Välj Visa och Telefonbok under menyvalet.

• Välj den kontaktlista du importerade, från värdelistan Välj katalog.

6.2

Import från Outlook

Följande steg illustrerar hur det går till att importera från Outlook. I Outlook finns som ett
exempel följande kontakter i Kontaktmappen ”Bra Kontakter”.

Exempel på en kontaktlista i Outlook.
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För att importera går du till Importkällor.
• Klicka på [Lägg till...].

• Markera Importera från MS Outlook.
• Klicka på [OK].

Efter en stund visas alla kontakter du har:
• Markera den ”Kontaktlista” du vill importera (i exemplet Bra Kontakter).
• Kryssa i Lita på IDn
• Klicka på [OK].
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• Markera källan
• Klicka på [Import...]
• Klicka på [OK]
Data finns nu i telefonboken bland Importerade Data. Om
du vill titta på posterna går du till:
• Välj Visa och Telefonbok under menyvalen.

• Välj den kontaktlista du importerade från värdelistan Välj katalog

6.3

Import via LDAP

Följande exempel visar hur import från LDAP går till.

27

För att importera går du till Importkällor.
• Klicka på [Lägg till...].

• Markera Importera från LDAP
• Klicka på [OK]
I detta exempel använder vi en testkatalog som innehåller några påhittade poster. Vilka
parametrar som gäller ditt företag vet administratören.
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• Fyll i parametrar.
• Klicka på [OK].

• Markera källan.
• Klicka på [Import...].
• Klicka på [OK].
Data finns nu i telefonboken bland Importerade Data. Om
du vill titta på posterna går du till:
• Välj Visa och Telefonbok under menyvalen.
(Observera att värdena kan variera eftersom det är en testkatalog med amerikanska
telefonnummer. Exemplet visar enbart hur import från LDAP går till, de visade
telefonnumren går förmodligen inte att ringa.)

• Välj den kontaktlista du importerade från värdelistan Välj katalog

6.4

Import via MAPI

Vid import av Outlook-kontakter kan det uppstå problem med Outlook 2003 och senare.
Det finns då spärrar i Outlook-gränssnittet som gör att importen misslyckas. Det kan
därför fungera bättre att importera dessa kontakter med MAPI-gränssnittet. Välj då
Import från MAPI och sedan är handhavandet liknande som för Outlook.
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6.5

Manuella kontakter

Det kan finnas tillfällen då en kontakt inte finns bland importerade data. Då kan en
kontakt manuellt läggas till telefonboken. Denna kontakt hamnar då direkt i cachen och
rensas inte bort av cachemekanismen. För att skapa en ny manuell kontakt så öppna
presentationsfönstret
• Välj Visa och Telefonbok under menyraden
• Klicka på [Lägg till…]

• Skriv in relevanta detaljer för kontakten:
- Namn (klicka på [Namn…] för namndetaljer)

- Avdelning
- Yrke
- Telefonnummer
- Mail
- Foto, skriv in URL-adress.
- Ljudfil, välj från fil på datorn.
- Noteringar
- Företagsnamn
- Jobbadress
• Klicka på [OK].
Nu finns den nya kontakten i cachen.
Genom att högerklicka på kontakten kan du välja att redigera och ta bort den.
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