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Overblik

3

Opkaldsboks 1 aktivt opkald

Opkaldsboks 2 aktive opkald
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Præsenteret omstilling
Når du har besvaret et opkald og vil stille om til en kollega, gør du nedenstående.
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Blind omstilling
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Beskeder under opkald
Når man har et opkald igennem, og den de gerne vil snakke med er optaget, kan man sende dem en SMS
eller en Email hvor kundens telefonnummer bliver trukket med over i beskeden.
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Præfiks
Hvis man bruger præfiks i sin mobile løsning kan man sætte programmet op til at fjerne de foranstillede
tegn/tal fra kundens nummer og erstatte det med tekst i stedet.
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Indstillinger
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Træk opkald retur
Træk tilbage når kollega har besvaret
1.
2.
3.
4.

Du modtager opkald
Du ringer din kollega op
Din kollega besvarer, men har ikke tid til at tale med kunden
Træk tilbage med Backspace eller den lille pil

5. Kunde bliver trukket tilbage hvor du kan tale med vedkomne
(Backspace lægger ikke din kollega på, men fjerner din kollega fra din skærm, og trækker kunden tilbage. Vi
går hermed ud fra at din kollega selv lægger på. Grunden til at du skal bruge Backspace og ikke Rødt rør, er
at så er du sikker på ikke at lægge kunden på. Vi har haft mange tilfælde, inden vi indførte Backspace, hvor
man kom til at lægge kunden på, fordi at kollegaen lagde på samtidig).

Træk tilbage når du ender i kollegas tlf. svar
1. Du modtager opkald
2. Du ringer din kollega op
3. Din kollega besvarer ikke og du ender i tlf. svar
4. Træk tilbage med Rødt rør eller 5. Kunde bliver trukket tilbage hvor du kan tale med vedkomne
(Hvis du brugte Backspace her, ville du ikke lægge din kollega på, og du ville derfor lægge en besked på din
kollegas tlf. svar, imens du talte med kunden på den anden linje).

Træk tilbage imens den stadig ringer hos kollega
1. Du modtager opkald
2. Du ringer din kollega op
3. Din kollega svarer ikke
4. Du vil trække tilbage imens den stadig ringer hos din kollega
5. Træk tilbage med Rødt rør eller 6. Kunde bliver trukket tilbage, men er på hold, så kunden kan derfor ikke høre dig
7. Fjern kunden fra hold med /
(Hvis du brugte Backspace her, ville du ikke lægge din kollega på, og den ville blive ved med at ringe hos din
kollega, imens du talte med kunden på den anden linje. Man skal altid fjerne en kunde fra hold, hvis man
trækker et opkald tilbage imens den ringer).

10

Genveje
Fra program:
F1 = Email eller SMS
F2 = Ring til fastnet eller mobil
F3 = Sæt personlig status
CTRL + S = Send SMS
CTRL + M = Send Email
CTRL + K = Slå kalender til eller fra
ESC = Hop til søgefelt, slet tekst i søgefelt, forlad søgefelt
TAB = Hopper ud i kalender. Man kan navigere frem og tilbage på dagen med venstre/højre piletaster
Backspace = Træk opkaldet tilbage til kunden

Fra opkaldsboks:
+ = Besvar opkald
- = Læg på
/ = Sæt på hold
* = Omstil opkald
Backspace = Træk opkaldet tilbage til kunden
ESC = Hop til søgefelt i program
CTRL + T = Åbn program
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