
Pikaohje työpöytäsovellukselle

Kontaktilista oikealla ja aktiiviset puhelut 
vasemmalla

Haku kentässä pystyt hakemaan kontakteja 
sovelluksesta kuin myös Outlookin 
kontakteista. Soittaminen tapahtuu samasta 
kentästä syöttämällä numero ja painamalla 
"Enter".

Vapaa kontaktia

Varattu kontakti

Puhelimessa tällä hetkellä

Avaamalla kontaktin kontaktilistassa 
kontaktin tiedot tulevat näkyviin. Näet myös 
puhelinnumerot, sähköpostiosoitteen, 
yrityksen, osaston, lisätiedot yms. Oikealla 
alhaalla näkyy myös harmaa/musta symboli 
josta pystyy lisäämään ja poistamaan 
kontaktin kontaktilistasta.
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lista



Puhelunsiirto onnistuu viemällä hiiren 
aktiivisen puhelun päälle ja hiirellä 
raahaamalla puhelu kontaktin päälle jolle 
haluat puhelun siirrettävän. Tämän jälkeen 
päästä hiiren oikeasta painikkeesta irti ja 
puhelu lähtee soimaan haluamallasi 
kontaktilla.

Välipuhelulla siirto onnistuu soittamalla 
halutulle kontaktille. Tällöin aktiivinen puhelu 
menee automaattiseti pitoon. Kun olet tehnyt 
ilmoituksen niin raahaa pidossa oleva puhelu 
aktiivisen päälle jolloin puhelu yhdistyy.

Jos haluat lähettää "DTMF" signaaleja 
esimerkiksi soittaessasi pankkiin tai 
vastaavaan, paina näppäimistö kuvaketta 
aktiivisen puhelun työkalupalkista (vasen 
laita).

Voit hallita tavoitettavuutta aktiviteetti 
tiedolla. Mikäli esimerkiksi haluat puheluiden 
ohjautuvan lounaalla muualle kuin omiin 
päätelaitteisiin (mobiili tai softphone). 
Aktiviteetti näkyy myös muille yrityken 
työntekijöille jolloin hekin tietävät mikä sen 
hetkinen tavoitettavuustieto on.

Mukautettua aktiviteettia voi käyttää 
tulevaisuuden olotiloihin. Tätä voi käyttää 
esimerkiksi lisäämällä lomat tai kokoukset 
valmiiksi jolloin ne tulevat automaattisesti 
käyttöön. Nämä tiedot on myös mahdollista 
hakea Exchange palvelimelta (mikäli tämä ei 
ole käytössä niin voit tiedustella tätä 
ominaisuutta myyjältäsi).



Työpöytäsovelluksesta löydät kolme erilaista 
näkymää "ACD", "Perusnäkymä" ja 
"Puhelinvälittäjän näkymä". Löydät nämä 
"Näytä" välilehden alta. Näkymät eroavat 
toisitaan huomattavasti ja löydät itsellesi 
sopivan testaamalla mikä sopii juuri sinulle 
parhaiten.

Välilehdet sisältävät kontaktilistan josta löydät 
omat kontaktisi. Puhelulokin missä näkyy 
soitetut, vastaanotetut sekä missatut puhelut. 
*MiTeam työkalun jolla voit jakaa tiedostoja ja 
käydä ryhmäkeskusteluja. **Jonot jossa näet 
ryhmien jäsenet ja voit kirjata sisään / ulos 
agentteja. **Asiakaspalvelijat  missä näet 
agenttien kirjautumisen ryhmiin sekä myös 
hallita sitä käyttäjäkohtaisesti. Ryhmäloki 
mistä löydät ryhmänumeroihin tulleiden 
puheluiden lokin. Täällä pystyt myös 
hoitamaan missatut puhelut hallitusti.

* MiTeam tarvitsee käyttäjäkohtaisen lisenssin. Lisätietoja myyjältä.
** "Jonot" ja "Asiakaspalvelijat" tarvitsevat pääkäyttäjän lisenssin.

Kirjaudu sisään / ulos ryhmänumeroista. Siirrä 
hiiresi painikkeen päälle ja näet myös ryhmän 
kokonaistilanteen kuten kuinka monta puhelua 
on jonossa, monta vapaata asiakaspalvelijaa on 
tällä hetkellä kyseisessä ryhmässä yms. Kun 
painike on sininen niin silloin olet 
kirjautuneena ryhmään ja saat puheluita 
ryhmän säätöjen mukaan.

Ryhmälokista näet vastatut, siirretyt ja menetetyt puhelut. Puheluihin voi myös merkitä itsensä vastaajaksi mikäli se on 
menetetty jolloin varmistetaan se, että asiakkaalle ei soitetu useasti samasta asiasta. Huomautus kohdassa voi myös laittaa 
lyhyen viestin mitä asia koski.
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Toiminnot AJ puhelunaikaiset ominaisuudet

A Numeronäppäimistö
B Aloita / lopeta puhelun tallennus
C Välitä puhelu
D Konferenssi puhelu
E Puhelu parkki
F Puhelu pitoon
G Soita
H Lopeta puhelu
I Mykistys
J Käynnistä sovellus (CRM yhteys)

Toiminnot, KP Media toiminnot

K Kalenteri/Outlook yhteys N Aloita chat
L Soita sisäpuhelu O Soita ensisijaiseen numeroon
M Lähetä SMS P Välitä puhelu

Vinkkejä käyttäjälle
* Mikäli äänet eivät toimi tarksita sovelluksen ääniasetukset.
* Chat palvelulla hoidat helposti nopeat keskustelut kollegoiden kanssa
* Ryhmälokissa voit hoitaa puhelut ja tällä tavalla myös kollegasi näkevät että missattu puhelu on hoidettu

Lisäpalvelut
* Seinänäyttö ryhmien tilanteesta
* Puheluiden tallennus
* Monikanavainen asiakaspalvelu (sähköposti, facebook, twitter, chat)
* Exchange integraatio
* Mikäli em. tuotteet herättivät kiinnostusta niin ole yhteydessä myyjään saadaksesi lisätietoja
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