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Muutoshistoria
Tässä taulukossa luetellaan tähän oppaaseen tehdyt muutokset. Viimeisimmät muutokset näkyvät yläreunassa.

PäivämääräKatsoMuutos

Huhtikuu 2023Jonon palvelutaso, sivulla 64Jonon palvelutason
Yhteensä-kuvauksen päivitys

Heinäkuu 2022Järjestelmävaatimukset, sivulla 1Järjestelmävaatimukset-osa on
päivitetty niin, että se sisältää
Microsoft Windows 11:n tuen.

Huhtikuu 2022Hylättyjen puhelujen tietojen toimintoraportti, sivulla
111

Edustajan puhelujen yhteenvetoraportti, sivulla 112

Edustajan tietoraportti, sivulla 113

Edustajan yhteenvetoraportti, sivulla 114

Sovelluksen yhteenvetoraportti, sivulla 115

CSQ-toimintojen raportti ikkunan keston mukaan,
sivulla 116

CSQ, edustajan yhteenvetoraportti, sivulla 117

CSQ, Kaikki kentät -raportti, sivulla 118

Monikanavaisen edustajan yhteenveto, sivulla 119

Lisätty aiheita, joissa kuvataan
siirtymäraportteja.
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PäivämääräKatsoMuutos

Huhtikuu 2022Edustajan tilat, sivulla 176Lisätty aihe, jossa kuvataan
toimenpidetietueissa näkyviä
edustajan tiloja.

Helmikuu 2022Ylijännitesuojauksen tilastot, sivulla 53Lisätty aihe Ylijännitesuojauksen
tilastot -raportista, joka on
käytettävissä seuraavassa kohdassa:
Raportit > Varastoraportit >
Historiaraportit >
Varastoraportit >
Yhteyskeskuksen yleiskatsaus

Helmikuu 2022Aikaväli-kentän päivämäärämuodon muuttaminen,
sivulla 137

Lisätty aihe, joka käsittelee
Aikaväli-kentän
oletuspäivämäärämuodon
muokkausta luotaessa tai
muokattaessa visualisointia.

Joulukuu 2021Raportin sarakeleveyden muuttaminenLisätty tietoja sarakeleveyden
säilyttämisestä taulukkoraporteissa.

Lokakuu 2021Raporttien ja dashboardien käyttö selainlinkkien kautta,
sivulla 9

Selainlinkkien jakaminen raportteihin ja
dashboardeihin, sivulla 9

Nämä aiheet lisätään.

Syyskuu 2021Edustajien Tavoitettavissa-kortti, reaaliaikainen, sivulla
96

Yhteydenotot jonossa -kortti, reaaliaikainen, sivulla
97

Nämä aiheet lisätään.

Kesäkuu 2021Raporttimallien vienti, sivulla 140

Raporttimallien tuonti, sivulla 141

Nämä aiheet lisätään.

Huhtikuu 2021• Sisäinen IVR, puhelun jälkeisen kyselyn
tilastoraportti, sivulla 72

• Puhelun jälkeisen kyselyn tilastoraportti, sivulla
74

Nämä raportit lisätään.

Helmikuu 2021• Aikavyöhyke, sivulla 6Nämä aiheet lisätään.
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PäivämääräKatsoMuutos

Marraskuu
2020

• IVR- ja CVA-valintaikkunoiden kulku -raportti,
sivulla 70

• Jonosta poistumisraportti, sivulla 71

• OEM-integrointi Acqueon-raporttiin, sivulla 42

• Takaisinsoittoraportti, sivulla 80

Nämä raportit lisätään.

Syyskuu 2020• Käytönhallinta, sivulla 2Nämä raportit lisätään.

Elokuu 2020• Kynnysarvohälytykset, sivulla 4Nämä aiheet lisätään.

Heinäkuu 2020• Historiallinen – Yhteyskeskuksen yleiskatsaus,
sivulla 51

• Historiallinen – Tiimin ja jonon tilastot, sivulla
75

• Reaaliaikainen – Yhteyskeskuksen yleiskatsaus –
reaaliaikainen, sivulla 96

• Reaaliaikainen – Tiimin ja jonon tilastot –
reaaliaikainen, sivulla 110

• Edustajan tiedot sosiaalisten kanavien mukaan,
sivulla 21

• Liiketoiminnan mittatiedot, sivulla 14

• Käyttöoikeuden käyttöraportit, sivulla 77

Nämä raportit lisätään.

Heinäkuu 2020• Visualisoinnin luonti, sivulla 124

• Yhdistelmävisualisoinnin luonti, sivulla 128

• Tehtävät visualisointi- ja dashboard-sivuilla,
sivulla 7

• Aloituskohdan yhteydenottomäärä – CAR, sivulla
60

• Analyzerin otsikkorivin painikkeet, sivulla 4

• Edustajan tilastot, reaaliaikaiset, sivulla 95

• Tiimin tiedot, sivulla 52

• Yhteydenoton syy, sivulla 56

• Tiimin tiedot, reaaliaikainen, sivulla 98

Nämä aiheet tai raportit päivitetään.

Heinäkuu 2019Asiakirjan ensimmäinen versio.
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Tietoja tästä oppaasta
Tässä oppaassa kuvataan Webex Contact Center Analyzerin käyttö.

Analyzerin yleisö
Tämä asiakirja on tarkoitettu käyttäjille, jotka hyödyntävät Cisco Webex Contact Centeriä yhteyskeskusten
toiminnassa. Analyzer purkaa ja esittää käyttäjäanalyytikoille toimintatietoja, jotka määrittävät, miten
yhteyskeskuksen suorituskyky maksimoidaan.

Asiaan liittyvä dokumentaatio
Luettelo Webex Contact Center -dokumentaatiosta on kohdassa https://www.cisco.com/c/en/us/support/
customer-collaboration/webex-contact-center/series.html.

Jos haluat tarkastella Webex Contact Center -kehittäjien dokumentaatiota ja API-viittauksia, katso
https://developer.webex-cx.com/documentation/getting-started.

Käytännöt
Tässä oppaassa käytetään seuraavia käytäntöjä.

KuvausKäytäntö

Lihavoitu fontti tarkoittaa komentoja (kuten käyttäjämerkintöjä),
näppäimiä, painikkeita, kansioiden nimiä ja alivalikoiden nimiä.
Esimerkki:

• Valitse Muokkaa > Etsi.

• Valitse Valmis.

Lihavoitu fontti

Kursivoitu fontti:

• Esittelee uuden termin.

Esimerkki: Osaamisryhmä on joukko edustajia, joilla on
samankaltaisia taitoja.

• Korostaa tärkeitä tietoja.

Esimerkki: Älä käytä numeerista nimeämiskäytäntöä.

• Osoittaa argumentin, jolle on annettava arvo.

Esimerkki: IF (-ehto, arvo Tosi, arvo Epätosi)

• Osoittaa otsikon.

Esimerkki: Lisätietoja on Agent Desktop -käyttöoppaassa.

Kursivoitu fontti
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KuvausKäytäntö

Ikkunan fontti osoittaa seuraavat:

• Teksti sellaisena, kuin se näkyy koodissa tai järjestelmän
näyttämissä tiedoissa.

Esimerkki: <html><title> Cisco Systems,Inc.

</title></html>

• Tiedostonimet.

Esimerkki: tserver.properties.

• Hakemistopolut.

Esimerkki: C:\Ohjelmatiedostot\Adobe

Ikkunan fontti

Viestintä, palvelut ja lisätiedot
• Jos haluat saada Ciscolta ajantasaisia ja tärkeitä tietoja, rekisteröidy osoitteessa Cisco Profile Manager.

• Jos haluat luoda haluamasi liiketoimintavaikutuksen tarvittavilla tekniikoilla, siirry URL-osoitteeseen
Cisco Services.

• Jos haluat lähettää palvelupyynnön, siirry osoitteeseen Cisco-tuki.

• Jos haluat etsiä ja selata suojattuja sovelluksia, tuotteita, ratkaisuja ja palveluja, siirry osoitteeseen Cisco
Marketplace.

• Jos haluat käyttää yleisiä verkko-, koulutus- ja sertifiointiaiheita, siirry osoitteeseen Cisco Press.

• Jos haluat etsiä tietyn tuotteen tai tuoteperheen takuutietoja, siirry URL-osoitteeseen Cisco Warranty
Finder.

Cisco Bug Search Tool -työkalu

Cisco Bug Search Tool (BST) on verkkopohjainen työkalu, joka toimii yhdyskäytävänä Ciscon
vianmääritysjärjestelmään. Tämä järjestelmä ylläpitää kattavaa luetteloa Cisco-tuotteiden ja -ohjelmistojen
vioista ja haavoittuvuuksista. BST sisältää tarkkoja tietoja tuotteidesi ja ohjelmistosi virheistä.

Dokumentaatiota koskeva palaute
Lähetä kommenttisi tästä dokumentaatiosta osoitteeseen contactcenterproducts_docfeedback@cisco.com.
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L U K U 1
Esittely

• Webex Contact Center Analyzer, sivulla 1
• Järjestelmävaatimukset, sivulla 1
• Webex Contact Center Analyzerin käyttö, sivulla 2
• Käytönhallinta, sivulla 2
• Analyzerin otsikkorivin painikkeet, sivulla 4
• Kynnysarvohälytykset, sivulla 4
• Aikavyöhyke, sivulla 6
• Tehtävät visualisointi- ja dashboard-sivuilla, sivulla 7
• Selainlinkkien jakaminen raportteihin ja dashboardeihin, sivulla 9
• Raporttien ja dashboardien käyttö selainlinkkien kautta, sivulla 9

Webex Contact Center Analyzer
Webex Contact Center Analyzer kerää reaaliaikaisia tietoja ja historiatietoja useista tietolähteistä ja järjestelmistä
sekä laatii tiedoista erityisiä liiketoimintanäkemyksiä. Analyzer esittää visuaalisesti trendejä, jotka auttavat
erottamaan toimintamalleja ja saamaan oivalluksia jatkuvaa parantamista varten.

Analyzerin vakiovisualisoinnit sitovat liiketoimintatiedot perinteisiin toimintamittareihin, ja ne näkyvät sekä
toiminnallisissa että yrityksen suorituskykyilmaisimissa yhdistetyssä näkymässä

Voit mukauttaa Analyzerin käyttökokemusta luomalla dashboardeja, joissa näkyvät valitut visualisoinnit ja
historiaraporttien luonnin ajoitus automaattista sähköpostin vastaanottajille jakelua varten.

Järjestelmävaatimukset
Webex Contact Center Analyzer tukee seuraavassa taulukossa lueteltuja selainversioita.

ChromebookMac OS XMicrosoft Windows
11

Microsoft Windows
10

Selain

76.0.3809 tai
uudempi

76.0.3809 tai
uudempi

103.0.5060.11476.0.3809Google Chrome

Ei kelpaaESR 68 ja
uudemmat

ESR 102.0 tai
uudempi

ESR 68 tai uudempiMozilla Firefox

Cisco Webex Contact Center Analyzer -käyttöopas
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ChromebookMac OS XMicrosoft Windows
11

Microsoft Windows
10

Selain

73 tai uudempi79 tai uudempi103.0.1264.44 tai
uudempi

79 tai uudempiEdge Chromium

73 tai uudempiEi kelpaaEi kelpaaEi kelpaaChromium

Tee seuraavat toimet:

• Ota selaimen ponnahdusikkunat käyttöön.

• Asenna Adobe Flash Player (liikekaavioita varten).

Webex Contact Center Analyzerin käyttö
Ennen aloitusta

Varmista, että järjestelmä täyttää kohdassa Järjestelmävaatimukset, sivulla 1 kuvatut vaatimukset. Analyzerin
käyttö edellyttää valvojan tai järjestelmänvalvojan oikeuksia.

Toimintosarja

Vaihe 1 Avaa verkkoselain ja siirry järjestelmänvalvojan antamaan URL-osoitteeseen.
Vaihe 2 Anna sähköpostiosoitteesi ja salasanasi kirjautumissivulla.
Vaihe 3 Valitse Kirjaudu sisään.

Webex Contact Center Analyzerin aloitussivulla näkyy neljä tietovarastoa, jotka sisältävät yhteenvedot sekä
edustajien että asiakkaiden kaikista istunto- ja toimintotiedoista. Voit laajentaa tietovaraston ruutua
napsauttamalla senLisätietoja-painiketta, jolloin saat näkyviin tiedot kuluvalta päivältä, eiliseltä, tältä viikolta,
viime viikolta, tältä kuukaudelta ja viime kuukaudelta.

Käytönhallinta
Raportointi ja analytiikka -moduuli säätelee Analyzerin käyttöä. Voit määrittää Raportointi ja analytiikka
-moduulin Management Portalin avulla.

Voit määrittää käyttöoikeudet (tarkastelu, muokkaus tai ei mitään) Analyzerin työkaluihin (kansioihin,
visualisointeihin ja dashboardeihin) Käyttäjäprofiilit > Käyttöoikeudet -välilehden Raporttien ja
dashboardien oikeudet -alueella.

Voit määrittää käyttöoikeudet myös muihin kohteisiin seuraavassa taulukossa esitetyllä tavalla.

HuomautuksetMääritettävissä olevat entiteetitMääritettävissä olevat kohteet

Jos toimipaikka on rajoitettu, voit
valita vain vaihtoehdon Tiimit.

Aloituskohdat, jonot, toimipaikat,
tiimit

Käyttäjäprofiilit >
Käyttöoikeudet

Cisco Webex Contact Center Analyzer -käyttöopas
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HuomautuksetMääritettävissä olevat entiteetitMääritettävissä olevat kohteet

Sinun on otettava rajoitukset
käyttöön manuaalisesti
käyttäjäprofiileille määritettyjen
rajoitusten mukaan.

Jonot, tiimitEdustajan profiilit > Edustajan
tarkasteltavissa olevat tilastot

Edustajan käyttöoikeudet eivät voi
olla laajemmat kuin valitun
toimipaikan oikeudet.

Toimipaikka, tiimitKäyttäjä > Edustajan asetukset

Lisätietoja käyttöoikeuksien määrityksestä on Cisco Webex Contact Centerin asetus- ja hallintaoppaan
Valmistelu-kohdassa.

Kun luot tai muokkaat visualisointia, valitsemasi tietuetyyppi tuottaa tuloksia tiettyjä kohteita koskevien
rajoitusten perusteella seuraavassa taulukossa esitetyllä tavalla.

Kohteeseen sovellettavat rajoituksetTietuetyyppi

Aloituskohdat, jonot, toimipaikat, tiimitAsiakkaan toimenpidetietue

Aloituskohdat, jonot, toimipaikat, tiimitAsiakasistunnon tietue

Jonot, toimipaikat, tiimitEdustajan toimenpidetietue

Toimipaikat, tiimitEdustajan istuntotietue

Lisätietoja tietuetyypeistä on kohdassa Kussakin tietovarastossa käytettävissä olevien tietueiden tyyppi.

Seuraavassa taulukossa luetellaan resurssit, joita käyttöoikeudet koskevat, ja kerrotaan, miten rajoituksia
sovelletaan roolien mukaan.

RajoituksetRoolitResurssit

Käytettävät rajoitukset perustuvat
käyttäjäprofiileihin

Järjestelmänvalvojat ja valvojat,
joiden Cisco Contact Center on
poistettu käytöstä tai joihin ei ole
liitetty edustajan profiileja

• Agent DesktopinAPS-raportit

• Management Portal
-dashboard

• Selainlinkit

Rajoitukset koskevat seuraavia:

• Aloituskohdat perustuvat
käyttäjäprofiileihin

• Jonot perustuvat edustajan
profiileihin

• Toimipaikat perustuvat
edustajan asetuksiin

• Tiimi perustuvat edustajan
profiileihin

Järjestelmänvalvojat, valvojat,
joihin on liitetty edustajan
profiileja, ja kaikki edustajat

• Agent DesktopinAPS-raportit

• Management Portal
-dashboard

• Selainlinkit

Cisco Webex Contact Center Analyzer -käyttöopas
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RajoituksetRoolitResurssit

Käytettävät rajoitukset perustuvat
käyttäjäprofiileihin

Kaikki järjestelmänvalvojat ja
valvojat

• Analyzer-raportit

• Visualisoinnin luonti- tai
muokkaussivulla olevat
suodattimet

SPP admin -käyttäjää ei tueta.Huomautus

Analyzerin otsikkorivin painikkeet
Saat siirtymispalkin asetukset (Visualisointi, Dashboard ja Muuttujat) näkyviin napsauttamalla Analyzerin
otsikkorivillä olevaa Aloitus-painiketta.

Lisätietoja on kohdassa Tehtävät visualisointi- ja dashboard-sivuilla, sivulla 7.

Otsikkorivissä ovat käytettävissä seuraavat asetukset:

• Kynnysarvohälytykset – napsauttamalla kellokuvaketta saat näkyviin viimeiset neljä lukematonta
reaaliaikaista hälytystä punaisella korostettuina.

Lisätietoja on kohdassa Kynnysarvohälytykset, sivulla 4.

• Käyttäjän avattavassa valikossa näkyvät seuraavat vaihtoehdot:

• Tuki

• Palaute

• Ohje

• Kirjaudu ulos

Jos muutat selainikkunan kokoa kapeammaksi, käyttäjätilisi nimi ei näy painikkeen nimessä.

Kynnysarvohälytykset
Lisätietoja kynnysarvosääntöjenmäärittämisestä onCisco Webex Contact Centerin asetus- ja hallintaoppaassa.

Hälytysten hallinta toteutetaan noudattamalla seuraavia vaiheita:

1. NapsautaKynnysarvohälytykset-kuvaketta. Tällöin näyttöön avautuuReaaliaikaiset hälytykset -ikkuna,
jossa on luettelo järjestelmän mahdollisista reaaliaikaisista hälytyksistä.

Analyzer näyttää oletusarvoisesti kaikkien kohteen tyyppien luetut ja lukemattomat reaaliaikaiset hälytykset.

Seuraavassa taulukossa on kuvattu kussakin reaaliaikaisessa hälytyksessä näytettävät tiedot.

Cisco Webex Contact Center Analyzer -käyttöopas
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Taulu 1. Reaaliaikaiset hälytykset

Todellinen
arvo

KynnysarvoHälytyksen
tyyppi

Kohteen nimiKohteen
tyyppi

Hälytyksen
aika

Päivämäärä

Näyttää
todellisen
arvon.

Näyttää
arvon, jonka
ylittyessä
annetaan
hälytys.

Näyttää
hälytyksen
tyypin.

Näyttää
hälytyksen
nimen.

Näyttää
lähteen, josta
hälytys
annetaan.

Näyttää ajan,
jolloin
hälytys
annetaan.

Näyttää
päivämäärän,
jolloin
hälytys
annetaan.

2. (Valinnainen) Käytä avattavia Ilmoituksen tyyppi- ja Kohteen tyyppi -valikoita, jos haluat muuttaa
tietolähteen valintaa ja tuottaa mukautetun luettelon reaaliaikaisista hälytyksistä.

• Ilmoitustyyppi: Voit tuoda näkyviin luettelon kaikista hälytyksistä valitsemalla avattavasta valikosta
Kaikki. Voit näyttää lukuhälytykset valitsemalla Luettu ja lukemattomat hälytykset valitsemalla
Lukematon.

• Kohteen tyyppi: Valitse kohteen tyyppi avattavasta valikosta. Käytettävissä ovat seuraavat
vaihtoehdot: Kaikki, Aloituskohta, Edustaja, Toimipaikka, Tiimi ja Jono.

3. (Valinnainen) Valitse jokin seuraavista toimista:

• Napsauta Lopeta automaattinen päivitys -vaihtopainiketta, jos haluat poistaa järjestelmän
oletusarvoisen toimintatavan käytöstä. Sitä käytettäessä reaaliaikaisten hälytysten luettelo päivitetään
kolmen minuutin välein ja näytetään takaisinlaskenta seuraavaan päivitykseen muodossa MM:SS.

Vaihtopainikkeen tekstiksi muuttuu Aloita automaattinen päivitys, ja laskuri näyttää edellisestä
päivityksestä kuluneen ajan muodossa MM:SS.

• Napsauttamalla Aloita automaattinen päivitys -painiketta voit ottaa järjestelmän oletusarvoisen
toimintatavan uudelleen käyttöön. Tällöin reaaliaikaisten hälytysten luettelo päivitetään kolmen
minuutin välein. Vaihtopainikkeen tekstiksi muuttuu Lopeta automaattinen päivitys, ja
takaisinlaskenta seuraavaan päivitykseen alkaa.

Jos automaattinen päivitys suoritetaan, kun valitset yhden hälytyksen tai useita hälytyksiä Reaaliaikaiset
hälytykset -sivulla, valinta säilyy seuraavassa automaattisen päivityksen ikkunassa.

Huomautus

Kynnysarvohälytykset-kellokuvakkeen ilmoitukset päivitetään myös automaattisesti kolmen minuutin
välein. Automaattinen päivitystoiminto on oletusarvoisesti käytössä.

Huomautus

4. (Valinnainen) Voit kuitata hälytykset sivun vasemmassa yläkulmassa olevalla Merkitse luetuksi
-painikkeella. Valitse useita hälytyksiä tai yksittäinen hälytys ja valitseMerkitse luetuksi. Näkyviin tulee
harmaa lukuhälytys.

Jos uusia hälytyksiä annetaan lukuhälytyksissä, uudet hälytykset näkyvät lukemattomina hälytyksinä.Huomautus
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5. (Valinnainen) Voit vaihtaa reaaliaikaisten ja historiallisten hälytysten välillä käyttämällä sivun
vasemmassa yläkulmassa olevaa avattavaa valikkoa.

JotkinHistorialliset hälytykset -ikkunan säätimistä ovat samat kuinReaaliaikaiset hälytykset -ikkunassa.
Ylimääräisellä Kesto-säätimellä voit määrittää, kuinka kauan historialliset hälytystietueet näytetään.

6. Voit hallita tietolähteen valintaa ja tuottaa historiallisten hälytysten mukautetun luettelon käyttämällä
Historialliset hälytykset -ikkunan Merkitse luetuksi -painiketta sekä avattavia Ilmoituksen tyyppi-,
Kohteen tyyppi- ja Kesto-valikoita.

Avattavan Kesto-valikon vaihtoehdot ovat Eilen, Tällä viikolla, Viime viikolla, Edelliset 7 päivää,
Tässä kuussa, Viime kuussa, Tänä vuonna ja Mukautettu. Mukautettu-vaihtoehtoa käytettäessä
aloituspäivämäärän on oltava kolmen vuoden sisällä kuluvasta päivämäärästä.

Seuraavassa taulukossa on kuvattu kussakin historiallisessa hälytyksessä näytettävät tiedot.

Taulu 2. Historialliset hälytykset

Todellinen
arvo

KynnysarvoHälytyksen
tyyppi

Kohteen nimiKohteen
tyyppi

Hälytyksen
aika

Päivämäärä

Näyttää
todellisen
arvon.

Näyttää
arvon, jonka
ylittyessä
annetaan
hälytys.

Näyttää
hälytyksen
tyypin.

Näyttää
hälytyksen
nimen.

Näyttää
lähteen, josta
hälytys
annetaan.

Näyttää ajan,
jolloin
hälytys
annetaan.

Näyttää
päivämäärän,
jolloin
hälytys
annetaan.

Kynnysarvon rikkomusten sähköpostihälytykset sisältävät päivitetyn aikaleiman kullekin kynnysarvolle, ja
näytetty aikavyöhyke vastaa vuokralaisen aikavyöhykettä.

Aikavyöhyke
Aikavyöhyke on käyttäjän asetus Analyzerin otsikkorivillä. Valitse avattavasta aikavyöhykevalikosta Selaimen
aikavyöhyke tai Vuokraajan aikavyöhyke. Vuokraajan aikavyöhyke on oletusarvoinen aikavyöhyke.

Tietokysely ja Analyzer-raportissa näkyvät tiedot määräytyvät valitun aikavyöhykkeen mukaan.

Kun olet suorittanut raportin tai dashboardin, raportti tai dashboard näyttää valitun aikavyöhykkeen raporttisivun
oikeassa yläkulmassa.

Excel- tai CSV-muotoisten vietyjen raporttien sisältämät tiedot näkyvät kyseisen raportin aikavyöhykkeen
mukaan raportin käyttöliittymässä.

Kun suoritat raporttia tai dashboardia ja muutat Analyzer-otsikkorivin aikavyöhykeasetusta, päivitetty
aikavyöhyke näkyy suoritettavissa raporteissa tai dashboardeissa vasta sivun manuaalisen päivityksen jälkeen.

Huomautus

Ajoitetut työt suoritetaan aina vuokraajan aikavyöhykkeen mukaan.

APS (Edustajan suorituskykytilastot, Agent Performance Statistics) -raporttien aikavyöhykettä ei voi muokata
Agent Desktopissa. APS-raportit näkyvät aina selaimen aikavyöhykkeen mukaisesti.

Management Portalin dashboardit näkyvät aina selaimen aikavyöhykkeen mukaisesti.

Cisco Webex Contact Center Analyzer -käyttöopas
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Tehtävät visualisointi- ja dashboard-sivuilla
Visualisointi- ja Dashboard-sivuilla näkyvät kaikki visualisointien tai dashboardien hakemistot, ja voit suorittaa
seuraavat tehtävät:

• Päähakemiston kansioiden tai alikansioiden luonti, uudelleennimeäminen tai poisto.

Kansioita on kahdenlaisia:

• Vain luku -kansiot näkyvät muodossa varastoraporteissa.

• Mukautetut kansiot (käyttäjän luomia) näkyvät muodossa mukautetuissa
raporteissa.

Huomautus

• Visualisoinnin tai dashboardin luonti, suoritus, muokkaus, haku, suodatus, poisto ja ajoitus.

Et voi suorittaa, muokata tai ajoittaa visualisointia, jolla on pitkä kesto ja lyhyempi
aikaväli. Jatka nollaamalla reaaliaikaisten ja historiallisten raporttien Kesto- ja
Aikaväli-kentät tarvittaessa. Lisätietoja on kohdassa Visualisoinnin luonti, sivulla
124.

Huomautus

• Visualisoinnin historiaraporttien vienti joko Microsoft Excel- tai CSV-tiedostoon.

• Kun muutat raportin päivämäärämuotoa, viet raportin CSV-tiedostoon ja
avaat sitten kyseisen CSV-tiedostonMicrosoft Excelissä, päivämäärämuoto
näkyy käyttäjän Excelissä määrittämän asetuksen mukaan. Saat näkyviin
tarkan päivämäärän, jota käytit raportissa, avaamalla raportin tekstieditorissa.

• Et voi viedä visualisoinnin historiaraporttia, jos se sisältää yli 2 000 saraketta.

Huomautus

• Näkymän muuttaminen joko luetteloksi tai ruudukoksi.

Toimenpiteet kunkin tehtävän suoritusta varten:

• Voit lisätä uuden kansion seuraavasti:

1. Napsauta Aloitus-sivulla Visualisointi- tai Dashboard-kuvaketta.

2. Valitse kansio, jonka sisään haluat luoda uuden kansion.

3. Valitse Luo uusi > Kansio.

4. Anna kansion nimi valintaikkunassa ja valitse OK.

• Voit suodattaa joko kansioiden, visualisointien tai yhdistelmien perusteella seuraavasti:

Cisco Webex Contact Center Analyzer -käyttöopas
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1. Napsauta Aloitus-sivulla Visualisointi- tai Dashboard-kuvaketta.

2. Valitse haluamasi vaihtoehto avattavasta Näytä-valikosta.

• Voit hakea seuraavasti:

1. Napsauta Aloitus-sivulla Visualisointi- tai Dashboard-kuvaketta.

2. Anna visualisoinnin tai dashboardin nimi Hae kansioita ja visualisointeja -kenttään.

• Jos haluat suorittaa Visualisointi- tai Dashboard-sivulla muita tehtäviä, valitse kyseisessä kansiossa,
visualisoinnissa tai dashboardissa:

KuvausNäkyy kohdassaToiminto

Nimeä kansio uudelleen.KansioNimeä kansio
uudelleen

Poista kansio. Voit poistaa vain tyhjän kansion.KansioPoista kansio

Suorittaa valitun raportin tai dashboardin.

Voit suodattaa tietoja yksitellen visualisointien ja
dashboardien yhteydessä näkyvien parametrien perusteella.

Kun olet suorittanut varasto-dashboardin, voit
suodattaa tietoja yleisten suodattimien (oikeassa
yläkulmassa) avulla.

Huomautus

Visualisointi

Dashboard

Suorita

Luo kopion visualisoinnin tai dashboardin varastoraporteista.Visualisointi

Dashboard

Luo kopio

Näyttää valitusta kohteesta lisätietoja, esimerkiksi otsikon,
päivämääräalueen ja visualisointia varten ajoitettujen töiden
määrän.

Visualisointi

Dashboard

Tiedot

Avaa valintaikkunan, jossa voit tallentaa valitun historiallisen
visualisoinnin Microsoft Excel- tai CSV-tiedostona.

Vie-asetus ei ole käytettävissä reaaliaikaisissa
visualisoinneissa tai yhdistelmävisualisoinneissa. Vie-asetus
ei ole käytettävissä reaaliaikaisia tietoja sisältävässä
siirtymisraportissa.

Visualisointi

Dashboard

Vie Excelinä

Visualisointi

Dashboard

Vie CSV:nä

Avaa sivun, jolla voit ajoittaa valitun visualisoinnin
suoritettavaksi säännöllisin väliajoin ja liittää sen
sähköpostiluetteloon automaattista jakelua varten.

VisualisointiAikatauluta työ(t)

Avaa valitun visualisoinnin tai dashboardin sivulle, jolla voit
muokata sitä.

Mukautetut
raportit

Muokkaa

Poistaa valitun visualisoinnin tai dashboardin. Dashboardissa
käytettävää visualisointia ei voi poistaa.

Mukautetut
raportit

Poista

Cisco Webex Contact Center Analyzer -käyttöopas
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•

Varastoraportti- ja Mukautettu raportti -sarakkeet on lokalisoitu. Viety
Excel-tiedosto näyttää myös lokalisoidut sarakkeet varastoraporteissa ja
mukautetuissa raporteissa. Jos lokalisoinnin kielipaketti puuttuu sarakkeista,
sarakkeet näkyvät oletusarvoisesti englanninkielisinä. Käyttäjän määrittämiä
arvoja ei ole lokalisoitu.

Huomautus

Selainlinkkien jakaminen raportteihin ja dashboardeihin
Voit jakaa selainlinkkejä raportteihin ja dashboardeihin Standard- ja Premium-edustajille, jotka eivät pysty
käyttämään Analyzeria. Edustajat voivat käyttää raportteja ja dashboardeja selainlinkkien kautta.

Toimintosarja

Vaihe 1 Kirjaudu Webex Contact Center Analyzeriin. Lisätietoja on kohdassa Webex Contact Center Analyzerin
käyttö.

Vaihe 2 Suorita visualisointi tai dashboard, jonka haluat jakaa. Lisätietoja on kohdissa Visualisoinnin suoritus ja
Dashboardin suoritus.

Vaihe 3 Kopioi selaimessa näkyvä URL-osoite. Voit jakaa tämän URL-osoitteen edustajien kanssa.

• Edustajat eivät voi muuttaa Analyzerin aikavyöhykettä. Selainlinkkien kautta käytettävät
raportit suoritetaan aina selaimen aikavyöhykkeen mukaisesti. Lisätietoja on kohdassa
Aikavyöhyke.

• Käyttöraporttia ja käyttöoikeuden käyttöraportteja ei voi käyttää selainlinkkien kautta.

Huomautus

Raporttien ja dashboardien käyttö selainlinkkien kautta
Standard- tai Premium-edustajat, joilla ei ole Analyzerin käyttöoikeuksia, voivat käyttää raportteja ja
dashboardeja järjestelmänvalvojan lähettämien selainlinkkien kautta.

Toimintosarja

Vaihe 1 Napsauta järjestelmänvalvojan lähettämää selainlinkkiä.
Raportin tai dashboardin Kirjaudu sisään -sivu tulee näkyviin.

Vaihe 2 Anna sähköpostiosoitteesi ja salasanasi.
Vaihe 3 Valitse Kirjaudu sisään.

Raportti tai dashboard tulee näkyviin.

Cisco Webex Contact Center Analyzer -käyttöopas
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• Et voi voi muuttaa Analyzerin aikavyöhykettä. Selainlinkkien kautta käytettävissä raporteissa
on aina selaimen aikavyöhyke APS-raporttien tavoin.

• Jos selainlinkkiä ei ole, näet tyhjän sivun. Pyydä oikea linkki järjestelmänvalvojalta.

Huomautus

Vaihe 4 Jos olet käyttänyt dashboardia, voit tarkastella raporttia valitsemalla Käynnistä dashboardin oikeassa
yläkulmassa.
a) Jos haluat muokata raportin määritteitä, valitse Asetukset.
b) Voit näyttää tai piilottaa sarakearvojen yhteenvedon taulukkotasolla ja ylimmän tason rivisegmentissä

valitsemalla arvot avattavasta Näytä yhteenveto -valikosta.
c) Voit piilottaa segmentin vetämällä sen Piilotetut segmentit -ruutuun. Tämä toiminto ei ole käytettävissä

yhdistelmävisualisoinneissa.
d) Voit näyttää tai piilottaa profiilimuuttujan napsauttamalla silmäkuvaketta.
e) Jos haluat viedä raportteja, valitse Vie Excelinä tai Vie CSV:nä avattavasta Vie-valikosta.

Siirtyminen-toiminto ei ole käytettävissä selainlinkkien kautta käytettävissä raporteissa,
kuten ei myöskään APS-raporteissa.

Huomautus

Cisco Webex Contact Center Analyzer -käyttöopas
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L U K U 2
Visualisointi

• Visualisoinnin suoritus, sivulla 11
• Varastoraportit, sivulla 13
• Raportin sarakeleveyden muuttaminen, sivulla 120
• Siirtyminen visualisoinnin osaan, sivulla 120
• Visualisointimääritteiden muokkaus, sivulla 121
• Visualisoinnin tuloksen muodon muuttaminen, sivulla 121
• Visualisoinnin luonnin yleiskatsaus, sivulla 122
• Visualisoinnin luonti, sivulla 124
• Yhdistelmävisualisoinnin luonti, sivulla 128
• Todelliset arvot näyttävän visualisoinnin luonti, sivulla 129
• Tehostetun kentän luonti, sivulla 129
• Jaetun tehostetun kentän poisto, sivulla 130
• Tehostetun kentän jako, sivulla 130
• Kaavan valinta mittaa varten, sivulla 130
• Suodattimien määritys, sivulla 131
• Kaavan luonti profiilimuuttujan perusteella, sivulla 134
• Jaettujen kaavojen luonti ja käyttö, sivulla 134
• Visualisoinnin otsikon luonti ja muotoilu, sivulla 135
• Taulukon muotoilu, sivulla 135
• Profiilimuuttujan muotoilu, sivulla 136
• Aikaväli-kentän päivämäärämuodon muuttaminen, sivulla 137
• Kaavion muotoilu, sivulla 137
• Visualisoinnin nimen muokkaus, sivulla 138
• Raportin yhteenvedon mukautus, sivulla 138
• Raporttimallien vienti, sivulla 140
• Raporttimallien tuonti, sivulla 141

Visualisoinnin suoritus
Voit suorittaa visualisoinnin seuraavasti:

Cisco Webex Contact Center Analyzer -käyttöopas
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Toimintosarja

Vaihe 1 Napsauta siirtymispalkissa olevaa Visualisointi-kuvaketta.

Vaihe 2 Voit etsiä raportin käyttämällä joko hakutoimintoa tai (puu) -kuvaketta. Kun napsautat puukuvaketta,
kaikki kyseisen kansion tiedostot tulevat näkyviin. Haku näyttää kaikki vastaavat raportit, myös alikansioista.

Kun napsautat kansiota tai raporttia, kansion tai raportin tarkka sijainti näkyy polussa.

Vaihe 3 Napsauta raportissa (ellipsi) -painiketta ja valitse Suorita-vaihtoehto tai suorita kaksoisnapsauttamalla.

Oletusarvonmukaan voit tarkastella varastoraporttien joukkoa. Jos haluat muokata raporttia, voit luoda kopion
raportista valitsemalla Tallenna nimellä ja tallentamalla raportin kansioosi. Lisätietoja on kohdassa
Varastoraportit.

• Et voi suorittaa raporttia, jonka kesto on pitkä ja aikaväli pienempi. Jatka nollaamalla
reaaliaikaisten ja historiallisten raporttienKesto- jaAikaväli-kentät tarvittaessa. Lisätietoja
on kohdassa Visualisoinnin luonti, sivulla 124.

• Jos kopioidussa raportissa on enemmän kuin 1 000 suodatinarvoa, raporttia suoritettaessa
tulee näkyviin virhesanoma. Jos näkyviin tulee virhesanoma Tässä näkymässä on
tietueita enintään 1 000 suodatinarvolle. Muokkaa raporttia
ja valitse haluamasi arvot, muokkaa raporttia ja poista muutamia arvoja
suodattimesta. Raportissa voi olla enintään 1 000 arvoa.

• Raportissa näkyy enintään 150 000 tietuetta, vaikka aiemmin luotujen tietueiden määrä olisi
suurempi kuin 150 000.

Huomautus

Vaihe 4 Kun visualisointi on muodostettu, napsauta (navigointi) -kuvaketta, jotta visualisoinnin tietojen yhteenveto
tulee näkyviin.

Näet visualisointitietojen edellisen päivitysajan Tietojen yhteenveto -välilehdessä.

Jos käytät visualisointia, jossa on useita moduuleja (yhdistelmävisualisointi),Tietojen yhteenveto -välilehdessä
on avattava valikko kaikista visualisoinnin moduuleista, jotta voit esittää kunkin yksittäisen moduulin tiedot.

Vaihe 5 Tuo seuraavat asetukset ja paneelit näkyviin napsauttamalla Tiedot-välilehteä. Laajenna tai kutista paneeli
napsauttamalla paneelin otsikkoa. Jos käytät yhdistelmävisualisointia, tiedot näkyvät erikseen sen mukaan,
mikä moduuli on valittu välilehden yläosan avattavasta valikosta.

• Alkamisaika: Ilmaisee historiallisen tai reaaliaikaisen visualisoinnin alkamisajan.

• Laske: Määrittää reaaliaikaisen visualisoinnin keston ja päivitysvälin. Mahdolliset keston arvot:

• Ei mitään: näyttää nykyisen toiminnan näkymän.

• 5, 15 tai 30 minuuttia: näyttää näkymän kaikista toiminnoista, jotka on suoritettu korkeintaan 30
minuutin aikana nykyhetkeen asti.

• Päivän alku: näyttää näkymän kaikista keskiyön jälkeen suoritetuista toiminnoista.

Laske-vaihtoehtomäärittää laskentavälin ja tietuemäärän, jotka otetaan huomioon aikapohjaisessa historiallisessa
visualisoinnissa.
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Laske-vaihtoehto määrittää taajuuden ja kaistan sekä sen, ovatko laskelmat kumulatiivisia mallipohjaisessa
visualisoinnissa. Lisätietoja on kohdassa Visualisoinnin luonti, sivulla 124.

Jos jossakin kentässä käytetään suodattimia, kunkin kentän yhteydessä tulee näkyviin ylimääräinen paneeli,
josta näet visualisointiin sisällytetyt ja siitä pois suodatetut arvot.

Vaihe 6 Tuo visualisointiin liittyvät segmentit ja muuttujat näkyviin valitsemalla Asetukset.

Voit myös muuttaa tuloksen tyyppiä. Lisätietoja on kohdassa Visualisoinnin tuloksen muodon muuttaminen,
sivulla 121.

Vaihe 7 Jos visualisointi on kaaviomuodossa:

• Kaavion muodostamiseen käytettävä pohjana oleva taulukko näkyy kaavion alapuolella. Voit piilottaa
taulukon napsauttamalla Piilota taulukko -linkkiä tai näyttää taulukon napsauttamalla Näytä taulukko
-linkkiä.

• Vie osoitin kaavion palkin, viivan, sektorin, alueen tai kuplan päälle, niin saat näkyviin tiedot siitä
segmentistä, jota kohde edustaa.

Vaihe 8 Jos visualisointi on historiallinen, voit viedä sen Microsoft Excel- tai CSV-tiedostona napsauttamalla
otsikkorivin Vie-painiketta. Reaaliaikaisia visualisointeja ja yhdistelmävisualisointeja ei voi viedä.

Et voi viedä visualisoinnin historiaraporttia, jos se sisältää yli 2 000 saraketta.Huomautus

Varastoraportit
Analyzer sisältää joukon varastoraportteja, joiden avulla voit tarkastella reaaliaikaisia tietoja tai historiatietoja.
Voit tarkastella näitä vain luku -raportteja siirtymällä kohtaan Visualisoinnit.

Harkitse seuraavia asioita:

• Kun teet kyselyjä tiedoista, kyselyssä käytetään vuokraajan aikavyöhykettä. Tiedot näkyvät selaimen
aikavyöhykkeen mukaisesti. Raportin suorituksen jälkeen selaimen aikavyöhyke näkyy raporttisivun
oikeassa yläkulmassa.

• Aiempien muotojen lisäksi Kesto-kentässä on nyt kaksi uutta muotoa: TT:MM:SS.SSS ja MM:SS.SSS.
Valitse sopiva muoto, jotta tiedot näkyvät millisekuntimuodossa.

Esimerkki:

• Jos kesto on 200 millisekuntia

• ja muoto on TT:MM:SS.SSS, arvo on 00:00:00.200.

• ja muoto on MM:SS.SSS, arvo on 00:00.200.

• Jos kesto on 1 001 millisekuntia

• ja muoto on TT:MM:SS.SSS, arvo on 00:00:01.001.

• ja muoto on MM:SS.SSS, arvo on 00:01.001.
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Liiketoiminnan mittatiedot

Käyttöraportti
Käyttöraportti näyttää kirjautuneiden edustajien määrän kunkin toimipaikan, kuukauden ja päivän osalta.
Raportissa on myös samanaikaisesti kirjautuneina olevien edustajien määrä.

Mukautetun keston päivämääräalue on määritettävä kolmen vuoden sisälle tämän päivän päivämäärästä.Huomautus

Raportin polku: Varastoraportit > Liiketoiminnan mittatiedot > Käyttöraportti

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaKuvausParametri

Toimipaikan nimi.Toimipaikka

Näyttää raportin kuukauden ja vuoden.Kuukausi

Näyttää raportin päivän, kuukauden ja
vuoden.

Päivämäärä

Kun kukin yksilöllinen edustaja
kirjautuu järjestelmään päivittäin,
tämä määrä kasvaa.

Näyttää kirjautuneiden edustajienmäärän.
Jokaisella edustajalla huomioidaan vain
yksi kirjautuminen.

Yksilöllisiä edustajia
kirjautuneena

Jos päivän kirjautumismäärä on
suurempi kuin edellinen
enimmäisarvo, tämä arvo
määritetään enimmäisarvoksi.

Näyttää tiettynä aikana kirjautuneiden
edustajien määrän.

Samanaikaisia edustajia
kirjautuneena

Historiaraportit

Edustajan raportit

Edustajan tiedot

Edustajan tiedot -raporttia käytetään edustajan tilastojen näyttämiseen. Tämä raportti on käytettävissä
Analyzer-raporteissa ja Agent Desktopin APS-raporteissa.

Yhtäkkiä katkaistujen määrä -kenttää ei käytetä tällä hetkellä, eikä sitä täytetä.Huomautus

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Edustajan raportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko
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KaavaSuodattimetKuvausParametri

Näyttää edustajan nimen.

Käytetään: Rivisegmentti

Edustajan nimi

Edelliset seitsemän päivääNäyttää ajan, jolta Edustajan tiedot
-raportti luodaan.

Aikaväli

Näyttää edustajallemääritetyn sekoitetun
profiilin tyypin. Sekoitetut profiilityypit
ovat Sekoitettu, Sekoitettu reaaliaikainen
ja Rajaava.

Multimediaprofiilin
tyyppi

Näyttää yhteydenotonmediatyypin, joka
voi olla esimerkiksi ääni, sähköposti tai
keskustelu.

Käytetään: Rivisegmentti

Kanavan tyyppi

Edustajan
kanavatunnusmäärä

Kanavan
tyyppi:
ääni,
keskustelu,
sähköposti

Näyttää niiden kirjautumisten
kokonaismäärän, joissa tietyn
kanavatyypin yhteydenotot onmääritetty
edustajalle.

Kirjautumismäärä

Yhdistettyjen lähtevien
määrä yhteensä +
Yhdistettyjen määrä
yhteensä

Näyttää käsiteltyjen yhteydenottojen
kokonaismäärän.

Yhteydenotto käsitelty

Reaaliaikaisen päivityksen
aikaleiman summa –
kirjautumisen aikaleiman
summa

Näyttää kokonaisajan, jonka edustaja oli
kirjautuneena.

Henkilöstötunnit

Sisäänkirjauksen
vähimmäisaikaleima

Näyttää päivämäärän ja kellonajan,
jolloin edustaja kirjautui sisään
ensimmäisen kerran.

Alkuperäinen
kirjautumisaika

Uloskirjauksen
enimmäisaikaleima

Näyttää päivämäärän ja kellonajan,
jolloin edustaja kirjautui ulos viimeksi.

Lopullinen
uloskirjausaika

((Yhdistettyjen kesto
yhteensä + Päättämisten
kesto yhteensä) +
(Lähtevien yhdistettynä olon
kesto yhteensä + Lähtevien
päättämisen kesto
yhteensä)) / (Uloskirjauksen
enimmäisaikaleima –
sisäänkirjauksen
vähimmäisaikaleima)

Näyttää sen ajan prosenttiosuuden, jonka
edustaja käytti puheluun, verrattuna
Tavoitettavissa-aikaan ja Vapaa-aikaan.

Käyttöaste

Vapaa-määrä yhteensäNäyttää, kuinka monta kertaa edustaja
siirtyi Vapaa-tilaan.

Vapaa-määrä
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KaavaSuodattimetKuvausParametri

Vapaa-kesto yhteensäNäyttää kokonaisajan, jonka edustaja oli
Vapaa-tilassa.

Vapaa-aika yhteensä

Vapaa-kesto yhteensä /
Vapaa-määrä yhteensä

Näyttää keskimääräisen ajan, jonka
edustaja oli Vapaa-tilassa.

Keskimääräinen vapaana
olon aika

Tavoitettavissa-määrä
yhteensä

Näyttää, kuinka monta kertaa edustaja
siirtyi Tavoitettavissa-tilaan.

Tavoitettavissa-määrä

Tavoitettavissa-kesto
yhteensä

Näyttää kokonaisajan, jonka edustaja oli
Tavoitettavissa-tilassa.

Tavoitettavissa-aika
yhteensä

Tavoitettavissa-kesto
yhteensä /
Tavoitettavissa-määrä
yhteensä

Näyttää keskimääräisen ajan, jonka
edustaja oli Tavoitettavissa-tilassa.

Keskimääräinen
Tavoitettavissa-aika

Soi-määrä yhteensäNäyttää niiden kertojen kokonaismäärän,
jolloin edustaja siirtyi saapuvien
varattujen tilaan.

Saapuvien varattujen
määrä

Soi-kesto yhteensäNäyttää kokonaisajan, jonka edustaja oli
Varattu-tilassa (aika puhelun
saapumisesta edustajan asemaan ennen
vastaamista).

Saapuvien varattujen
aika yhteensä

Soi-kesto yhteensä /
Soi-määrä yhteensä

Näyttää keskimääräisen ajan, jonka
edustaja oli saapuvien varattujen tilassa.

Keskimääräinen
saapuvien varattujen
aika

Pidossa-määrä yhteensäNäyttää kerrat, jolloin edustaja asetti
saapuvan puhelun pitoon.

Saapuvien pitomäärä

Pidossa-kesto yhteensäNäyttää kokonaisajan, jonka verran
saapuvat puhelut olivat pidossa.

Saapuvien pidossa
olevien aika yhteensä

Pidossa-kesto yhteensä /
Pidossa-määrä yhteensä

Näyttää saapuvien puheluiden
keskimääräisen pitoajan.

Keskimääräinen
saapuvien pidossa
olevien aika

Yhdistettyjen määrä
yhteensä

Näyttää niiden saapuvien puhelujen
määrän, jotka yhdistettiin edustajalle.

Saapuvien yhdistettyjen
määrä

Yhdistettyjen kesto yhteensäNäyttää kokonaisajan, jonka edustaja
keskusteli asiakkaiden kanssa saapuvissa
puheluissa. Saapuvien yhdistettyjen aika
yhteensä ei sisällä Vapaa-aikaa, pidon
kestoa tai konsultointiaikaa.

Saapuvien yhdistettyjen
aika yhteensä

Yhdistettyjen kesto yhteensä
+ Pidossa-kesto yhteensä

Näyttää kokonaisajan, jonka verran
edustajalle yhdistettiin saapuvia
puheluita.

Saapuvien
yhteydenottojen aika
yhteensä
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KaavaSuodattimetKuvausParametri

(Yhdistettyjen kesto
yhteensä + Pidossa-kesto
yhteensä) / Yhdistettyjen
määrä yhteensä

Näyttää keskimääräisen saapuvan
yhteydenoton ajan.

Keskimääräinen
saapuvan yhteydenoton
aika

Lähtevien Soi-määrä
yhteensä

Näyttää, kuinka monta kertaa edustaja
oli varattujen lähtevien tilassa. Tämä tila
ilmaisee, että edustaja on aloittanut
lähtevän puhelun, mutta puhelua ei ole
vielä yhdistetty.

Varattujen lähtevien
määrä

Lähtevien Soi-kesto
yhteensä

Näyttää kokonaisajan, jonka edustaja oli
varattujen lähtevien tilassa.

Varattujen lähtevien aika
yhteensä

Lähtevien Soi-kesto
yhteensä / Lähtevien
Soi-määrä yhteensä

Näyttää keskimääräisen ajan, jonka
edustaja oli varattujen lähtevien tilassa.

Keskimääräinen
varattujen lähtevien aika

Lähtevien Pidossa-määrä
yhteensä

Näyttää kerrat, jolloin edustaja asetti
lähtevän puhelun pitoon.

Lähtevien pitomäärä

Lähtevien pidossa olon
kesto yhteensä

Näyttää kokonaisajan, jonka verran
lähtevät puhelut olivat pidossa.

Lähtevien pitoaika
yhteensä

Lähtevien pidossa olon
kesto yhteensä / Lähtevien
Pidossa-määrä yhteensä

Näyttää lähtevien puheluiden
keskimääräisen pitoajan.

Keskimääräinen
lähtevien pitoaika

Lähtevien Soi-määrä
yhteensä

Näyttää niiden kertojen määrän, jolloin
edustaja yritti soittaa lähtevän puhelun.

Lähtevien yritysmäärä

Yhdistettyjen lähtevien
määrä yhteensä

Näyttää niiden lähtevien puhelujen
määrän, jotka yhdistettiin edustajalle.

Yhdistettyjen lähtevien
määrä

Lähtevien yhdistettynä olon
kesto yhteensä

Näyttää kokonaisajan, jonka verran
edustaja puhui asiakkaille lähtevissä
puheluissa. Lähtevien yhdistettyjen aika
yhteensä ei sisällä Vapaa-aikaa, pidon
kestoa tai konsultointiaikaa.

Yhdistettyjen lähtevien
aika yhteensä

Lähtevien yhdistettyjen
kesto yhteensä +
Pidossa-kesto yhteensä

Näyttää kokonaisajan, jonka verran
edustajalle yhdistettiin lähteviä
puheluita.

Lähtevien
yhteydenottojen aika
yhteensä

(Lähtevien yhdistettyjen
kesto yhteensä +
Pidossa-kesto yhteensä) /
Lähtevien yhdistettyjen
määrä yhteensä

Näyttää keskimääräisen lähtevän
yhteydenoton ajan.

Keskimääräinen
lähtevän yhteydenoton
aika
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KaavaSuodattimetKuvausParametri

Katkaistu-määrä yhteensäNäyttää niiden puhelujen määrän, joihin
vastattiin (eli jotka yhdistettiin
edustajalle tai jaettiin kohdesijaintiin ja
hyväksyttiin siellä), mutta jotka
katkaistiin sitten heti yritykselle
määritetyn äkillisen katkaisurajan
puitteissa.

Yhtäkkiä katkaistujen
määrä

Päättämisten määrä
yhteensä

Näyttää niiden kertojen määrän, jolloin
edustaja siirtyi päättämistilaan saapuvan
puhelun jälkeen.

Saapuvien päättämisten
määrä

Päättämisten kesto yhteensäNäyttää kokonaisajan, jonka edustaja oli
päättämistilassa saapuvan puhelun
jälkeen.

Saapuvien päättämisaika
yhteensä

Päättämisten kesto yhteensä
/ Päättämisten määrä
yhteensä

Näyttää keskimääräisen ajan, jonka
edustaja oli päättämistilassa saapuvan
puhelun jälkeen.

Keskimääräinen
saapuvien päättämisaika

Lähtevien päättämisten
määrä yhteensä

Näyttää niiden kertojen määrän, jolloin
edustaja siirtyi päättämistilaan lähtevän
puhelun jälkeen.

Lähtevien päättämisten
määrä

Lähtevien päättämisen kesto
yhteensä

Näyttää kokonaisajan, jonka edustaja oli
päättämistilassa lähtevän puhelun
jälkeen.

Lähtevien päättämisaika
yhteensä

Lähtevien päättämisen kesto
yhteensä / Lähtevien
päättämistenmäärä yhteensä

Näyttää keskimääräisen ajan, jonka
edustaja oli päättämistilassa lähtevän
puhelun jälkeen.

Keskimääräinen
lähtevien päättämisaika

Ei vastattujen määrä
yhteensä

Niiden kertojen määrä, jolloin edustaja
ei vastannut saapuvaan pyyntöön, minkä
vuoksi yhteydenottoa ei voitu yhdistää
edustajalle.

Ei vastaavien määrä

Ei vastannut -kesto yhteensäNäyttää kokonaisajan, jonka edustaja oli
Ei vastaa -tilassa.

Ei vastaavien aika
yhteensä

Ei vastannut -kesto yhteensä
/ Ei vastattujen määrä
yhteensä

Näyttää keskimääräisen ajan, jonka
edustaja oli Ei vastaa -tilassa.

Keskimääräinen ei
vastaavien aika

Konsultointimäärä yhteensäNäyttää, kuinka monta kertaa edustaja
vastasi toisen edustajan
konsultointipyyntöön.

Konsultoinnin
vastausmäärä

Konsultoinnin kesto
yhteensä

Näyttää kokonaisajan, jonka edustaja
käytti vastatessaan
konsultointipyyntöihin.

Konsultointivastauksen
aika yhteensä

Konsultoinnin kesto
yhteensä /
Konsultointimäärä yhteensä

Näyttää keskimääräisen ajan, jonka
edustaja käytti vastatessaan
konsultointipyyntöihin.

Keskimääräinen
konsultointivastauksen
aika
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KaavaSuodattimetKuvausParametri

Konsultointipyyntömäärä
yhteensä

Näyttää, kuinka monta kertaa edustaja
lähetti konsultointipyynnön toiselle
edustajalle.

Konsultointipyyntömäärä

Konsultointipyynnön kesto
yhteensä

Näyttää kokonaisajan, jonka edustaja
käytti muiden edustajien konsultointiin.

Konsultointipyynnön
aika yhteensä

Konsultointipyynnön kesto
yhteensä /
Konsultointipyyntömäärä
yhteensä

Näyttää keskimääräisen ajan, jonka
edustaja käytti muiden edustajien
konsultointiin.

Keskimääräinen
konsultointipyynnön
aika

Konsultointivastausten
määrä yhteensä

Näyttää, kuinka monta kertaa edustaja
vastasi toisen edustajan
konsultointipyyntöön

Konsultointimäärä

Konsultointivastauksen
kesto yhteensä

Näyttää kokonaisajan, jonka edustaja
käytti vastatessaan
konsultointipyyntöihin.

Konsultointien aika
yhteensä

Konsultointivastauksen
kesto yhteensä /
Konsultointivastausten
määrä yhteensä

Näyttää keskimääräisen ajan, jonka
edustaja käytti vastatessaan
konsultointipyyntöihin.

Keskimääräinen
konsultointien aika

Neuvottelumäärä yhteensäNäyttää niiden kertojen määrän, jolloin
edustaja aloitti neuvottelupuhelun.

Neuvottelumäärä

CTQ-pyyntömäärä yhteensäNäyttää, kuinka monta kertaa edustaja
aloitti konsultoinnin jonoon
käsitellessään saapuvaa puhelua.

Saapuvien
CTQ-pyyntöjen määrä

CTQ-pyynnön kesto
yhteensä

Näyttää kokonaisajan, jonka edustaja
vastasi Konsultointi jonoon -pyyntöihin
saapuvaa puhelua käsittelevältä
edustajalta.

Saapuvien
CTQ-pyyntöjen aika
yhteensä

CTQ-vastausten määrä
yhteensä

Näyttää, kuinka monta kertaa edustaja
vastasi toiselta, saapuvaa puhelua
käsittelevältä edustajalta tulevaan
Konsultointi jonoon -pyyntöön.

Saapuvien
CTQ-vastausten määrä

CTQ-vastauksen kesto
yhteensä

Näyttää kokonaisajan, jonka edustaja
vastasi Konsultointi jonoon -pyyntöihin
saapuvaa puhelua käsittelevältä
edustajalta.

Saapuvien
CTQ-vastausten aika
yhteensä

Lähtevien CTQ-pyyntöjen
määrä yhteensä

Näyttää, kuinka monta kertaa edustaja
aloitti Konsultointi jonoon -pyynnön
käsitellessään lähtevää puhelua.

Lähtevä
CTQ-pyyntömäärä

Lähtevien CTQ-pyyntöjen
kesto yhteensä

Näyttää kokonaisajan, jonka edustaja
vastasi Konsultointi jonoon -pyyntöihin
toiselta edustajalta, joka käsitteli lähtevää
puhelua.

Lähtevien
CTQ-pyyntöjen aika
yhteensä
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KaavaSuodattimetKuvausParametri

Lähtevien CTQ-vastausten
määrä yhteensä

Näyttää, kuinka monta kertaa edustaja
vastasi toiselta, lähtevää puhelua
käsittelevältä edustajalta tulevaan
Konsultointi jonoon -pyyntöön.

Lähtevän CTQ:n
vastausmäärä

Lähtevien CTQ-vastausten
kesto yhteensä

Näyttää kokonaisajan, jonka edustaja
vastasi Konsultointi jonoon -pyyntöihin
toiselta edustajalta, joka käsitteli lähtevää
puhelua.

Lähtevien
CTQ-vastausten aika
yhteensä

Edustajien välisten siirtojen
määrä yhteensä

Näyttää, kuinka monta kertaa edustaja
siirsi saapuvan puhelun toiselle
edustajalle.

Edustajan siirto

Edustajien välisten
jonosiirtopyyntöjen määrä
yhteensä

Näyttää, kuinka monta kertaa edustaja
asetti saapuvan puhelun uudelleen
jonoon.

Edustajan
uudelleenjonotus

Sokkona tehtyjen siirtojen
määrä yhteensä

Näyttää niiden kertojen määrän, jolloin
edustaja siirsi saapuvan puhelun joko
ulkoiseen tai kolmannen osapuolen
valintanumeroon IVR:n (Interactive
Voice Response) kautta ilman edustajan
toimia.

Valvomaton siirto

(Yhdistettyjen kesto
yhteensä + Päättämisten
kesto yhteensä) /
Yhdistettyjen määrä
yhteensä

Näyttää keskimääräisen ajan, jonka
edustaja käytti saapuvan puhelun
käsittelyyn.

Saapuvien
keskimääräinen
käsittelyaika

(Lähtevien yhdistettynä olon
kesto yhteensä + Lähtevien
päättämisen kesto yhteensä)
/ Yhdistettyjen lähtevien
määrä yhteensä

Näyttää keskimääräisen ajan, jonka
edustaja käytti lähtevän puhelun
käsittelyyn.

Keskimääräinen
lähtevien käsittelyaika

Saat Siirtyminen-kuvakkeen näkyviin napsauttamalla taulukon Osaamisprofiili or Osaamiset-solua. Avaa
modaalinen Siirtyminen-valintaikkuna napsauttamalla kuvaketta. Voit tarkastella seuraavia tietoja:

KuvausParametri

Näyttää sen edustajan seuraavan kirjautumispäivämäärän ja -ajan, jonka
osaamisprofiili/taidot päivitettiin, kun hänet kirjattiin ulos, tai päivämäärän ja
ajan, jolloin osaamisprofiili/taidot päivitettiin kirjautuneena olevalle edustajalle.

Kirjautumisaika / taitojen
päivitysaika

Näyttää sen osaamisprofiilin nimen, johon edustaja liittyy.Osaamisprofiili

Näyttää edustajan osaamisen, joka voi olla esimerkiksi kielen sujuvuus tai
tuoteasiantuntemus. Sarakkeessa on useita osaamisia yhdistettyinä vastaavaan
osaamisprofiiliin yhdessä pilkuin erotetussa merkkijonossa.

Osaamiset
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Edustajan tiedot sosiaalisten kanavien mukaan

Edustajan tiedot sosiaalisten kanavien mukaan -raportin avulla näytetään Facebook- ja tekstiviestikanavien
tilastot.

Tämä raportti näkyy vain, jos yritys on tilannut yhteisöpalvelukanavan SKU:n.Huomautus

Yhtäkkiä katkaistujen määrä -kenttää ei käytetä tällä hetkellä, eikä sitä täytetä.Huomautus

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Edustajan raportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaKuvausParametri

Edustajan nimi

Käytetään: Rivisegmentti

Edustajan nimi

Edelliset 7 päivääAjanjaksoAikaväli

Sosiaaliset kanavat (Facebook ja SMS)
näkyvät tilastoineen.

Suodatin: Kanavan tyyppi

Kenttä: Yhteisöpalvelu

Käytetään: Rivisegmentti

Alakanavan tyyppi

Edustajan kanavatunnusmääräNiiden kertojen kokonaismäärä, jolloin
edustaja kirjautui sisään kyseisenä päivänä.

Kirjautumismäärä

Yhdistettyjen lähtevien määrä
yhteensä + Yhdistettyjen määrä
yhteensä

Käsiteltyjen soittojen kokonaismäärä.Yhteydenotto käsitelty

Reaaliaikaisen päivityksen
aikaleiman summa –
kirjautumisen aikaleiman summa

Kokonaisaika, jonka edustaja oli
kirjautuneena.

Henkilöstötunnit

Sisäänkirjauksen
vähimmäisaikaleima

Päivämäärä ja aika, jolloin edustaja kirjautui
sisään.

Alkuperäinen
kirjautumisaika

Uloskirjauksen
enimmäisaikaleima

Päivämäärä ja aika, jolloin edustaja kirjautui
ulos.

Lopullinen uloskirjausaika
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KaavaKuvausParametri

((Yhdistettyjen kesto yhteensä +
Päättämisten kesto yhteensä) +
(Lähtevien yhdistettynä olon
kesto yhteensä + Lähtevien
päättämisen kesto yhteensä)) /
(Uloskirjauksen
enimmäisaikaleima –
sisäänkirjauksen
vähimmäisaikaleima)

Mitattu aika, jonka edustaja käytti puheluihin,
verrattuna Tavoitettavissa- ja Vapaa-aikaan.

Käyttöaste

Vapaa-määrä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja siirtyi
Vapaa-tilaan.

Vapaa-määrä

Vapaa-kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustaja oli
Vapaa-tilassa.

Vapaa-aika yhteensä

Vapaa-kesto yhteensä /
Vapaa-määrä yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka edustaja oli
Vapaa-tilassa.

Keskimääräinen vapaana
olon aika

Tavoitettavissa-määrä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja on
siirtynyt Tavoitettavissa-tilaan.

Tavoitettavissa-määrä

Tavoitettavissa-kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustaja oli
Tavoitettavissa-tilassa.

Tavoitettavissa-aika
yhteensä

Tavoitettavissa-kesto yhteensä /
Tavoitettavissa-määrä yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka edustaja oli
Tavoitettavissa-tilassa.

Keskimääräinen
Tavoitettavissa-aika

Soi-määrä yhteensäNiiden kertojen kokonaismäärä, jolloin
edustaja on siirtynyt saapuvien varattujen
tilaan.

Saapuvien varattujen
määrä

Soi-kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustaja oli
Varattu-tilassa (aika puhelun saapumisesta
edustajan asemaan ennen vastaamista).

Saapuvien varattujen aika
yhteensä

Soi-kesto yhteensä / Soi-määrä
yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka edustaja oli
saapuvien varattujen tilassa.

Keskimääräinen saapuvien
varattujen aika

Pidossa-määrä yhteensäKerrat, jolloin edustaja on asettanut saapuvan
puhelun pitoon.

Saapuvien pitomäärä

Pidossa-kesto yhteensäKokonaisaika, jonka verran saapuvat puhelut
olivat pidossa.

Saapuvien pidossa olevien
aika yhteensä

Pidossa-kesto yhteensä /
Pidossa-määrä yhteensä

Saapuvien puheluiden keskimääräinen
pitoaika.

Keskimääräinen saapuvien
pidossa olevien aika

Yhdistettyjen määrä yhteensäNiiden saapuvien puhelujen määrä, jotka
yhdistettiin edustajalle.

Saapuvien yhdistettyjen
määrä

Yhdistettyjen kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustaja keskusteli
asiakkaiden kanssa saapuvissa puheluissa.
Saapuvien yhdistettyjen aika yhteensä ei
sisällä Vapaa-aikaa, pidon kestoa tai
konsultointiaikaa.

Saapuvien yhdistettyjen
aika yhteensä
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KaavaKuvausParametri

Yhdistettyjen kesto yhteensä +
Pidossa-kesto yhteensä

Kokonaisaika, jonka verran edustajalle
yhdistettiin saapuvia puheluita.

Saapuvien yhteydenottojen
aika yhteensä

(Yhdistettyjen kesto yhteensä +
Pidossa-kesto yhteensä) /
Yhdistettyjen määrä yhteensä

Keskimääräinen saapuvan yhteydenoton aika.Keskimääräinen saapuvan
yhteydenoton aika

Lähtevien Soi-määrä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja oli
varattujen lähtevien tilassa. Tämä tila
ilmaisee, että edustaja on aloittanut lähtevän
puhelun, mutta puhelua ei ole vielä yhdistetty.

Varattujen lähtevien määrä

Lähtevien Soi-kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustaja oli varattujen
lähtevien tilassa.

Varattujen lähtevien aika
yhteensä

Lähtevien Soi-kesto yhteensä /
Lähtevien Soi-määrä yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka edustaja oli
varattujen lähtevien tilassa.

Keskimääräinen varattujen
lähtevien aika

Lähtevien Pidossa-määrä
yhteensä

Kerrat, jolloin edustaja on asettanut lähtevän
puhelun pitoon.

Lähtevien pitomäärä

Lähtevien pidossa olon kesto
yhteensä

Kokonaisaika, jonka verran lähtevät puhelut
olivat pidossa.

Lähtevien pitoaika
yhteensä

Lähtevien pidossa olon kesto
yhteensä / Lähtevien
Pidossa-määrä yhteensä

Lähtevien puheluiden keskimääräinen
pitoaika.

Keskimääräinen lähtevien
pitoaika

Lähtevien Soi-määrä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja yritti
soittaa lähtevän puhelun.

Lähtevien yritysmäärä

Yhdistettyjen lähtevien määrä
yhteensä

Niiden lähtevien puhelujen määrä, jotka
yhdistettiin edustajalle.

Yhdistettyjen lähtevien
määrä

Lähtevien yhdistettynä olon kesto
yhteensä

Näyttää kokonaisajan, jonka verran edustaja
puhui asiakkaille lähtevissä puheluissa.
Lähtevien yhdistettyjen aika yhteensä ei
sisällä Vapaa-aikaa, pidon kestoa tai
konsultointiaikaa.

Yhdistettyjen lähtevien
aika yhteensä

Lähtevien yhdistettyjen kesto
yhteensä + Pidossa-kesto
yhteensä

Kokonaisaika, jonka verran edustajalle
yhdistettiin lähteviä puheluita.

Lähtevien yhteydenottojen
aika yhteensä

(Lähtevien yhdistettyjen kesto
yhteensä + Pidossa-kesto
yhteensä) / Lähtevien
yhdistettyjen määrä yhteensä

Keskimääräinen lähtevän yhteydenoton aika.Keskimääräinen lähtevän
yhteydenoton aika

Katkaistu-määrä yhteensäNiiden puhelujen määrä, joihin vastattiin (eli
jotka yhdistettiin edustajalle tai jaettiin
kohdesijaintiin ja hyväksyttiin siellä), mutta
jotka katkaistiin sitten heti yritykselle
määritetyn äkillisen katkaisurajan puitteissa.

Yhtäkkiä katkaistujen
määrä
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KaavaKuvausParametri

Päättämisten määrä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja siirtyi
päättämistilaan saapuvan puhelun jälkeen.

Saapuvien päättämisten
määrä

Päättämisten kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustaja oli
päättämistilassa saapuvan puhelun jälkeen.

Saapuvien päättämisaika
yhteensä

Päättämisten kesto yhteensä /
Päättämisten määrä yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka edustaja oli
päättämistilassa saapuvan puhelun jälkeen.

Keskimääräinen saapuvien
päättämisaika

Lähtevien päättämisten määrä
yhteensä

Niiden kertojen määrä, jolloin edustaja siirtyi
päättämistilaan lähtevän puhelun jälkeen.

Lähtevien päättämisten
määrä

Lähtevien päättämisen kesto
yhteensä

Kokonaisaika, jonka edustaja oli
päättämistilassa lähtevän puhelun jälkeen.

Lähtevien päättämisaika
yhteensä

Lähtevien päättämisen kesto
yhteensä / Lähtevien päättämisten
määrä yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka edustaja oli
päättämistilassa lähtevän puhelun jälkeen.

Keskimääräinen lähtevien
päättämisaika

Ei vastattujen määrä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja ei
vastannut saapuvaan pyyntöön, minkä vuoksi
yhteydenottoa ei voitu yhdistää edustajalle.

Ei vastaavien määrä

Ei vastannut -kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustaja oli Ei vastaa
-tilassa.

Ei vastaavien aika yhteensä

Ei vastannut -kesto yhteensä / Ei
vastattujen määrä yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka edustaja oli Ei
vastaa -tilassa.

Keskimääräinen ei
vastaavien aika

Konsultointimäärä yhteensäNiiden kertojenmäärä, jolloin edustaja vastasi
toisen edustajan konsultointipyyntöön.

Konsultoinnin
vastausmäärä

Konsultoinnin kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustaja käytti
vastatessaan konsultointipyyntöihin.

Konsultointivastauksen
aika yhteensä

Konsultoinnin kesto yhteensä /
Konsultointimäärä yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka edustaja käytti
vastatessaan konsultointipyyntöihin.

Keskimääräinen
konsultointivastauksen
aika

Konsultointipyyntömäärä
yhteensä

Niiden kertojen määrä, jolloin edustaja lähetti
konsultointipyynnön toiselle edustajalle.

Konsultointipyyntömäärä

Konsultointipyynnön kesto
yhteensä

Kokonaisaika, jonka edustaja käytti muiden
edustajien konsultointiin.

Konsultointipyynnön aika
yhteensä

Konsultointipyynnön kesto
yhteensä /
Konsultointipyyntömäärä
yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka edustaja käytti
muiden edustajien konsultointiin.

Keskimääräinen
konsultointipyynnön aika

Konsultointivastausten määrä
yhteensä

Niiden kertojenmäärä, jolloin edustaja vastasi
toisen edustajan konsultointipyyntöön

Konsultointimäärä

Konsultointivastauksen kesto
yhteensä

Kokonaisaika, jonka edustaja käytti
vastatessaan konsultointipyyntöihin.

Konsultointien aika
yhteensä
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KaavaKuvausParametri

Konsultointivastauksen kesto
yhteensä / Konsultointivastausten
määrä yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka edustaja käytti
vastatessaan konsultointipyyntöihin.

Keskimääräinen
konsultointien aika

Neuvottelumäärä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja aloitti
neuvottelupuhelun.

Neuvottelumäärä

CTQ-pyyntömäärä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja aloitti
konsultoinnin jonoon käsitellessään saapuvaa
puhelua.

Saapuvien CTQ-pyyntöjen
määrä

CTQ-pyynnön kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustaja vastasi
Konsultointi jonoon -pyyntöihin toiselta
edustajalta, joka käsitteli saapuvaa puhelua.

Saapuvien CTQ-pyyntöjen
aika yhteensä

CTQ-vastausten määrä yhteensäNiiden kertojenmäärä, jolloin edustaja vastasi
toiselta, saapuvaa puhelua käsittelevältä
edustajalta tulevaan Konsultointi jonoon
-pyyntöön.

SaapuvienCTQ-vastausten
määrä

CTQ-vastauksen kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustaja vastasi
Konsultointi jonoon -pyyntöihin toiselta
edustajalta, joka käsitteli saapuvaa puhelua.

SaapuvienCTQ-vastausten
aika yhteensä

Lähtevien CTQ-pyyntöjenmäärä
yhteensä

Niiden kertojen määrä, jolloin edustaja aloitti
Konsultointi jonoon -pyynnön lähtevän
puhelun käsittelyn aikana.

LähteväCTQ-pyyntömäärä

Lähtevien CTQ-pyyntöjen kesto
yhteensä

Kokonaisaika, jonka edustaja vastasi
Konsultointi jonoon -pyyntöihin toiselta
edustajalta, joka käsitteli lähtevää puhelua.

Lähtevien CTQ-pyyntöjen
aika yhteensä

Lähtevien CTQ-vastaustenmäärä
yhteensä

Niiden kertojenmäärä, jolloin edustaja vastasi
toiselta, lähtevää puhelua käsittelevältä
edustajalta tulevaan Konsultointi jonoon
-pyyntöön.

Lähtevän CTQ:n
vastausmäärä

Lähtevien CTQ-vastausten kesto
yhteensä

Kokonaisaika, jonka edustaja vastasi
Konsultointi jonoon -pyyntöihin toiselta
edustajalta, joka käsitteli lähtevää puhelua.

Lähtevien CTQ-vastausten
aika yhteensä

Edustajien välisten siirtojen
määrä yhteensä

Niiden kertojen määrä, jolloin edustaja siirsi
saapuvan puhelun toiselle edustajalle.

Edustajan siirto

Edustajien välisten
jonosiirtopyyntöjen määrä
yhteensä

Niiden kertojen määrä, jolloin edustaja asetti
saapuvan puhelun uudelleen jonoon.

Edustajan uudelleenjonotus

Sokkona tehtyjen siirtojen määrä
yhteensä

Niiden kertojen määrä, jolloin edustajat
siirsivät saapuvia puheluita joko ulkoiseen tai
kolmannen osapuolen valintanumeroon IVR:n
(Interactive Voice Response) kautta ilman
edustajan toimia.

Valvomaton siirto
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KaavaKuvausParametri

(Yhdistettyjen kesto yhteensä +
Päättämisten kesto yhteensä) /
Yhdistettyjen määrä yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka edustaja käytti
saapuvan puhelun käsittelyyn.

Saapuvien keskimääräinen
käsittelyaika

(Lähtevien yhdistettynä olon
kesto yhteensä + Lähtevien
päättämisen kesto yhteensä) /
Yhdistettyjen lähtevien määrä
yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka edustaja käytti
lähtevän puhelun käsittelyyn.

Keskimääräinen lähtevien
käsittelyaika

Edustajien käsittelemät yhteydenotot – kaavio

Tämä raportti kuvaa edustajan käsittelemien yhteydenottojenmäärää. Voit suodattaa tietoja yhteydenottotyypin
mukaan.

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Edustajan raportit

Tuloksen tyyppi: Palkkikaavio

KaavaKuvausMedian tyyppi

Yhdistettyjen määrä (Kanavan
tyyppi = puhelin) + Yhdistettyjen
lähtevien määrä (Kanavan tyyppi
= puhelin)

Puhelinyhteydenotonmediatyyppi.Puhe

Yhdistettyjen määrä (Kanavan
tyyppi = keskustelu)

Keskusteluyhteydenoton
mediatyyppi.

Keskustelu

Yhdistettyjen määrä (Kanavan
tyyppi = sähköposti) +
Yhdistettyjen lähtevien määrä
(Kanavan tyyppi = sähköposti)

Sähköpostiyhteydenoton
mediatyyppi.

Sähköposti

Edustajan lähtevien tilastot

Tämä raportti kuvaa edustajan soittamien lähtevien puhelujen määrää.

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Edustajan raportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaKuvausParametri

Edustajan nimi eli asiakaspuheluita
käsittelevän henkilön nimi.

Käytetään: Rivisegmentti

Edustajan nimi

Edelliset 7 päivääAjanjakso, jolta lähtevien puhelujen
tiedot ovat käytettävissä.

Aikaväli

Cisco Webex Contact Center Analyzer -käyttöopas
26

Visualisointi
Edustajien käsittelemät yhteydenotot – kaavio



KaavaKuvausParametri

Yhteydenoton mediatyyppi, kuten
puhelin, sähköposti tai keskustelu.

Käytetään: Rivisegmentti

Kanavan tyyppi

Sisäänkirjauksen
vähimmäisaikaleima

Päivämäärä ja aika, jolloin edustaja
kirjautui sisään ensimmäisen kerran
aikavälillä.

Alkuperäinen kirjautumisaika

Yhdistettyjen lähtevien määrä
yhteensä

Edustajan käsittelemien lähtevien
puheluiden määrä.

Käsitelty lähtevä yhteydenotto

(Lähtevien yhdistettynä olon kesto
yhteensä + Lähtevien päättämisen
kesto yhteensä) / Yhdistettyjen
lähtevien määrä yhteensä

Lähtevien puheluiden
keskimääräinen käsittelyaika.

Keskimääräinen lähtevien
käsittelyaika

Lähtevien kesto yhteensäKokonaisaika, jonka verran
edustaja keskusteli asiakkaan
kanssa lähtevässä puhelussa. Tähän
sisältyy lähtevän puhelun pitoaika.

Yhdistettyjen lähtevien aika

Yhdistettyjen lähtevien aika /
Käsitelty lähtevä yhteydenotto

Keskimääräinen lähtevien
yhdistämisaika.

Lähtevien keskimääräinen
yhdistämisaika

Yhdistettyjen lähtevien aika –
Lähtevien pidon kesto

Kokonaisaika, jonka verran
edustaja keskusteli asiakkaan
kanssa lähtevässä puhelussa.

Lähtevien puheaika

Puhelujen siirtokertojen määrä.Siirtojen määrä

Konsultoinnin kesto yhteensä /
Konsultointien määrä yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka verran
edustaja konsultoi toista edustajaa
tai kolmatta osapuolta ja piti
soittajaa pidossa.

Konsultointipuhelujen keskikesto

Napsauta jotakin taulukon solua (paitsi solua Konsultointipuhelujen keskikesto), jotta saat
Siirtyminen-kuvakkeen näkyviin. Valitse taulukon solu Siirtojen määrä ja napsauta Siirtyminen-kuvaketta
modaalisen Siirtyminen-valintaikkunan avausta varten. Modaalisessa Siirtyminen-valintaikkunassa näkyvät
tietueet, jotka sisältyvät visualisoinnin laskentaan. Voit tarkastella seuraavia tietoja:

Taulu 3. Siirtyminen

KaavaKuvausParametri

Aika, jolloin puhelu siirrettiin.Soitonsiirtoaika

Siirron tyyppi, esimerkiksi
valvomaton siirto tai
konsultointisiirto.

Siirtotyyppi

Numero, johon puhelu siirrettiin.Siirretty numeroon
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KaavaKuvausParametri

Jono, johon puhelu siirrettiin.Siirretty jonoon

Aika, jonka verran edustaja
konsultoi toista edustajaa tai
kolmatta osapuolta ja piti soittajaa
pidossa.

Konsulttipuhelun kesto

Voit lisätä raporttiin uuden sarakkeen valitsemalla haluamasi CSR-kentät ja mitat modaalisen
Siirtyminen-valintaikkunan vasemmalla puolella olevista avattavista valikoista. Voit viedä Siirtyminen-raportin
Microsoft Excel -muodossa tai CSV-muodossa haluamaasi sijaintiin. Jos haluat tarkastella modaalista
Siirtyminen-valintaikkunaa erillisessä ikkunassa, napsauta Käynnistä-kuvaketta.

Siirtojen määrä- jaKonsultointipuhelujen keskikesto -sarakkeet ovat käytettävissä APS-raporttienOmien
lähtevien tilastot-historia -raportissa Agent Desktopissa. Siirtyminen-toiminto ei koske Agent Desktopin
APS-raportteja.

Huomautus

Edustajan tilastot

Tämä raportti kuvaa edustajan tilastoja.

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Edustajan raportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaKuvausParametri

Edustajan nimi eli
asiakaspuheluihin vastaavan
henkilön nimi.

Käytetään: Rivisegmentti

Edustajan nimi

Edelliset 7 päivääAjanjakso, jolta edustajan tilastot
ovat käytettävissä.

Aikaväli

Yhteydenoton mediatyyppi, kuten
puhelin, sähköposti tai keskustelu.

Käytetään: Rivisegmentti

Kanavan tyyppi

Sisäänkirjauksen
vähimmäisaikaleima

Päivämäärä ja aika, jolloin edustaja
kirjautui sisään.

Kirjautumisaika

Käsitelty = Yhdistettyjen lähtevien
määrä yhteensä + Yhdistettyjen
määrä yhteensä

Käsiteltyjen vuorovaikutusten
kokonaismäärä.

Käsitelty
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KaavaKuvausParametri

Käsittelyaika yhteensä =
(Yhdistettyjen kesto yhteensä +
Päättämisten kesto yhteensä) +
(Lähtevien yhdistettynä olon kesto
yhteensä + Lähtevien päättämisten
määrä yhteensä)

Kumulatiivinen aika, joka käytettiin
puheluiden käsittelyyn.

Käsittelyaika yhteensä

Keskimääräinen käsittelyaika =
(Yhdistettyjen kesto yhteensä +
Päättämisten kesto yhteensä) +
(Lähtevien yhdistettynä olon kesto
yhteensä + Lähtevien päättämisten
määrä yhteensä) / Yhdistettyjen
määrä yhteensä.

Keskimääräinen aika, joka
käytettiin puhelun käsittelyyn
(yhdistetty aika ja päättämisaika),
jaettuna vastattujen puheluiden
määrällä.

Keskimääräinen käsittelyaika

Saat Siirtyminen-kuvakkeen näkyviin napsauttamalla taulukon Osaamisprofiili or Osaamiset-solua. Avaa
modaalinen Siirtyminen-valintaikkuna napsauttamalla kuvaketta. Voit tarkastella seuraavia tietoja:

KuvausParametri

Näyttää sen edustajan seuraavan kirjautumispäivämäärän ja -ajan, jonka
osaamisprofiili/taidot päivitettiin, kun hänet kirjattiin ulos, tai päivämäärän ja
ajan, jolloin osaamisprofiili/taidot päivitettiin kirjautuneena olevalle edustajalle.

Kirjautumisaika / taitojen
päivitysaika

Näyttää sen osaamisprofiilin nimen, johon edustaja liittyy.Osaamisprofiili

Näyttää edustajan osaamisen, joka voi olla esimerkiksi kielen sujuvuus tai
tuoteasiantuntemus. Sarakkeessa on useita osaamisia yhdistettyinä vastaavaan
osaamisprofiiliin yhdessä pilkuin erotetussa merkkijonossa.

Osaamiset

Toimipaikka

Tässä raportissa on yksityiskohtainen näkymä kunkin toimipaikan edustajatilastojen määrästä.

Yhtäkkiä katkaistujen määrä -kenttää ei käytetä tällä hetkellä, eikä sitä täytetä.Huomautus

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Edustajan raportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaKuvausParametri

Sen palvelukeskuksen sijainti,
johon puhelu jaettiin.

Käytetään: Rivisegmentti

Toimipaikan nimi

Edelliset 7 päivääAjanjakso, jolta kunkin toimipaikan
edustajatilastot ovat käytettävissä.

Aikaväli
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KaavaKuvausParametri

Yhteydenoton mediatyyppi, kuten
puhelin, sähköposti tai keskustelu.

Käytetään: Rivisegmentti

Kanavan tyyppi

Yhdistettyjen määrä yhteensä +
Yhdistettyjen lähtevien määrä
yhteensä

Käsiteltyjen yhteydenottojen
kokonaismäärä.

Yhteydenotto käsitelty

Reaaliaikaisen päivityksen
aikaleiman summa – kirjautumisen
aikaleiman summa

Kokonaisaika, jonka verran
edustajat ovat olleet kirjautuneina.

Henkilöstötunnit

((Yhdistettyjen kesto yhteensä +
Päättämisten kesto yhteensä) +
(Lähtevien yhdistettynä olon kesto
yhteensä + Lähtevien päättämisen
kesto yhteensä)) / (Uloskirjauksen
enimmäisaikaleima –
sisäänkirjauksen
vähimmäisaikaleima)

Mitattu aika, jonka edustajat ovat
käyttäneet puheluihin, verrattuna
Tavoitettavissa- ja Vapaa-aikaan.

Käyttöaste

Vapaa-määrä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin
edustajat ovat siirtyneet
Vapaa-tilaan.

Vapaa-määrä

Vapaa-kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustajat ovat
olleet Vapaa-tilassa.

Vapaa-aika yhteensä

Vapaa-kesto yhteensä /
Vapaa-määrä yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka
edustajat olivat Vapaa-tilassa.

Keskimääräinen vapaana olon aika

Tavoitettavissa-määrä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin
edustajat ovat siirtyneet
Tavoitettavissa-tilaan.

Tavoitettavissa-määrä

Tavoitettavissa-kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustajat ovat
olleet Tavoitettavissa-tilassa.

Tavoitettavissa-aika yhteensä

Tavoitettavissa-kesto yhteensä /
Tavoitettavissa-määrä yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka
edustajat olivat
Tavoitettavissa-tilassa.

Keskimääräinen
Tavoitettavissa-aika

Soi-määrä yhteensäNiiden kertojen kokonaismäärä,
jolloin edustajat siirtyivät saapuvien
varattujen tilaan.

Saapuvien varattujen määrä
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KaavaKuvausParametri

Soi-kesto yhteensäNiiden kertojen kokonaismäärä,
jolloin edustajat olivat
Varattu-tilassa (aika puhelun
saapumisesta edustajan asemaan
siihen asti, että puheluun
vastataan).

Saapuvien varattujen aika yhteensä

Soi-kesto yhteensä / Soi-määrä
yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka
edustajat olivat saapuvien
varattujen tilassa.

Keskimääräinen saapuvien
varattujen aika

Pidossa-määrä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin
edustajat asettivat saapuvia
puheluja pitoon.

Saapuvien pitomäärä

Pidossa-kesto yhteensäKokonaisaika, jonka verran
saapuvat puhelut olivat pidossa.

Saapuvien pitoaika

Pidossa-kesto yhteensä /
Pidossa-määrä yhteensä

Saapuvien puheluiden
keskimääräinen pitoaika.

Keskimääräinen saapuvien pidossa
olevien aika

Yhdistettyjen määrä yhteensäNiiden saapuvien puhelujenmäärä,
jotka yhdistettiin edustajille.

Saapuvien yhdistettyjen määrä

Yhdistettyjen kesto yhteensäKokonaisaika, jonka verran
edustajat puhuivat asiakkaiden
kanssa saapuvissa puheluissa.
Saapuvien yhdistettyjen aika
yhteensä ei sisällä Vapaa-aikaa,
pidon kestoa tai konsultointiaikaa.

Saapuvien yhdistettyjen aika
yhteensä

Yhdistettyjen kesto yhteensä +
Pidossa-kesto yhteensä

Kokonaisaika, jonka verran
edustajille yhdistettiin saapuvia
puheluja.

Saapuvien yhteydenottojen aika
yhteensä

(Yhdistettyjen kesto yhteensä +
Pidossa-kesto yhteensä) /
Yhdistettyjen määrä yhteensä

Saapuvien keskimääräinen
yhdistettynä olemisen aika.

Keskimääräinen saapuvien
yhteydenottojen aika yhteensä

Lähtevien Soi-määrä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin
edustajat olivat Varatut lähtevät
-tilassa (aika puhelun soimisen
alkamisesta siihen, että puheluun
vastataan).

Varattujen lähtevien määrä

Lähtevien Soi-kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustajat
olivat Varatut lähtevät -tilassa.

Varattujen lähtevien aika yhteensä

Lähtevien Soi-kesto yhteensä /
Lähtevien Soi-määrä yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka
edustajat olivat Varatut lähtevät
-tilassa.

Keskimääräinen varattujen
lähtevien aika

Cisco Webex Contact Center Analyzer -käyttöopas
31

Visualisointi
Toimipaikka



KaavaKuvausParametri

Lähtevien Pidossa-määrä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin
edustajat asettivat lähteviä puheluja
pitoon.

Lähtevien pitomäärä

Lähtevien pidossa olon kesto
yhteensä

Kokonaisaika, jonka verran lähtevät
puhelut olivat pidossa.

Lähtevien pitoaika yhteensä

Lähtevien pidossa olon kesto
yhteensä / Lähtevien Pidossa-määrä
yhteensä

Lähtevien puheluiden
keskimääräinen pitoaika.

Keskimääräinen lähtevien pitoaika

Lähtevien Soi-määrä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin
edustajat yrittivät soittaa lähteviä
puheluita.

Lähtevien yritysmäärä

Yhdistettyjen lähtevien määrä
yhteensä

Niiden lähtevien puhelujen määrä,
jotka yhdistettiin edustajille.

Yhdistettyjen lähtevien määrä

Lähtevien yhdistettynä olon kesto
yhteensä

Kokonaisaika, jonka verran
edustajat puhuivat asiakkaiden
kanssa lähtevissä puheluissa.
Lähtevien yhdistettyjen aika
yhteensä ei sisällä Vapaa-aikaa,
pidon kestoa tai konsultointiaikaa.

Yhdistettyjen lähtevien aika
yhteensä

Lähtevien yhdistettyjen kesto
yhteensä + Pidossa-kesto yhteensä

Kokonaisaika, jonka verran
edustajille yhdistettiin lähteviä
puheluja.

Lähtevien yhteydenottojen aika
yhteensä

(Lähtevien yhdistettyjen kesto
yhteensä + Pidossa-kesto yhteensä)
/ Lähtevien yhdistettyjen määrä
yhteensä

Keskimääräinen lähtevien
yhdistämisaika.

Keskimääräinen lähtevän
yhteydenoton aika

Katkaistu-määrä yhteensäNiiden puheluiden määrä, jotka
yhdistettiin edustajille, mutta jotka
katkaistiin heti yritykselle
määritetyn yhtäkkiä katkaistujen
rajan mukaisesti.

Yhtäkkiä katkaistujen määrä

Päättämisten määrä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin
edustajat siirtyivät päättämistilaan
saapuvan puhelun jälkeen.

Saapuvien päättämisten määrä

Päättämisten kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustajat
olivat päättämistilassa saapuvan
puhelun jälkeen.

Saapuvien päättämisaika yhteensä

Päättämisten kesto yhteensä /
Päättämisten määrä yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka
edustajat olivat päättämistilassa
saapuvan puhelun jälkeen.

Keskimääräinen saapuvien
päättämisaika
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KaavaKuvausParametri

Lähtevien päättämisten määrä
yhteensä

Niiden kertojen määrä, jolloin
edustajat siirtyivät päättämistilaan
lähtevän puhelun jälkeen.

Lähtevien päättämisten määrä

Lähtevien päättämisen kesto
yhteensä

Kokonaisaika, jonka edustajat
olivat päättämistilassa lähtevän
puhelun jälkeen.

Lähtevien päättämisaika yhteensä

Lähtevien päättämisen kesto
yhteensä / Lähtevien päättämisten
määrä yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka
edustajat olivat päättämistilassa
lähtevän puhelun jälkeen.

Keskimääräinen lähtevien
päättämisaika

Ei vastattujen määrä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin
edustaja ei vastannut saapuvaan
pyyntöön, minkä vuoksi
yhteydenottoa ei voitu yhdistää
edustajalle.

Ei vastaavien määrä

Ei vastannut -kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustajat
olivat Ei vastaa -tilassa.

Ei vastaavien aika yhteensä

Ei vastannut -kesto yhteensä / Ei
vastattujen määrä yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka
edustajat olivat Ei vastaa -tilassa.

Keskimääräinen ei vastaavien aika

Konsultointimäärä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin
edustajat vastasivat toisen edustajan
konsultointipyyntöön.

Konsultoinnin vastausmäärä

Konsultoinnin kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustajat
käyttivät vastatessaan
konsultointipyyntöihin.

Konsultointivastauksen aika
yhteensä

Konsultoinnin kesto yhteensä /
Konsultointimäärä yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka
edustajat käyttivät vastatessaan
konsultointipyyntöihin.

Keskimääräinen
konsultointivastauksen aika

Konsultointipyyntömäärä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin
edustajat lähettivät
konsultointipyynnön toiselle
edustajalle.

Konsultointipyyntömäärä

Konsultointipyynnön kesto
yhteensä

Kokonaisaika, jonka edustajat
käyttivät muiden edustajien
konsultointiin.

Konsultointipyynnön aika yhteensä

Konsultointipyynnön kesto
yhteensä / Konsultointipyyntömäärä
yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka
edustajat käyttivät muiden
edustajien konsultointiin.

Keskimääräinen
konsultointipyynnön aika
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KaavaKuvausParametri

Konsultointivastausten määrä
yhteensä

Niiden kertojen määrä, jolloin
edustajat vastasivat
konsultointipyyntöihin, sekä niiden
kertojen määrä, jolloin edustajat
konsultoivat muita edustajia.

Konsultointimäärä

Konsultointivastauksen kesto
yhteensä

Konsultointivastauksen aika
yhteensä plus konsultointipyynnön
aika yhteensä.

Konsultointien aika yhteensä

Konsultointivastauksen kesto
yhteensä / Konsultointivastausten
määrä yhteensä

Keskimääräinen konsultointiajan
pituus.

Keskimääräinen konsultointien aika

Neuvottelumäärä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin
edustajat aloittivat
neuvottelupuhelun.

Neuvottelumäärä

CTQ-pyyntömäärä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin
edustajat aloittivat konsultoinnin
jonoon käsitellessään saapuvaa
puhelua.

Saapuvien CTQ-pyyntöjen määrä

CTQ-pyynnön kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustajat
käyttivät vastatessaan Konsultointi
jonoon -pyyntöihin muilta
edustajilta, jotka käsittelivät
saapuvia puheluita.

Saapuvien CTQ-pyyntöjen aika
yhteensä

CTQ-vastausten määrä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin
edustajat vastasivat Konsultointi
jonoon -pyyntöihin muilta
edustajilta, jotka käsittelivät
saapuvia puheluita.

Saapuvien CTQ-vastausten määrä

CTQ-vastauksen kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustajat
käyttivät vastatessaan Konsultointi
jonoon -pyyntöihin muilta
edustajilta, jotka käsittelivät
saapuvia puheluita.

Saapuvien CTQ-vastausten aika
yhteensä

Lähtevien CTQ-pyyntöjen määrä
yhteensä

Niiden kertojen määrä, jolloin
edustajat aloittivat Konsultointi
jonoon -pyyntöjä lähtevien
puheluiden käsittelyn aikana.

Lähtevä CTQ-pyyntömäärä

Lähtevien CTQ-pyyntöjen kesto
yhteensä

Kokonaisaika, jonka edustajat
käyttivät vastatessaan Konsultointi
jonoon -pyyntöihin muilta
edustajilta, jotka käsittelivät
lähteviä puheluita.

Lähtevien CTQ-pyyntöjen aika
yhteensä
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KaavaKuvausParametri

Lähtevien CTQ-vastausten määrä
yhteensä

Niiden kertojen määrä, jolloin
edustajat vastasivat Konsultointi
jonoon -pyyntöihin muilta
edustajilta, jotka käsittelivät
lähteviä puheluita.

Lähtevän CTQ:n vastausmäärä

Lähtevien CTQ-vastausten kesto
yhteensä

Kokonaisaika, jonka edustajat
käyttivät vastatessaan Konsultointi
jonoon -pyyntöihin muilta
edustajilta, jotka käsittelivät
lähteviä puheluita.

Lähtevien CTQ-vastausten aika
yhteensä

Edustajien välisten siirtojen määrä
yhteensä

Niiden kertojen määrä, jolloin
edustajat siirsivät saapuvia
puheluita muille edustajille.

Edustajan siirto

Edustajien välisten
jonosiirtopyyntöjenmäärä yhteensä

Niiden kertojen määrä, jolloin
edustajat asettivat saapuvia
puheluja uudelleen jonoon.

Edustajan uudelleenjonotus

Sokkona tehtyjen siirtojen määrä
yhteensä

Niiden kertojen määrä, jolloin
edustajat siirsivät saapuvia
puheluita joko ulkoiseen tai
kolmannen osapuolen
valintanumeroon IVR:n (Interactive
Voice Response) kautta ilman
edustajan toimia.

Valvomaton siirto

(Yhdistettyjen kesto yhteensä +
Päättämisten kesto yhteensä) /
Yhdistettyjen määrä yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka
edustaja käytti saapuvien
puheluiden käsittelyyn.

Saapuvien keskimääräinen
käsittelyaika

(Lähtevien yhdistettynä olon kesto
yhteensä + Lähtevien päättämisen
kesto yhteensä) / Yhdistettyjen
lähtevien määrä yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka
edustaja käytti lähtevien puheluiden
käsittelyyn.

Keskimääräinen lähtevien
käsittelyaika

Toimipaikkakaavio

Tässä raportissa on kaavionäkymä niiden yhteydenottojen määrästä, jotka käsiteltiin kanavatyyppiä kohti
toimipaikassa.

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Edustajan raportit

Tuloksen tyyppi: Palkkikaavio

KaavaKuvausParametrit

Yhdistettyjen määrä (Kanavan
tyyppi = puhelin) + Yhdistettyjen
lähtevien määrä (Kanavan tyyppi
= puhelin)

Puhelinyhteydenotonmediatyyppi.Puhe
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KaavaKuvausParametrit

Yhdistettyjen määrä (Kanavan
tyyppi = keskustelu)

Keskusteluyhteydenoton
mediatyyppi.

Keskustelu

Yhdistettyjen määrä (Kanavan
tyyppi = sähköposti) +
Yhdistettyjen lähtevien määrä
(Kanavan tyyppi = sähköposti)

Sähköpostiyhteydenoton
mediatyyppi.

Sähköposti

Tiimi

Tämä raportti kuvaa kanavatyyppiä, jota tiimin kukin edustaja käyttää. Raportissa on seuraavat tiedot tiimin
kunkin edustajan toiminnasta ensimmäisen kirjautumisen jälkeen.

Yhtäkkiä katkaistujen määrä -kenttää ei käytetä tällä hetkellä, eikä sitä täytetä.Huomautus

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Edustajan raportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaKuvausParametri

Tiimin nimi.

Käytetään: Rivisegmentti

Tiimin nimi

Edelliset 7 päivääAjanjakso, jolta edustajan toiminta on
käytettävissä.

Aikaväli

Yhteydenoton mediatyyppi, kuten puhelin,
sähköposti tai keskustelu.

Käytetään: Rivisegmentti.

Kanavan tyyppi

Yhdistettyjen määrä yhteensä +
Yhdistettyjen lähtevien määrä
yhteensä

Käsiteltyjen yhteydenottojen kokonaismäärä.Yhteydenotto käsitelty

Reaaliaikaisen päivityksen
aikaleiman summa –
kirjautumisen aikaleiman summa

Kokonaisaika, jonka verran edustajat ovat
olleet kirjautuneina.

Henkilöstötunnit

((Yhdistettyjen kesto yhteensä +
Päättämisten kesto yhteensä) +
(Lähtevien yhdistettynä olon
kesto yhteensä + Lähtevien
päättämisen kesto yhteensä)) /
(Uloskirjauksen
enimmäisaikaleima –
sisäänkirjauksen
vähimmäisaikaleima)

Mitattu aika, jonka edustajat ovat käyttäneet
puheluihin, verrattuna Tavoitettavissa- ja
Vapaa-aikaan.

Käyttöaste
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KaavaKuvausParametri

Vapaa-määrä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin edustajat ovat
siirtyneet Vapaa-tilaan.

Vapaa-määrä

Vapaa-kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustajat ovat olleet
Vapaa-tilassa.

Vapaa-aika yhteensä

Vapaa-kesto yhteensä /
Vapaa-määrä yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka edustajat olivat
Vapaa-tilassa.

Keskimääräinen vapaana
olon aika

Tavoitettavissa-määrä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin edustajat ovat
siirtyneet Tavoitettavissa-tilaan.

Tavoitettavissa-määrä

Tavoitettavissa-kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustajat ovat olleet
Tavoitettavissa-tilassa.

Tavoitettavissa-aika
yhteensä

Tavoitettavissa-kesto yhteensä /
Tavoitettavissa-määrä yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka edustajat olivat
Tavoitettavissa-tilassa.

Keskimääräinen
Tavoitettavissa-aika

Soi-määrä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin edustajat ovat
siirtyneet saapuvien varattujen tilaan (aika
puhelun saapumisesta edustajan asemaan
siihen asti, että puheluun vastataan).

Saapuvien varattujen
määrä

Soi-kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustajat ovat olleet
Varattu-tilassa.

Saapuvien varattujen aika
yhteensä

Soi-kesto yhteensä / Soi-määrä
yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka edustajat olivat
saapuvien varattujen tilassa.

Keskimääräinen saapuvien
varattujen aika

Pidossa-määrä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin edustajat
asettivat saapuvia puheluja pitoon.

Saapuvien pitomäärä

Pidossa-kesto yhteensäKokonaisaika, jonka verran saapuvat puhelut
olivat pidossa.

Saapuvien pitoaika

Pidossa-kesto yhteensä /
Pidossa-määrä yhteensä

Saapuvien puheluiden keskimääräinen
pitoaika.

Keskimääräinen saapuvien
pidossa olevien aika

Yhdistettyjen määrä yhteensäNiiden saapuvien puhelujen määrä, jotka
yhdistettiin edustajille.

Saapuvien yhdistettyjen
määrä

Yhdistettyjen kesto yhteensäKokonaisaika, jonka verran edustajat puhuivat
asiakkaiden kanssa saapuvissa puheluissa.
Saapuvien yhdistettyjen aika yhteensä ei sisällä
Vapaa-aikaa, pidon kestoa tai
konsultointiaikaa.

Saapuvien yhdistettyjen
aika yhteensä

Yhdistettyjen kesto yhteensä +
Pidossa-kesto yhteensä

Kokonaisaika, jonka verran edustajille
yhdistettiin saapuvia puheluja.

Saapuvien yhteydenottojen
aika yhteensä

(Yhdistettyjen kesto yhteensä +
Pidossa-kesto yhteensä) /
Yhdistettyjen määrä yhteensä

Saapuvien keskimääräinen yhdistettynä
olemisen aika.

Keskimääräinen saapuvien
yhteydenottojen aika
yhteensä

Cisco Webex Contact Center Analyzer -käyttöopas
37

Visualisointi
Tiimi



KaavaKuvausParametri

Lähtevien Soi-määrä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin edustajat olivat
Varatut lähtevät -tilassa (aika puhelun
soimisen alkamisesta siihen, että puheluun
vastataan).

Varattujen lähtevienmäärä

Lähtevien Soi-kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustajat olivat Varatut
lähtevät -tilassa.

Varattujen lähtevien aika
yhteensä

Lähtevien Soi-kesto yhteensä /
Lähtevien Soi-määrä yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka edustajat olivat
Varatut lähtevät -tilassa.

Keskimääräinen varattujen
lähtevien aika

Lähtevien Pidossa-määrä
yhteensä

Niiden kertojen määrä, jolloin edustajat
asettivat lähteviä puheluja pitoon.

Lähtevien pitomäärä

Lähtevien pidossa olon kesto
yhteensä

Kokonaisaika, jonka verran lähtevät puhelut
olivat pidossa.

Lähtevien pitoaika
yhteensä

Lähtevien pidossa olon kesto
yhteensä / Lähtevien
Pidossa-määrä yhteensä

Lähtevien puheluiden keskimääräinen pitoaika.Keskimääräinen lähtevien
pitoaika

Lähtevien Soi-määrä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin edustajat
yrittivät soittaa lähteviä puheluita.

Lähtevien yritysmäärä

Yhdistettyjen lähtevien määrä
yhteensä

Niiden lähtevien puhelujen määrä, jotka
yhdistettiin edustajille.

Yhdistettyjen lähtevien
määrä

Lähtevien yhdistettynä olon kesto
yhteensä

Kokonaisaika, jonka verran edustaja puhui
asiakkaille lähtevissä puheluissa. Lähtevien
yhdistettyjen aika yhteensä ei sisällä
Vapaa-aikaa, pidon kestoa tai
konsultointiaikaa.

Yhdistettyjen lähtevien
aika yhteensä

Lähtevien yhdistettyjen kesto
yhteensä + Pidossa-kesto
yhteensä

Kokonaisaika, jonka verran edustajalle
yhdistettiin lähteviä puheluita.

Lähtevien yhteydenottojen
aika yhteensä

(Lähtevien yhdistettyjen kesto
yhteensä + Pidossa-kesto
yhteensä) / Lähtevien
yhdistettyjen määrä yhteensä

Keskimääräinen lähtevän yhteydenoton aika.Keskimääräinen lähtevän
yhteydenoton aika

Katkaistu-määrä yhteensäNiiden puheluiden määrä, jotka yhdistettiin
edustajille, mutta jotka katkaistiin heti
yritykselle määritetyn yhtäkkiä katkaistujen
rajan mukaisesti.

Yhtäkkiä katkaistujen
määrä

Päättämisten määrä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin edustajat
siirtyivät päättämistilaan saapuvan puhelun
jälkeen.

Saapuvien päättämisten
määrä

Päättämisten kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustajat olivat
päättämistilassa saapuvan puhelun jälkeen.

Saapuvien päättämisaika
yhteensä

Päättämisten kesto yhteensä /
Päättämisten määrä yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka edustajat olivat
päättämistilassa saapuvan puhelun jälkeen.

Keskimääräinen saapuvien
päättämisaika
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Lähtevien päättämisten määrä
yhteensä

Niiden kertojen määrä, jolloin edustajat
siirtyivät päättämistilaan lähtevän puhelun
jälkeen.

Lähtevien päättämisten
määrä

Lähtevien päättämisen kesto
yhteensä

Kokonaisaika, jonka edustajat olivat
päättämistilassa lähtevän puhelun jälkeen.

Lähtevien päättämisaika
yhteensä

Lähtevien päättämisen kesto
yhteensä / Lähtevien
päättämisten määrä yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka edustajat olivat
päättämistilassa lähtevän puhelun jälkeen.

Keskimääräinen lähtevien
päättämisaika

Ei vastattujen määrä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja ei
vastannut saapuvaan pyyntöön, minkä vuoksi
yhteydenottoa ei voitu yhdistää edustajalle.

Ei vastaavien määrä

Ei vastannut -kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustajat olivat Ei vastaa
-tilassa.

Ei vastaavien aika
yhteensä

Ei vastannut -kesto yhteensä / Ei
vastattujen määrä yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka edustajat olivat
Ei vastaa -tilassa.

Keskimääräinen ei
vastaavien aika

Konsultointimäärä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin edustajat
vastasivat muiden edustajien
konsultointipyyntöihin.

Konsultoinnin
vastausmäärä

Konsultoinnin kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustajat käyttivät
vastatessaan konsultointipyyntöihin.

Konsultointivastauksen
aika yhteensä

Konsultoinnin kesto yhteensä /
Konsultointimäärä yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka edustajat käyttivät
vastatessaan konsultointipyyntöihin.

Keskimääräinen
konsultointivastauksen
aika

Konsultointipyyntömäärä
yhteensä

Niiden kertojen määrä, jolloin edustajat
lähettivät konsultointipyyntöjä muille
edustajille.

Konsultointipyyntömäärä

Konsultointipyynnön kesto
yhteensä

Kokonaisaika, jonka edustajat käyttivät
muiden edustajien konsultointiin.

Konsultointipyynnön aika
yhteensä

Konsultointipyynnön kesto
yhteensä /
Konsultointipyyntömäärä
yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka edustajat käyttivät
muiden edustajien konsultointiin.

Keskimääräinen
konsultointipyynnön aika

Konsultointivastausten määrä
yhteensä

Niiden kertojen määrä, jolloin edustajat
vastasivat konsultointipyyntöihin, sekä niiden
kertojen määrä, jolloin edustajat konsultoivat
muita edustajia.

Konsultointimäärä

Konsultointivastauksen kesto
yhteensä

Kokonaisaika, jonka edustajat käyttivät toisen
edustajan konsultointiin ja
konsultointipyyntöihin vastaamiseen.

Konsultointien aika
yhteensä
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Konsultointivastauksen kesto
yhteensä / Konsultointivastausten
määrä yhteensä

Keskimääräinen konsultointiajan pituus.Keskimääräinen
konsultointien aika

Neuvottelumäärä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin edustajat
aloittivat neuvottelupuhelun.

Neuvottelumäärä

CTQ-pyyntömäärä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin edustajat
aloittivat Konsultointi jonoon -pyyntöjä
saapuvien puheluiden käsittelyn aikana.

SaapuvienCTQ-pyyntöjen
määrä

CTQ-pyynnön kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustajat käyttivät
vastatessaan Konsultointi jonoon -pyyntöihin
muilta edustajilta, jotka käsittelivät saapuvia
puheluita.

SaapuvienCTQ-pyyntöjen
aika yhteensä

CTQ-vastausten määrä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin edustajat
vastasivat Konsultointi jonoon -pyyntöihin
muilta edustajilta, jotka käsittelivät saapuvia
puheluita.

Saapuvien
CTQ-vastausten määrä

CTQ-vastauksen kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustajat käyttivät
vastatessaan Konsultointi jonoon -pyyntöihin
muilta edustajilta, jotka käsittelivät saapuvia
puheluita.

Saapuvien
CTQ-vastausten aika
yhteensä

Lähtevien CTQ-pyyntöjenmäärä
yhteensä

Niiden kertojen määrä, jolloin edustajat
aloittivat Konsultointi jonoon -pyyntöjä
lähtevien puheluiden käsittelyn aikana.

Lähtevä
CTQ-pyyntömäärä

Lähtevien CTQ-pyyntöjen kesto
yhteensä

Kokonaisaika, jonka edustajat käyttivät
vastatessaan Konsultointi jonoon -pyyntöihin
muilta edustajilta, jotka käsittelivät lähteviä
puheluita.

Lähtevien CTQ-pyyntöjen
aika yhteensä

LähtevienCTQ-vastaustenmäärä
yhteensä

Niiden kertojen määrä, jolloin edustajat
vastasivat Konsultointi jonoon -pyyntöihin
muilta edustajilta, jotka käsittelivät lähteviä
puheluita.

Lähtevän CTQ:n
vastausmäärä

Lähtevien CTQ-vastausten kesto
yhteensä

Kokonaisaika, jonka edustajat käyttivät
vastatessaan Konsultointi jonoon -pyyntöihin
muilta edustajilta, jotka käsittelivät lähteviä
puheluita.

LähtevienCTQ-vastausten
aika yhteensä

Edustajien välisten siirtojen
määrä yhteensä

Niiden kertojen määrä, jolloin edustajat
siirsivät saapuvia puheluita muille edustajille.

Edustajan siirto

Edustajien välisten
jonosiirtopyyntöjen määrä
yhteensä

Niiden kertojen määrä, jolloin edustajat
asettivat saapuvia puheluja uudelleen jonoon.

Edustajan
uudelleenjonotus
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Sokkona tehtyjen siirtojen määrä
yhteensä

Niiden kertojen määrä, jolloin edustajat
siirsivät saapuvia puheluita joko ulkoiseen tai
kolmannen osapuolen valintanumeroon IVR:n
(Interactive Voice Response) kautta ilman
edustajan toimia.

Valvomaton siirto

(Yhdistettyjen kesto yhteensä +
Päättämisten kesto yhteensä) /
Yhdistettyjen määrä yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka edustaja käytti
saapuvien puheluiden käsittelyyn.

Saapuvien keskimääräinen
käsittelyaika

(Lähtevien yhdistettynä olon
kesto yhteensä + Lähtevien
päättämisen kesto yhteensä) /
Yhdistettyjen lähtevien määrä
yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka edustaja käytti
lähtevien puheluiden käsittelyyn.

Keskimääräinen lähtevien
käsittelyaika

Tiimikaavio

Raportti näyttää kunkin edustajan kanavatyypin tiedot kaaviomuodossa.

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Edustajan raportit

Tuloksen tyyppi: Palkkikaavio

KaavaKuvausParametri

Yhdistettyjen määrä (Kanavan
tyyppi = puhelin) + Yhdistettyjen
lähtevien määrä (Kanavan tyyppi
= puhelin)

Puhelinyhteydenotonmediatyyppi.Puhe

Yhdistettyjen määrä (Kanavan
tyyppi = keskustelu)

Keskusteluyhteydenoton
mediatyyppi.

Keskustelu

Yhdistettyjen määrä (Kanavan
tyyppi = sähköposti) +
Yhdistettyjen lähtevien määrä
(Kanavan tyyppi = sähköposti)

Sähköpostiyhteydenoton
mediatyyppi.

Sähköposti

Tiimin tilastot

Tämä raportti kuvaa tiimin tilastoja yksityiskohtaisesti.

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Edustajan raportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaKuvausParametri

Tiimin nimi

Käytetään: Rivisegmentti

Tiimin nimi

Edelliset 7 päivääAjanjaksoAikaväli
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Yhteydenoton mediatyyppi, kuten puhelin, sähköposti
tai keskustelu.

Käytetään: Rivisegmentti

Kanavan tyyppi

Vapaa-määrä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja siirtyi
Vapaa-tilaan.

Vapaa-määrä

Tavoitettavissa-määrä
yhteensä

Niiden kertojen määrä, jolloin edustaja on siirtynyt
Tavoitettavissa-tilaan.

Tavoitettavissa-määrä

Yhdistettyjenmäärä yhteensäEdustajalle yhdistettyjen saapuvien puhelujen määrä.Yhdistettyjen määrä

Konsultointimäärä yhteensäNiiden kertojenmäärä, jolloin edustajat vastasivat toisen
edustajan konsultointipyyntöön.

Konsultointimäärä

Päättämisten määrä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin edustajat ovat siirtyneet
päättämistilaan.

Päättämisten määrä

Ei vastattujenmäärä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja ei vastannut
saapuvaan pyyntöön, minkä vuoksi yhteydenottoa ei
voitu yhdistää edustajalle.

Ei vastattujen määrä

Lähtevien määrä yhteensäNiiden edustajien määrä, jotka ovat yhteydessä
lähtevään puheluun tai jotka ovat päättämässä lähtevää
puhelua.

Lähtevien määrä

OEM-integrointi Acqueon-raporttiin

Webex Contact Center on integroitu Acqueoniin esikatselukampanjoiden suoritusta ja hallintaa varten. Tämän
raportin avulla järjestelmänvalvojat ja valvojat voivat tarkastella kampanjatilastoja kampanjoiden tehokkuuden
mittausta varten. Tämä raportti on vain niiden Webex Contact Centerin asiakkaiden käytettävissä, jotka ovat
ostaneet Acqueon SKU:n.

Tässä raportissa on seuraavat tiedot:

• Kampanjan nimi.

• Kampanjapuheluiden päivämäärä ja aikaleima.

• Kunkin valitun yhteydenoton epäonnistuminen tai onnistuminen ja päättäminen.

Raportin polku:Varastoraportit > Historiaraportit > Edustajan raportit > OEM-integrointi Acqueon-raporttiin

Tuloksen tyyppi: Taulukko

Taulu 4. OEM-integrointi Acqueon-raporttiin

KaavaSuodattimetKuvausParametri

Kampanjan nimi.Kampanjan nimi

Päivämäärä, jolloin
kampanjapuhelu soitettiin.

Päivämäärä
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KaavaSuodattimetKuvausParametri

Puheluun liitetyn
edustajan nimi.

Edustajan nimi

Sen tiimin nimi, johon
edustaja kuuluu.

Tiimin nimi

Aika, jolloin
kampanjapuhelu soitettiin.

Puheluaika

Tila, joka ilmaisee,
onnistuiko
kampanjapuhelu.

Tila

Kampanjapuhelun
päättämistila.

Päättämistila

Edustajan jäljitys
Tässä raportissa on tiedot edustajan toimipaikasta tai tiimistä ja yksityiskohtainen tilastoraportti.

Yhtäkkiä katkaistujen määrä -kenttää ei käytetä tällä hetkellä, eikä sitä täytetä.Huomautus

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Edustajan jäljitys

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaKuvausParametri

Edustajan nimi eli asiakaspuheluihin vastaavan
henkilön nimi.

Käytetään: Rivisegmentti

Edustajan nimi

Edelliset seitsemän päivääAjanjakso, jolta edustajan toiminta on
käytettävissä.

Aikaväli

Sen palvelukeskuksen sijainti, johon puhelu
jaettiin.

Käytetään: Rivisegmentti

Toimipaikan nimi

Tietyn toimipaikan edustajaryhmä, joka
käsittelee tiettyä puhelutyyppiä.

Käytetään: Rivisegmentti

Tiimin nimi

Valintanumero, jonka avulla edustaja kirjautui
sisään Agent Desktopiin

Käytetään: Rivisegmentti

Edustajan päätepiste (DN)
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KaavaKuvausParametri

Yhteydenoton mediatyyppi, kuten puhelin,
sähköposti tai keskustelu.

Käytetään: Rivisegmentti

Kanavan tyyppi

Sisäänkirjauksen
vähimmäisaikaleima

Päivämäärä ja aika, jolloin edustaja kirjautui
sisään ensimmäisen kerran. Tämä sarake näkyy
vain edustajatason yhteenvetoraporteissa.

Alkuperäinen
kirjautumisaika

Uloskirjauksen
enimmäisaikaleima

Päivämäärä ja aika, jolloin edustaja kirjautui
ulos. Tämä sarake näkyy vain edustajatason
yhteenvetoraporteissa.

Lopullinen uloskirjausaika

Reaaliaikaisen päivityksen
aikaleiman summa –
kirjautumisen aikaleiman summa

Kokonaisaika, jonka edustaja oli kirjautuneena.Henkilöstötunnit

((Yhdistettyjen kesto yhteensä +
Päättämisten kesto yhteensä) +
(Lähtevien yhdistettynä olon
kesto yhteensä + Lähtevien
päättämisen kesto yhteensä)) /
(Uloskirjauksen
enimmäisaikaleima –
sisäänkirjauksen
vähimmäisaikaleima)

Mitattu aika, jonka edustajat ovat käyttäneet
puheluihin, verrattuna Tavoitettavissa- ja
Vapaa-aikaan.

Käyttöaste

Vapaa-määrä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja siirtyi
Vapaa-tilaan.

Vapaa-määrä

Vapaa-kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustajat ovat olleet
Vapaa-tilassa.

Vapaa-aika yhteensä

Tavoitettavissa-määrä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja on
siirtynyt Tavoitettavissa-tilaan.

Tavoitettavissa-määrä

Tavoitettavissa-kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustajat ovat olleet
Tavoitettavissa-tilassa.

Tavoitettavissa-aika
yhteensä

Tavoitettavissa-kesto yhteensä /
Tavoitettavissa-määrä yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka edustajat olivat
Tavoitettavissa-tilassa.

Keskim. aika
tavoitettavissa

Soi-määrä yhteensäNiiden kertojen kokonaismäärä, jolloin edustaja
on siirtynyt saapuvien varattujen tilaan.

Saapuvien varattujen
määrä

Soi-kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustajat ovat olleet
Varattu-tilassa.

Saapuvien varattujen aika
yhteensä

Soi-kesto yhteensä / Soi-määrä
yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka edustajat ovat
olleet Varattu-tilassa.

Keskim. saapuvien
varattujen aika

Pidossa-määrä yhteensäKerrat, jolloin edustaja on asettanut saapuvan
puhelun pitoon.

Saapuvien pitomäärä
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KaavaKuvausParametri

Pidossa-kesto yhteensäKokonaisaika, jonka verran saapuvat puhelut
olivat pidossa.

Saapuvien pitoaika
yhteensä

Yhdistettyjen määrä yhteensäNiiden saapuvien puhelujen määrä, jotka
yhdistettiin edustajalle.

Saapuvien yhdistettyjen
määrä

Yhdistettyjen kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustaja keskusteli
asiakkaiden kanssa saapuvissa puheluissa.
Saapuvien yhdistettyjen aika yhteensä ei sisällä
Vapaa-aikaa, pidon kestoa tai
konsultointiaikaa.

Saapuvien yhdistettyjen
aika yhteensä

Yhdistettyjen kesto yhteensä +
Pidossa-kesto yhteensä

Kokonaisaika, jonka verran edustajalle
yhdistettiin saapuvia puheluita.

Saapuvien
yhteydenottojen aika
yhteensä

(Yhdistettyjen kesto yhteensä +
Pidossa-kesto yhteensä) /
Yhdistettyjen määrä yhteensä

Keskimääräinen saapuvan yhteydenoton aika.Keskim. saapuvien
yhteydenottojen aika
yhteensä

Lähtevien Soi-määrä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja oli
varattujen lähtevien tilassa.

Varattujen lähtevien
määrä

Lähtevien Soi-kesto yhteensä /
Lähtevien Soi-määrä yhteensä

Kokonaisaika, jonka edustajat olivat Varatut
lähtevät -tilassa.

Varattujen lähtevien aika
yhteensä

Lähtevien Soi-kesto yhteensä /
Lähtevien Soi-määrä yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka edustajat olivat
Varatut lähtevät -tilassa.

Keskimääräinen varattujen
lähtevien aika

Lähtevien Pidossa-määrä
yhteensä

Niiden kertojen määrä, jolloin edustaja asetti
lähtevän puhelun pitoon.

Lähtevien pitomäärä

Lähtevien pidossa olon kesto
yhteensä

Kokonaisaika, jonka verran lähtevät puhelut
olivat pidossa.

Lähtevien pitoaika
yhteensä

Lähtevien pidossa olon kesto
yhteensä / Lähtevien
Pidossa-määrä yhteensä

Lähtevien puheluiden keskimääräinen pitoaika.Keskimääräinen lähtevien
pitoaika

Yhdistettyjen lähtevien määrä
yhteensä

Edustajalle yhdistettyjen lähtevien puhelujen
määrä.

Yhdistettyjen lähtevien
määrä

Lähtevien yhdistettynä olon
kesto yhteensä

Kokonaisaika, jonka verran edustaja puhui
asiakkaille lähtevissä puheluissa. Lähtevien
yhdistettyjen aika yhteensä ei sisällä
Vapaa-aikaa, pidon kestoa tai
konsultointiaikaa.

Yhdistettyjen lähtevien
aika yhteensä

Lähtevien yhdistettyjen kesto
yhteensä + Pidossa-kesto
yhteensä

Kokonaisaika, jonka verran edustajalle
yhdistettiin lähteviä puheluita.

Lähtevien yhteydenottojen
aika yhteensä
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(Lähtevien yhdistettyjen kesto
yhteensä + Pidossa-kesto
yhteensä) / Lähtevien
yhdistettyjen määrä yhteensä

Keskimääräinen lähtevän yhteydenoton aika.Keskimääräinen lähtevän
yhteydenoton aika

Katkaistu-määrä yhteensäNiiden puheluiden määrä, jotka yhdistettiin
edustajalle, mutta jotka katkaistiin heti
yritykselle määritetyn yhtäkkiä katkaistujen
rajan mukaisesti.

Yhtäkkiä katkaistujen
määrä

Päättämisten määrä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin edustajat
siirtyivät päättämistilaan saapuvan puhelun
jälkeen.

Saapuvien päättämisten
määrä

Päättämisten kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustajat olivat
päättämistilassa saapuvan puhelun jälkeen.

Saapuvien päättämisaika
yhteensä

Päättämisten kesto yhteensä /
Päättämisten määrä yhteensä

Ajan prosenttiosuus, jonka edustajat olivat
päättämistilassa saapuvan puhelun jälkeen.

Keskimääräinen saapuvien
päättämisaika

Lähtevien päättämisten määrä
yhteensä

Niiden kertojen määrä, jolloin edustajat
siirtyivät päättämistilaan lähtevän puhelun
jälkeen.

Lähtevien päättämisten
määrä

Lähtevien päättämisen kesto
yhteensä

Kokonaisaika, jonka edustajat olivat
päättämistilassa lähtevän puhelun jälkeen.

Lähtevien päättämisaika
yhteensä

Lähtevien päättämisen kesto
yhteensä / Lähtevien
päättämisten määrä yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka edustajat olivat
päättämistilassa lähtevän puhelun jälkeen.

Keskimääräinen lähtevien
päättämisaika

Syiden määräSyyn tunnisteSyy

Vapaa-kesto yhteensä /
Vapaa-määrä yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka edustajat olivat
Vapaa-tilassa.

Keskim. aika vapaana

Pidossa-kesto yhteensä /
Pidossa-määrä yhteensä

Saapuvien puheluiden keskimääräinen pitoaika.Keskim. saapuvien
pitoaika

Lähtevien Soi-määrä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja yritti
soittaa lähtevän puhelun.

Lähtevien yritysmäärä

Ei vastattujen määrä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja ei
vastannut saapuvaan pyyntöön, minkä vuoksi
yhteydenottoa ei voitu yhdistää edustajalle.

Ei vastaavien määrä

Ei vastannut -kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustajat olivat Ei vastaa
-tilassa.

Ei vastaavien aika
yhteensä

Ei vastannut -kesto yhteensä / Ei
vastattujen määrä yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka edustajat olivat Ei
vastaa -tilassa.

Keskim. ei vastattujen
aika
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Konsultointimäärä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin edustajat
vastasivat toisen edustajan
konsultointipyyntöön.

Konsultointimäärä

Konsultoinnin kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustajat käyttivät
vastatessaan konsultointipyyntöihin.

Konsultointiaika yhteensä

Konsultointivastauksen kesto
yhteensä / Konsultointivastausten
määrä yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka edustajat käyttivät
vastatessaan konsultointipyyntöihin.

Keskim. konsultointiaika

Konsultointipyyntömäärä
yhteensä

Niiden kertojen määrä, jolloin edustaja lähetti
konsultointipyynnön toiselle edustajalle.

Konsultointipyyntömäärä

Konsultointipyynnön kesto
yhteensä

Kokonaisaika, jonka edustajat käyttivät muiden
edustajien konsultointiin.

Konsultointipyynnön aika
yhteensä

Konsultointipyynnön kesto
yhteensä /
Konsultointipyyntömäärä
yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka edustajat käyttivät
muiden edustajien konsultointiin.

Keskim.
konsultointipyynnön aika

Konsultointivastausten määrä
yhteensä

Niiden kertojen kokonaismäärä, jolloin
edustajat vastasivat konsultointipyyntöihin,
sekä niiden kertojen määrä, jolloin edustajat
konsultoivat muita edustajia.

Konsultoinnin
vastausmäärä

Konsultointivastauksen kesto
yhteensä

Konsultointivastauksen aika yhteensä- ja
Konsultointipyynnön aika yhteensä -arvojen
summa.

Konsultointivastauksen
aika yhteensä

Neuvottelumäärä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja aloitti
neuvottelupuhelun.

Neuvottelumäärä

CTQ-pyyntömäärä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin edustajat
aloittivat konsultoinnin jonoon käsitellessään
saapuvaa puhelua.

SaapuvienCTQ-pyyntöjen
määrä

CTQ-pyynnön kesto yhteensäNäyttää kokonaisajan, jonka edustajat
vastasivat Konsultointi jonoon -pyyntöihin
saapuvaa puhelua käsittelevältä edustajalta.

SaapuvienCTQ-pyyntöjen
aika yhteensä

CTQ-vastausten määrä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin edustajat
vastasivat toiselta, saapuvaa puhelua
käsittelevältä edustajalta tulevaan Konsultointi
jonoon -pyyntöön.

Saapuvien
CTQ-vastausten määrä

CTQ-vastauksen kesto yhteensäNäyttää kokonaisajan, jonka edustajat
vastasivat Konsultointi jonoon -pyyntöihin
saapuvaa puhelua käsittelevältä edustajalta.

Saapuvien
CTQ-vastausten aika
yhteensä
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KaavaKuvausParametri

LähtevienCTQ-pyyntöjenmäärä
yhteensä

Niiden kertojen määrä, jolloin edustajat
aloittivat Konsultointi jonoon -pyynnön
lähtevän puhelun käsittelyn aikana.

Lähtevä
CTQ-pyyntömäärä

Lähtevien CTQ-pyyntöjen kesto
yhteensä

Näyttää kokonaisajan, jonka edustajat
vastasivat Konsultointi jonoon -pyyntöihin
lähtevää puhelua käsittelevältä edustajalta.

LähtevienCTQ-pyyntöjen
aika yhteensä

LähtevienCTQ-vastaustenmäärä
yhteensä

Niiden kertojen määrä, jolloin edustajat
vastasivat toiselta, lähtevää puhelua
käsittelevältä edustajalta tulevaan Konsultointi
jonoon -pyyntöön.

Lähtevän CTQ:n
vastausmäärä

Lähtevien CTQ-vastausten kesto
yhteensä

Näyttää kokonaisajan, jonka edustajat
vastasivat Konsultointi jonoon -pyyntöihin
lähtevää puhelua käsittelevältä edustajalta.

LähtevienCTQ-vastausten
aika yhteensä

Edustajien välisten siirtojen
määrä yhteensä

Niiden kertojen määrä, jolloin edustaja siirsi
saapuvan puhelun toiselle edustajalle.

Edustajan siirto

Edustajien välisten
jonosiirtopyyntöjen määrä
yhteensä

Niiden kertojen määrä, jolloin edustaja asetti
saapuvan puhelun uudelleen jonoon.

Edustajan
uudelleenjonotus

Sokkona tehtyjen siirtojenmäärä
yhteensä

Niiden kertojen määrä, jolloin edustaja siirsi
saapuvan puhelun joko ulkoiseen tai
kolmannen osapuolen valintanumeroon IVR:n
(Interactive Voice Response) kautta ilman
edustajan toimia.

Valvomaton siirto

(Yhdistettyjen kesto yhteensä +
Päättämisten kesto yhteensä) /
Yhdistettyjen määrä yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka edustajat olivat
päättämistilassa saapuvan puhelun jälkeen.

Saapuvien keskimääräinen
käsittelyaika

(Lähtevien yhdistettynä olon
kesto yhteensä + Lähtevien
päättämisen kesto yhteensä) /
Yhdistettyjen lähtevien määrä
yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka edustajat olivat
päättämistilassa lähtevän puhelun jälkeen.

Keskimääräinen lähtevien
käsittelyaika

Lisäraportit

Vapaa-raportti

Edustajan vapaa lisä

Tämä raportti sisältää edustajan vapaan ajan.

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Lisäraportit > Vapaa-raportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko
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Edustajan nimi eli asiakaspuheluihin vastaavan henkilön
nimi.

Käytetään: Rivisegmentti

Edustajan nimi

Edelliset 7 päivääAjanjakso, jolta edustajan toiminta on käytettävissä.Aikaväli

Koodin nimi

Käytetään: Sarakesegmentti

Vapaa-koodin
nimi

Tietueen yksilöllisen
tunnuksen määrä

Niiden arvojen määrä, jotka määrittävät ehdon tietueiden
sisällytykselle.

Määrä

Toimenpiteen kesto yhteensäAika, jonka verran edustaja suoritti toimintoa.Kesto

Toimipaikan vapaa lisä

Tässä raportissa on toimipaikan edustajan vapaa aika.

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Lisäraportit > Vapaa-raportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaMääritysParametri

Toimipaikan nimi.

Käytetään: Rivisegmentti

Toimipaikan nimi

Edelliset 7 päivääAjanjakso.Aikaväli

Koodin nimi.

Käytetään:
Sarakesegmentti

Vapaa-koodin
nimi

Tietueen yksilöllisen tunnuksenmääräTietueiden määrä.Määrä

Toimenpiteen kesto yhteensäAika.Kesto

Tiimin vapaa lisä

Tässä raportissa on tiimin edustajan vapaa aika.

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Lisäraportit > Vapaa-raportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaMääritysParametri

Tiimin nimi.

Käytetään: Rivisegmentti

Tiimin nimi

Edelliset 7 päivääAjanjakso.Aikaväli
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KaavaMääritysParametri

Käytetyn koodin nimi

Käytetään:
Sarakesegmentti

Vapaa-koodin
nimi

Tietueen yksilöllisen tunnuksenmääräPuhelujen kokonaismäärä.Määrä

Toimenpiteen kesto yhteensäKokonaisaika.Kesto

Päättämisraportit

Edustajan päättämisen lisä

Tämä raportti sisältää edustajan nimen ja päättämiskoodin syyn.

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Lisäraportit > Päättämisraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaKuvausParametri

Edustajan nimi eli asiakaspuheluihin vastaavan
henkilön nimi.

Käytetään: Rivisegmentti

Edustajan nimi

Edelliset 7 päivääAjanjaksoAikaväli

Käytettävän päättämiskoodin nimi.

Käytetään: Sarakesegmentti

Päättämiskoodin
nimi

Yhteydenoton istuntotunnusten
määrä

Määritetyllä alueella olevien arvojen määrä.Määrä

Päättämisten kesto yhteensäSekunnit, joiden ajan vuorovaikutus oli aktiivisena.Kesto

Toimipaikan päättämisen lisä

Tämä raportti kuvaa toimipaikan ja päättämisen koodia, joita edustajat käyttävät tietyssä toimipaikassa.

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Lisäraportit > Päättämisraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaKuvausParametri

Toimipaikan nimi.

Käytetään: Rivisegmentti

Toimipaikan nimi

Edelliset 7 päivääAjanjaksoAikaväli

Käytettävän päättämiskoodin nimi.

Käytetään: Sarakesegmentti

Päättämiskoodin
nimi

Yhteydenoton istuntotunnustenmääräMääritetyn ehdon arvojen määrä.Määrä
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Päättämisten kesto yhteensäAika, jonka verran edustaja suoritti toimintoa.Kesto

Tiimin päättämisen lisä

Tämä raportti sisältää tiimin nimen ja päättämiskoodin, jota tiettyyn tiimiin kuuluvat edustajat käyttävät.

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Lisäraportit > Päättämisraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaKuvausParametri

Tiimin nimi.

Käytetään: Rivisegmentti

Tiimin nimi

Edelliset 7 päivääAjanjaksoAikaväli

Käytettävän päättämiskoodin nimi.

Käytetään: Sarakesegmentti

Päättämiskoodin
nimi

Yhteydenoton istuntotunnustenmääräArvojen määrä.Määrä

Päättämisten kesto yhteensäAika, jonka verran edustaja suoritti toimintoa.Kesto

Yhteyskeskuksen yleiskatsaus

Keskimääräinen palvelutaso -kortti

Tämä ympyräkaavio näyttää keskimääräisen palvelutason, joka sisältää kaikki kanavat.

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Yhteyskeskuksen yleiskatsaus

Tuloksen tyyppi: Kaavio

Yhteydenoton tiedot jonossa

Tämä raportti sisältää yhteystiedot jonon mukaan.

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Yhteyskeskuksen yleiskatsaus

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaSuodattimetKuvausParametri

Edelliset 7 päivääAjanjaksoAikaväli

Yhteydenoton
mediatyyppi, kuten
puhelin, sähköposti tai
keskustelu.

Käytetään: Rivisegmentti

Kanavan tyyppi
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Viimeinen jono, jossa
yhteydenotto oli.

Käytetään: Rivisegmentti

Jonon nimi

Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä

Yhteydenottojen
kokonaismäärä.

Yhteydenottojen määrä

Keskimääräinen
jonotusaika

Nykyinen tila: yhdistetty,
päättynyt

Jonon keskimääräinen
kokonaiskesto.

Keskimääräinen jonon
odotusaika

Jonon enimmäiskestoNykyinen tila: yhdistetty,
päättynyt

Pisin aika, jonka
yhteydenotto on ollut
jonossa. Tämä lasketaan,
kun puhelun tila on
vaihtunut parkista
yhdistetyksi tai
päättyneeksi. Viimeisten
24 tunnin aikana
vastaanotetut puhelut
otetaan huomioon lukuun
ottamatta jonossa
parhaillaan olevia
puheluita.

Pisin yhteydenotto
jonossa

Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä

Lopetustyyppi: hylättyHylättyjen
yhteydenottojen määrä.

Hylättyjen
yhteydenottojen määrä

Pisin yhteydenotto jonossa -kortti

Tässä raportissa näkyy yhteydenotto, joka on ollut jonossa pisimpään kyseisenä hetkenä. Tähän täytetään
arvo sen yhteydenoton tilannekuvaraportista, joka on ollut pisimpään jonossa tällä hetkellä.

Tässä raportissa on yhteydenoton pisin kesto, kanavan tyyppi ja jonon nimi.

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Yhteyskeskuksen yleiskatsaus

Tuloksen tyyppi: Kortti

Tiimin tiedot

Tässä raportissa on tiimin tiedot.

Some-sarake on näkyvissä vain, jos yhteisöpalvelukanavan SKU on tilattu.Huomautus

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Yhteyskeskuksen yleiskatsaus

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaKuvausParametri

Edelliset seitsemän päivääAjanjakso, jolta raportti luotiin.Aikaväli
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KaavaKuvausParametri

Tiimin nimi.Tiimin nimi

Edustajan nimi.Edustajan nimi

Edustajan istuntotunnuksen
kardinaliteetti

(Kardinaliteetti osoittaa yksilöivien
edustajan istuntotunnusten
kokonaismäärän.)

Edustajan kirjautumisten
kokonaismäärä määritetyn
aikavälin aikana.

Kirjautumismäärä yhteensä

Sisäänkirjauksen
vähimmäisaikaleima

Ensimmäisen sisäänkirjautumisen
aikaleima määritetyn aikavälin
puitteissa.

Alkuperäinen kirjautumisaika

Uloskirjauksen enimmäisaikaleimaViimeisen uloskirjautumisen
aikaleima määritetyn aikavälin
aikana.

Lopullinen uloskirjausaika

Reaaliaikaisen päivityksen
aikaleiman summa – kirjautumisen
aikaleiman summa

Kokonaisaika, jonka verran
edustajat ovat olleet kirjautuneina.

Henkilöstötunnit

Vapaa-määrä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin
edustajan tila muuttui
Vapaa-tilaksi.

Vapaa-määrät

Yhdistettyjen määrä yhteensäMääritetyllä aikavälillä alkaneissa
istunnoissa käsiteltyjen
yhteydenottojen määrä. Tämä
sisältää kaikkien kanavatyyppien
yhteydenotot.

Käsiteltyjen yhteydenottojenmäärä

Yhdistettyjen äänipuhelujenmääräKäsiteltyjen Puhelin-kanavatyypin
yhteydenottojen määrä.

Käsiteltyjen puhelujen määrä

Yhdistettyjen keskustelujen määräKäsiteltyjen
Keskustelu-kanavatyypin
yhteydenottojen määrä.

Käsiteltyjen keskustelujen määrä

Yhdistettyjen sähköpostien määräKäsiteltyjen
Sähköposti-kanavatyypin
yhteydenottojen määrä.

Käsiteltyjen sähköpostien määrä

Yhdistettyjen some-viestien määrä
+ Yhdistettyjen lähtevien
some-viestien määrä

Käsiteltyjen Some-kanavatyypin
yhteydenottojen määrä.

Käsiteltyjen some-viestien määrä

Ylijännitesuojauksen tilastot

Ylijännitesuojausmekanismi antaa organisaatiolle mahdollisuuden määrittää aktiivisten puheluiden
enimmäismäärän (saapuvat ja lähtevät), jota yhteyskeskus voi käsitellä samanaikaisesti missä tahansa vaiheessa.
Ylijännitesuojausmekanismi toimii kahdella tasolla, datakeskuksen ja vuokraajan tasoilla.
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• Datakeskuksen tasolla puhelut hylätään, kun äänipuhelujen määrä ylittää datakeskukselle asetetun
kynnysarvon.

• Vuokraajan tasolla puhelut hylätään, kun äänipuhelujen määrä ylittää vuokraajalle määritetyn
enimmäisrajan, joka perustuu organisaatiosi ostamiin käyttöoikeuksiin.

Ylijännitesuojauksen tilastot -raportissa on tietoja puhe luista, jotka yhteyskeskus vastaanotti, käsitteli ja
hylkäsi vuokraajan tasolla määritettyjen ylijännitesuojausrajojen vuoksi.

Raportin polku: Aloitus > Visualisointi > Varastoraportit > Historiaraportit > Yhteyskeskuksen yleiskatsaus

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KuvausNimi

Näyttää saapuvan puhelun päivämäärän ja ajan.Päivämäärä

Kuhunkin saapuvaan puheluun liittyvä yksilöivä
tunnus.

Istuntotunnus

Aloituskohta, johon puhelu saapui.Aloituskohta

Toimipaikan tai sijainnin nimi.Toimipaikan nimi

Jonon nimi.Jonon nimi

Osoittaa valintamerkin avulla, onko puhelu käsitelty.Käsitelty

Osoittaa valintamerkin avulla, onko puhelu hylätty.Hylätty

Osoittaa valintamerkin avulla, onko puhelu hylätty.Hylätty

Syy, jonka vuoksi puhelu hylättiin.Syy

Yhteenveto

Raportissa on myös yhteenveto käsiteltyjen tai hylättyjen puheluiden kokonaismäärästä.

Multimediaraportit

Edustajamäärä

Tämä raportti kuvaa niiden asiakkaiden määrää, jotka edustaja on käsitellyt, sekä keskimääräistä CSAT (Cisco
Customer Satisfaction) -tulosta.

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Multimediaraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaSuodattimetKuvausParametri

Edelliset 7 päivääAjanjaksoAikaväli

Edustajan nimi eli asiakaspuheluihin
vastaavan henkilön nimi.

Käytetään: Rivisegmentti

Edustajan nimi
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KaavaSuodattimetKuvausParametri

Yhteydenoton mediatyyppi, kuten
puhelin, sähköposti tai keskustelu.

Käytetään: Profiilisegmentti

Kanavan tyyppi

Yhteydenoton istuntotunnusten
määrä

Lopetustyyppi:
normaali

Käsiteltyjen vuorovaikutusten
kokonaismäärä.

Käsitelty

(Pidossa-kesto yhteensä +
Yhdistettyjen kesto yhteensä +
Päättämisten kesto yhteensä) /
Yhteydenoton istuntotunnusten
määrä (Lopetustyyppi =
normaali)

Puhelun käsittelyyn kulunut
keskimääräinen aika.

Keskimääräinen
käsittelyaika

CSAT-tuloksen keskiarvoKeskimääräinen
asiakastyytyväisyystulos.

Keskim. CSAT

Edustajamäärä – kaavio

Tämä raportti kuvaa edustajan käsittelemää sisältötyyppiä. Voit suodattaa tietoja sisältötyypin tai päivämäärän
mukaan.

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Multimediaraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaSuodattimetKuvausParametri

Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä
(Kanavan tyyppi =
puhelin, Lopetustyyppi =
normaali)

Puhelinyhteydenoton
mediatyyppi.

Puhe

Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä
(Kanavan tyyppi =
keskustelu, Lopetustyyppi
= normaali)

Keskusteluyhteydenoton
mediatyyppi.

Keskustelu

Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä
(Kanavan tyyppi =
sähköposti, Lopetustyyppi
= normaali)

Sähköpostiyhteydenoton
mediatyyppi.

Sähköposti

Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä

Lopetustyyppi: normaaliKäsiteltyjen
yhteydenottojen
kokonaismäärä.

Käsitellyt yhteydenotot
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Yhteydenotto DNIS:llä

Tämä raportti sisältää asiakkaan yhteydenoton DNIS:n.

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Multimediaraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaKuvausParametrit

Edelliset 7 päivääAjanjaksoAikaväli

RivisegmenttiSaapuvan puhelun DNIS-numero.

DNIS ei näy
keskusteluyhteydenotoissa.

Huomautus

DNIS

RivisegmenttiYhteydenoton mediatyyppi.Kanavan tyyppi

Yhteydenoton istuntotunnustenmääräOsoittaa yhteystietojen määrän.Yhteydenottojen
määrä

Yhteydenoton syy

Tämä raportti kuvaa syytä, jonka vuoksi asiakas on ottanut yhteyttä yhteyskeskukseen.

Some-sarake on näkyvissä vain, jos yhteisöpalvelukanavan SKU on tilattu.Huomautus

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Multimediaraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaSuodattimetKuvausParametrit

Edelliset 7 päivääAjanjaksoAikaväli

Jonon nimiSen jonon nimi, jossa puheluita
pidetään, kun ne odottavat edustajan
käsittelyä. Puhelut siirtyvät
aloituskohdasta jonoon, josta ne
jaetaan edustajille.

Jonon nimi

Yhteydenoton syySyyn tunniste.Yhteydenoton
syy

Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä

Kanavan tyyppi:
Puhelin

Puhelinyhteydenoton mediatyyppi.Puhe

Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä

Kanavan tyyppi:
keskustelu

Keskusteluyhteydenoton
mediatyyppi.

Keskustelu

Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä

Kanavan tyyppi:
sähköposti

Sähköpostiyhteydenoton
mediatyyppi.

Sähköposti

Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä

Kanavan tyyppi:
some

Käsiteltyjen some-vuorovaikutusten
kokonaismäärä.

Some
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Yhteydenoton syy – kaavio

Tämä raportti kuvaa kunkin aloituskohdan ja kanavatyypin yhteydenottomäärää.

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Multimediaraportit

Tuloksen tyyppi: Palkkikaavio

KaavaKuvausParametri

Yhteydenoton istuntotunnusten määrä (Kanavan tyyppi =
puhelin)

Puhelinyhteydenoton mediatyyppi.Puhe

Yhteydenoton istuntotunnusten määrä (Kanavan tyyppi =
keskustelu)

Keskusteluyhteydenotonmediatyyppi.Keskustelu

Yhteydenoton istuntotunnusten määrä (Kanavan tyyppi =
sähköposti)

Sähköpostiyhteydenotonmediatyyppi.Sähköposti

Yhteydenoton äänenvoimakkuus

Tämä raportti kuvaa DNIS-arvon perusteella käsiteltyjen yhteydenottojen määrää.

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Multimediaraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaMääritysParametri

Puhelun mukana toimitetut
DNIS-numerot. DNIS (Dialed
Number Identification Service) on
puhelinyhtiön tarjoama palvelu.
Siinä toimitetaan
numeromerkkijono, joka ilmaisee
puhelun ohella soittajan valitseman
numeron.

DNIS ei näy
keskusteluyhteydenotoissa.

Huomautus

Käytetään: Rivisegmentti

DNIS

Aloituskohdan nimi.

Käytetään: Rivisegmentti

Aloituskohdan nimi

Edelliset 7 päivääAjanjaksoAikaväli

Yhteydenoton mediatyyppi, kuten
puhelin, sähköposti tai keskustelu.

Käytetään: Rivisegmentti

Kanavan tyyppi

Yhteydenoton istuntotunnusten
määrä

Yhteystietotunniste.Yhteyshenkilöt
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Yhteydenottomäärä – kaavio

Tässä raportissa on käsiteltyjen yhteydenottojen määrä kanavatyypin DNIS-arvon perusteella.

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Multimediaraportit

Tuloksen tyyppi: Palkkikaavio

KaavaKuvausParametri

Yhteydenoton istuntotunnusten määrä (Kanavan tyyppi =
puhelin)

Puhelinyhteydenoton mediatyyppi.Puhe

Yhteydenoton istuntotunnusten määrä (Kanavan tyyppi =
keskustelu)

Keskusteluyhteydenotonmediatyyppi.Keskustelu

Yhteydenoton istuntotunnusten määrä (Kanavan tyyppi =
sähköposti)

Sähköpostiyhteydenotonmediatyyppi.Sähköposti

CSR – eilen

Tässä raportissa näkyy edellisen päivän CSR (Contact Session Record).

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Multimediaraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaKuvausParametri

ANI-arvoPuhelun mukana toimitettavat ANI (Automatic Number
Identification) -numerot. ANI on puhelinyhtiön tarjoama
palvelu, joka toimittaa soittajan puhelinnumeron puhelun
mukana.

ANI

DNIS-arvoPuhelun mukana toimitettavat DNIS (Dialed Number
Identification Service) -numerot. DNIS on puhelinyhtiön
tarjoama palvelu. Siinä toimitetaan numeromerkkijono,
joka ilmaisee puhelun ohella soittajan numeron.

DNIS

Viimeisen jonon nimen
arvo

Sen jonon nimi, jossa puheluita pidetään, kun ne odottavat
edustajan käsittelyä. Puhelut siirretään aloituskohdasta
jonoon ja jaetaan myöhemmin edustajille.

Jono

Toimipaikan nimen arvoSen palvelukeskuksen sijainti, johon puhelu jaettiin.Toimipaikka

Tiimin nimen arvoTietyn toimipaikan edustajaryhmä, joka käsittelee tiettyä
puhelutyyppiä.

Tiimi

Edustajan nimen arvoEdustajan nimi eli henkilö, joka vastaa asiakkaiden
puheluihin/keskusteluihin/sähköpostiviesteihin.

Edustaja

Yhteydenoton alun
aikaleiman arvo

Yhteydenoton alkamisen aikaleima.Puhelun alkamisaika

Yhteydenoton lopun
aikaleiman arvo

Yhteydenoton päättymisen aikaleima.Puhelun
päättymisaika

Puhelun päättymisajan arvo
– puhelun alkamisaika

Puhelun yhdistetty kesto.Puhelun kesto
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KaavaKuvausParametri

IVR-keston arvoAika, jolloin puhelu oli IVR-tilassa.IVR-aika

Jonon keston arvoAika, jonka yhteydenotto odotti jonossa.Jonoaika

Yhdistetty-keston arvoYhdistetyn tilan (puhetilan) kesto tässä
vuorovaikutuksessa.

Yhdistämisaika

Pidossa-keston arvoAika, jolloin puhelu oli pidossa.Pitoaika

Päättämisten keston arvoKumulatiivinen aika, jonka edustajat olivat päättämistilassa
vuorovaikutusten käsittelyn jälkeen.

Päättämisaika

Päättämisaika +
yhdistämisaika

Kokonaisaika, jonka verran edustaja käsittelee puhelua,
mukaan lukien päättämisaika.

Käsittelyaika

Konsultoinnin keston arvoAika, jonka edustaja käytti toisen edustajan konsultointiin
käsitellessään puhelua.

Konsultointiaika

Neuvottelun keston arvoAika, jonka edustaja oli neuvottelussa soittajan ja toisen
edustajan kanssa.

Neuvotteluaika

CTQ-keston arvoKonsultointi jonoon -pyyntöjen kokonaiskesto
vuorovaikutuksen aikana.

CTQ-pyynnön aika

Pidossa-määrän arvoKerrat, jolloin edustaja on asettanut saapuvan puhelun
pitoon.

Pitomäärä

Konsultointimäärän arvoNiiden kertojen määrä, jolloin edustajat aloittivat
konsultoinnin toisen edustajan tai ulkoisessa numerossa
olevan henkilön kanssa puhelun käsittelyn aikana.

Konsultointimäärä

Neuvottelumäärän arvoNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja aloitti
neuvottelupuhelun soittajan ja toisen edustajan kanssa.

Neuvottelumäärä

Valvomattomien siirtojen
määrän arvo

Niiden kertojen määrä, jolloin puhelu siirrettiin
valvomattoman siirron kautta seuraavissa tilanteissa:

• Edustaja siirsi puhelun toiselle edustajalle
konsultoimatta ensin.

• Edustaja siirsi puhelun toiseen jonoon konsultoimatta
ensin.

• Edustaja siirsi puhelun ulkoiseen luettelonumeroon
(DN) konsultoimatta ensin.

• Puhelu siirrettiin päätepisteeseen (EP) työnkulun
kautta ilman edustajan toimia.

Valvomattomien
siirtojen määrä

CTQ-määrän arvoTämä on konsultointi jonoon -pyyntöjen määrä
vuorovaikutuksen yhteydessä.

CTQ-pyyntömäärä
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KaavaKuvausParametri

Siirtojen määrän arvoIlmaisee niiden kertojen määrän, jolloin puhelu siirrettiin:

• edustajalta toiselle edustajalle

• työnkulun kautta

• jonoon

• luettelonumeroon tai AK:hon

• AK:hon GoTo-toiminnon kautta

Siirtojen määrä

Siirtovirheidenmäärän arvoIlmaisee, kuinka monta kertaa siirto epäonnistui.Siirtovirheet

Käsittelytyypin arvoOsoittaa puhelun käsittelytavan, joka voi olla lyhyt, hylätty
tai normaali.

Käsittelytyyppi

Puhelun suunnan arvoOsoittaa, onko kyseessä saapuva vai lähtevä puhelu.

Saat Siirtyminen-kuvakkeen näkyviin
napsauttamalla taulukon Puhelun suunta
-solua. Avaa modaalinen
Siirtyminen-valintaikkuna napsauttamalla
kuvaketta. Voit tarkastella seuraavia
parametreja:

Lopetuksen syy – Määrittää puhelun
lopetuksen syyn. Esimerkki: asiakas poistui
puhelusta.

Lopettava osapuoli –Määrittää, kuka lopetti
puhelun tai missä puhelu lopetettiin.
Esimerkki: puhelun lopetti edustaja tai
asiakas tai puhelu lopetettiin järjestelmässä
tai jonossa.

Huomautus

Puhelun suunta

Lopetustyypin arvoTekstimerkkijono, jokamäärittää, miten puhelu lopetettiin.Lopetustyyppi

On tallennettu -arvoMerkintä, joka osoittaa, onko yhteydenotto tallennettu.Tallennusmerkintä

Päättämiskoodin nimen
arvo

Päättämiskoodi, jonka edustaja määritti
vuorovaikutukselle.

Päättäminen

Yhteydenoton
istuntotunnuksen arvo

Yksilöivä merkkijono, joka määrittää
yhteydenottoistunnon.

Istuntotunnus

Aloituskohdan yhteydenottomäärä – CAR

Tämä raportti kuvaa aloituskohtaa, jonka kautta asiakas on reititetty edustajalle IVR:stä.

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Multimediaraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

Cisco Webex Contact Center Analyzer -käyttöopas
60

Visualisointi
Aloituskohdan yhteydenottomäärä – CAR



KaavaSuodattimetKuvausParametri

Aloituskohdan nimi.

Käytetään: Rivisegmentti

Aloituskohdan
nimi

Edelliset 7 päivääAjanjaksoAikaväli

Yhteydenoton mediatyyppi, kuten
puhelin, sähköposti tai keskustelu.

Käytetään: Rivisegmentti

Kanavan tyyppi

Tietueen yksilöllisen
tunnuksen määrä

Toiminnon tila:
ivr-yhdistetty

Edellinen tila:
ivr-yhdistetty

Tähän jonoon siirtyneiden puheluiden
määrä sen jälkeen, kun ne on luokiteltu
jonoon aloituskohdasta IVR:n puhelun
ohjausskriptillä.

Aloituskohdasta

Tietueen yksilöllisen
tunnuksen määrä

Edellinen tila:
yhdistetty

Toiminnon tila:
ivr-yhdistetty

Niiden puhelujen määrä, jotka edustaja
siirsi tähän aloituskohtaan napsauttamalla
Jono-painiketta ja valitsemalla
aloituskohdan avattavasta valikosta sekä
napsauttamalla Siirrä-painiketta.

Siirretyt sisään

Tietueen yksilöllisen
tunnuksen määrä

Edellinen tila:
ivr-yhdistetty

Toiminnon tila:
päättynyt

IVR:n/AA:n lopetuskohta.IVR päättynyt

Aloituskohdan yhteydenottomäärä – kaavio

Tässä raportissa näkyy yhteydenoton aloituskohta.

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Multimediaraportit

Tuloksen tyyppi: Palkkikaavio

KaavaKuvausParametri

Yhteydenoton istuntotunnusten määrä (Kanavan tyyppi =
puhelin)

Puhelinyhteydenoton mediatyyppi.Puhe

Yhteydenoton istuntotunnusten määrä (Kanavan tyyppi =
keskustelu)

Keskusteluyhteydenotonmediatyyppi.Keskustelu

Yhteydenoton istuntotunnusten määrä (Kanavan tyyppi =
sähköposti)

Sähköpostiyhteydenotonmediatyyppi.Sähköposti

Saapuvat, lyhyet yhteydenotot – aloituskohta

Tämä raportti kuvaa niiden puheluiden määrää, jotka lopetettiin ilman yhdistämistä edustajalle.

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Multimediaraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko
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KaavaSuodattimetKuvausParametri

Aloituskohdan nimi.

Käytetään: Profiilisegmentti

Aloituskohdan
nimi

Edelliset 7 päivääAjanjaksoAikaväli

Yhteydenoton mediatyyppi, kuten puhelin,
sähköposti tai keskustelu.

Käytetään: Profiilisegmentti

Kanavan tyyppi

Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä

Saapuvien yhteydenottotyyppien määrä.Saapuva

Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä

Lopetustyyppi:
lyhyt puhelu

Niiden puhelujen määrä, jotka lopetettiin
yritykselle valmistellun lyhyen puhelun
kynnysarvon mukaisesti ilman siirtymistä
yhdistettyyn tilaan.

Lyhyt

IVR-kesto yhteensäPuhelun kesto IVR:ssä.IVR-aika

Jono hylätty -kaavio

Tämä raportti kuvaa kunkin jonon hylättyjen asiakkaiden määrää.

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Multimediaraportit

Tuloksen tyyppi: Palkkikaavio

KaavaSuodattimetKuvausParametri

Yhteydenoton istuntotunnusten
määrä

Lopetustyyppi: hylätty

Kanavan tyyppi: puhelin

Puhelinyhteydenoton
mediatyyppi.

Puhe

Yhteydenoton istuntotunnusten
määrä

Lopetustyyppi: hylätty

Kanavan tyyppi:
keskustelu

Keskusteluyhteydenoton
mediatyyppi.

Keskustelu

Yhteydenoton istuntotunnusten
määrä

Lopetustyyppi: hylätty

Kanavan tyyppi:
sähköposti

Sähköpostiyhteydenoton
mediatyyppi.

Sähköposti

Jono hylätty

Tämä raportti kuvaa niiden puheluiden määrää, jotka olivat järjestelmässä, mutta jotka lopetettiin, ennen kuin
ne jaettiin edustajalle tai muulle resurssille.

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Multimediaraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko
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KaavaSuodattimetKuvausParametri

Viimeisen
jonon tunnus
= Ei ole 0

Jonon nimi.

Käytetään: Rivisegmentti

Jonon nimi

Edelliset 7 päivääAjanjaksoAikaväli

Viimeisen
jonon tunnus
= Ei ole 0

Yhteydenoton mediatyyppi, kuten puhelin,
sähköposti tai keskustelu.

Käytetään: Rivisegmentti

Kanavan
tyyppi

Yhteydenoton istuntotunnusten
määrä (Lopetustyyppi =
normaali) + Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä
(Käsittelytyyppi = Hylätty) +
Yhteydenoton istuntotunnusten
määrä (Lopetustyyppi =
pikakatkaisu)

Raportin aikavälillä päättyneiden puhelujen
määrä. Vastatut, hylätyt ja katkaistut puhelut
sisältyvät tähän määrään. Siirretyt ja lyhyet
puhelut eivät sisälly siihen.

Valmis

Yhteydenoton istuntotunnusten
määrä (Käsittelytyyppi =
Hylätty) / Yhteydenottojen
määrä yhteensä

Hylättyjen puheluiden prosenttiosuus% hylätty

Yhteydenoton istuntotunnusten
määrä

Lopetustyyppi:
hylätty

Raporttivälin aikana hylättyjen puhelujen
määrä. Hylätty puhelu on lopetettu
jakamatta sitä kohdetoimipaikkaan, mutta
puhelu oli järjestelmässä pitempään kuin
yritykselle määritetyn lyhyen puhelun
kynnysarvon mukaisen ajan.

Hylätty

Jonon kesto yhteensä / Jonojen
määrä yhteensä

Kumulatiivinen aika, jonka puhelut olivat
jonossa odottamassa lähetystä edustajalle
tai muulle resurssille. Koska jonossaoloaika
lasketaan sen jälkeen, kun puhelu poistuu
jonosta, jonossa yhä olevan puhelun
jonossaoloaika ei näy raportissa.

Keskimääräinen
aika jonossa

Jonon kesto yhteensä
(Yhteydenotto on käsitelty = 1)
/ Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä
(Lopetustyyppi = hylätty)

Kumulatiivinen aika, jonka verran puhelut
olivat järjestelmässä pitempään kuin lyhyen
puhelun kynnysarvon määrittämän ajan,
mutta puhelut lopetettiin ennen niiden
jakamista edustajalle tai muulle resurssille.

Keskimääräinen
hylkäysaika

Jonon yhteydenottomäärä – kaavio

Tämä kaavioraportti kuvaa niiden kanavatyyppienmäärää, jotka ovat siirtyneet jonoon tietyssä kanavatyypissä

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Multimediaraportit

Tuloksen tyyppi: Palkkikaavio

Cisco Webex Contact Center Analyzer -käyttöopas
63

Visualisointi
Jonon yhteydenottomäärä – kaavio



KaavaKuvausParametri

Yhteydenoton istuntotunnusten määrä (Kanavan tyyppi = puhelin,
Lopetustyyppi = hylätty) + Yhteydenoton istuntotunnusten määrä
(Kanavan tyyppi = puhelin, Lopetustyyppi = normaali) +
Yhteydenottojen määrä yhteensä (Kanavan tyyppi = puhelin,
Lopetustyyppi = pikakatkaisu)

Puhelinyhteydenoton
mediatyyppi.

Puhe

Yhteydenoton istuntotunnusten määrä (Kanavan tyyppi: keskustelu,
Lopetustyyppi = hylätty) + Yhteydenoton istuntotunnusten määrä
(Kanavan tyyppi = keskustelu, Lopetustyyppi = normaali) +
Yhteydenottojen määrä yhteensä (Kanavan tyyppi = keskustelu,
Lopetustyyppi = pikakatkaisu)

Keskusteluyhteydenoton
mediatyyppi.

Keskustelu

Yhteydenoton istuntotunnusten määrä (Kanavan tyyppi = sähköposti,
Lopetustyyppi = hylätty) + Yhteydenoton istuntotunnusten määrä
(Kanavan tyyppi = sähköposti, Lopetustyyppi = normaali) +
Yhteydenottojen määrä yhteensä (Kanavan tyyppi = sähköposti,
Lopetustyyppi = pikakatkaisu)

Sähköpostiyhteydenoton
mediatyyppi.

Sähköposti

Jonoon asetettujen yhteydenottojen määrä

Tämä raportti kuvaa jonoon siirrettyjen kanavatyyppien määrää.

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Multimediaraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaKuvausParametri

Jonon nimi

Käytetään: Rivisegmentti

Jonon nimi

Edelliset 7 päivääAjanjaksoAikaväli

Yhteydenoton mediatyyppi, kuten puhelin, sähköposti tai
keskustelu.

Käytetään: Rivisegmentti

Kanavan
tyyppi

Yhteydenottojenmäärä yhteensäYhteydenottojen kokonaismäärä.Yhteensä

Jonojen määrä yhteensäJonoon siirrettyjen puheluiden määrä tämän ajanjakson
aikana.

Jonossa

Jonon palvelutaso

Tämä raportti kuvaa jonon palvelutasoa.

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Multimediaraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaSuodattimetKuvausParametri

Jonon nimi

Käytetään: Rivisegmentti

Jonon nimi
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KaavaSuodattimetKuvausParametri

Edelliset 7 päivääAjanjaksoAikaväli

Yhteydenoton mediatyyppi, kuten
puhelin, sähköposti tai keskustelu.

Käytetään: Rivisegmentti

Kanavan tyyppi

Palvelutasoprosentti =
Summa on palvelutason
puitteissa / Yhteensä.

Niiden puhelujenmäärä, joihin vastattiin
jonolle tai osaamiselle määritetyn
palvelutason kynnysarvon puitteissa

Palvelutasoprosentti

Yhteydenottojen määrä
yhteensä

Valitun ajanjakson aikana kaikkien
aloituskohtien kautta Webex Contact
Center -järjestelmään puhelimitse
tulleiden yhteydenottojen määrä
yhteensä.

Yhteensä

Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä
(Lopetustyyppi = normaali)
+ Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä
(Lopetustyyppi = hylätty) +
Yhteydenottojen määrä
yhteensä (Lopetustyyppi =
pikakatkaisu)

Raportin aikavälillä päättyneiden
puhelujen määrä. Vastatut, hylätyt ja
katkaistut puhelut sisältyvät tähän
määrään. Siirretyt ja lyhyet puhelut eivät
sisälly siihen.

Valmis

Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä

Lopetustyyppi:
hylätty

Raporttivälin aikana hylättyjen puhelujen
määrä. Hylätty puhelu on lopetettu
jakamatta sitä kohdetoimipaikkaan,
mutta puhelu oli järjestelmässä
pitempään kuin yritykselle määritetyn
lyhyen puhelun kynnysarvon mukaisen
ajan.

Hylätty

Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä

Yhdistetty-kesto:
> 0

Niiden puhelujen määrä, jotka reititettiin
jonosta edustajalle tai tavoitettavissa
olevalle resurssille ja joihin edustaja tai
resurssi vastasi.

Vastattu

Neuvottelumäärä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin edustajat
aloittivat neuvottelupuhelun edustajalle
tai ulkoiseen numeroon.

Neuvottelumäärä

Pidossa-määrä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin soittaja
asetettiin pitoon.

Pitomäärä
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KaavaSuodattimetKuvausParametri

Jonon kesto yhteensä
(Yhteydenotto on käsitelty !
= 1) / Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä
(Lopetustyyppi = hylätty)

Kumulatiivinen aika, jonka verran
puhelut olivat järjestelmässä pitempään
kuin lyhyen puhelun kynnysarvon
määrittämän ajan, mutta puhelut
lopetettiin ennen niiden jakamista
edustajalle tai muulle resurssille.

Keskimääräinen
hylkäysaika

Jonon kesto yhteensä
(Yhteydenotto on käsitelty
= 1) / Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä
(Yhdistetty-kesto > 0)

Kokonaisvastausaika jaettuna vastattujen
puhelujen kokonaismäärällä.

Keskimääräinen
vastausnopeus

Toimipaikan yhteydenottomäärä – kaavio

Tämä raportti kuvaa kunkin toimipaikan yhteydenottotyyppien määrää.

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Multimediaraportit

Tuloksen tyyppi: Palkkikaavio

KaavaKuvausParametri

Yhteydenoton istuntotunnusten määrä (Kanavan tyyppi = puhelin,
Lopetustyyppi = hylätty) + Yhteydenoton istuntotunnusten määrä
(Kanavan tyyppi = puhelin, Lopetustyyppi = normaali) +
Yhteydenottojen määrä yhteensä (Kanavan tyyppi = puhelin,
Lopetustyyppi = pikakatkaisu)

Puhelinyhteydenoton
mediatyyppi.

Puhe

Yhteydenoton istuntotunnusten määrä (Kanavan tyyppi: keskustelu,
Lopetustyyppi = hylätty) + Yhteydenoton istuntotunnusten määrä
(Kanavan tyyppi = keskustelu, Lopetustyyppi = normaali) +
Yhteydenottojen määrä yhteensä (Kanavan tyyppi = keskustelu,
Lopetustyyppi = pikakatkaisu)

Keskusteluyhteydenoton
mediatyyppi.

Keskustelu

Yhteydenoton istuntotunnusten määrä (Kanavan tyyppi = sähköposti,
Lopetustyyppi = hylätty) + Yhteydenoton istuntotunnusten määrä
(Kanavan tyyppi = sähköposti, Lopetustyyppi = normaali) +
Yhteydenottojen määrä yhteensä (Kanavan tyyppi = sähköposti,
Lopetustyyppi = pikakatkaisu)

Sähköpostiyhteydenoton
mediatyyppi.

Sähköposti

Toimipaikan yhteydenottojen tiedot

Tämä raportti sisältää toimipaikan tiimin kaikkien edustajien tiedot.

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Multimediaraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaSuodattimetKuvausParametri

Toimipaikan
tunnus ei ole 0

Toimipaikan nimi.

Käytetään: Rivisegmentti

Toimipaikan
nimi
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KaavaSuodattimetKuvausParametri

Toimipaikan
tunnus ei ole 0

Yhteydenoton mediatyyppi, kuten puhelin,
sähköposti tai keskustelu.

Käytetään: Rivisegmentti

Kanavan tyyppi

Edelliset 7 päivääAjanjaksoAikaväli

Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä
(Lopetustyyppi = normaali)
+ Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä
(Lopetustyyppi = hylätty) +
Yhteydenottojen määrä
yhteensä (Lopetustyyppi =
pikakatkaisu)

Raportin aikavälillä päättyneiden puhelujen
määrä. Vastatut, hylätyt ja katkaistut puhelut
sisältyvät tähän määrään. Siirretyt ja lyhyet
puhelut eivät sisälly siihen.

Valmis

Yhteydenottojen määrä
yhteensä

Lopetustyyppi:
pikakatkaisu

Niiden puhelujen määrä, joihin vastattiin (eli
jotka yhdistettiin edustajalle tai jaettiin
kohdesijaintiin ja hyväksyttiin siellä), mutta
jotka katkaistiin sitten heti yritykselle
määritetyn äkillisen katkaisurajan puitteissa.

Yhtäkkiä
katkaistujen
määrä

Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä

Lopetustyyppi:
normaali

Niiden puhelujen määrä, jotka reititettiin
jonosta edustajalle tai tavoitettavissa olevalle
resurssille ja joihin edustaja tai resurssi
vastasi.

Vastattu

Neuvottelumäärä yhteensäNeuvottelumäärä

Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä
(Lopetustyyppi = Hylätty) /
Yhteydenottojen määrä
yhteensä

Hylättyjen puheluiden prosenttiosuus.% hylätty

Pidossa-määrä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin soittaja
asetettiin pitoon.

Pitomäärä

Jonon kesto yhteensäYhteydenotto
on käsitelty: =
1

Kumulatiivinen aika sen välillä, että puhelut
siirtyivät jonoon, ja sen välillä, kun niihin
vastattiin (yhdistettiin edustajalle tai muulle
resurssille) raporttivälin aikana. Vastausaika
lasketaan puheluun vastaamisen jälkeen, joten
vastausta odottavien puhelujen vastausaika
ei näy raportissa.

Vastausaika

Pidossa-kesto yhteensä +
Yhdistettyjen kesto yhteensä

Aikaväli siitä, kun edustaja tai muu resurssi
vastasi puheluihin, siihen, kun ne päätettiin.
Koska yhdistettyä aikaa ei lasketa, ennen kuin
puhelu lopetetaan,meneillään olevan puhelun
yhdistetty aika ei näy raportissa.

Yhdistämisaika
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Tiimin yhteydenottotiedot

Tämä raportti kuvaa tiimin yhteydenottotyyppien määrää.

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Multimediaraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaSuodattimetKuvausParametri

Tiimin nimi.

Käytetään: Rivisegmentti

Tiimin nimi

Edelliset 7 päivääAjanjaksoAikaväli

Yhteydenoton mediatyyppi, kuten puhelin,
sähköposti tai keskustelu.

Käytetään: Rivisegmentti

Kanavan tyyppi

Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä
(Lopetustyyppi =
normaali) + Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä
(Lopetustyyppi = hylätty)
+ Yhteydenottojen määrä
yhteensä (Lopetustyyppi
= äkillinen katkaisu)

Raportin aikavälillä päättyneiden puhelujen
määrä. Vastatut, hylätyt ja katkaistut puhelut
sisältyvät tähän määrään. Siirretyt ja lyhyet
puhelut eivät sisälly siihen.

Valmis

Yhteydenottojen määrä
yhteensä

Lopetustyyppi:
äkillinen
katkaisu

Niiden puhelujen määrä, joihin vastattiin (eli
jotka yhdistettiin edustajalle tai jaettiin
kohdesijaintiin ja hyväksyttiin siellä), mutta
jotka katkaistiin sitten heti yritykselle
määritetyn äkillisen katkaisurajan puitteissa.

Yhtäkkiä
katkaistujen
määrä

Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä

Lopetustyyppi:
normaali

Niiden puhelujenmäärä, jotka reititettiin jonosta
edustajalle tai tavoitettavissa olevalle resurssille
ja joihin edustaja tai resurssi vastasi.

Vastattu

Neuvottelumäärä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin edustajat
aloittivat neuvottelupuhelun edustajalle tai
ulkoiseen numeroon.

Neuvottelumäärä

Pidossa-määrä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin soittaja asetettiin
pitoon.

Pitomäärä

Jonon kesto yhteensäYhteydenotto
on käsitelty:
= 1

Kumulatiivinen aika sen välillä, että puhelut
siirtyivät jonoon, ja sen välillä, kun niihin
vastattiin (yhdistettiin edustajalle tai muulle
resurssille) raporttivälin aikana. Vastausaika
lasketaan puheluun vastaamisen jälkeen, joten
vastausta odottavien puhelujen vastausaika ei
näy raportissa.

Vastausaika
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KaavaSuodattimetKuvausParametri

Pidossa-kesto yhteensä +
Yhdistettyjen kesto
yhteensä

Aikaväli siitä, kun edustaja tai muu resurssi
vastasi puheluihin, siihen, kun ne päätettiin.
Koska yhdistettyä aikaa ei lasketa, ennen kuin
puhelu lopetetaan, meneillään olevan puhelun
yhdistetty aika ei näy raportissa.

Yhdistämisaika

Määräraportti

Tämä raportti kuvaa tiimin kanavatyyppien määrää.

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Multimediaraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaSuodattimetKuvausParametri

Edelliset 7 päivääAjanjaksoAikaväli

Kanavan tyyppiYhteydenoton mediatyyppi, kuten
puhelin, sähköposti tai keskustelu.

Kanavan tyyppi

Tarjottu yhteensäTarjottujen yhteydenottojen
kokonaismäärä.

Tarjottu

Yhteydenoton istuntotunnusten
määrä

Lopetustyyppi:
normaali

Käsiteltyjen vuorovaikutusten
kokonaismäärä.

Käsitelty

(Yhdistettyjen kesto yhteensä +
Pidossa-kesto yhteensä +
Päättämisten kesto yhteensä ) /
Yhteydenoton istuntotunnusten
määrä

Puhelun käsittelyyn kulunut
keskimääräinen aika.

Keskimääräinen
käsittelyaika

Määräraportti – kaavio

Tämä raportti kuvaa tietyssä kanavatyypissä tarjottujen tai käsiteltyjen yhteydenottojen määrää.

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Multimediaraportit

Tuloksen tyyppi: Palkkikaavio

KaavaSuodattimetKuvausParametri

Tarjottu yhteensäTarjottujen
yhteydenottojen
kokonaismäärä.

Tarjottu

Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä

Lopetustyyppi: normaaliKäsiteltyjen
vuorovaikutusten
kokonaismäärä.

Käsitelty
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Itsepalveluraportit

IVR- ja CVA-valintaikkunoiden kulku -raportti

Tämä raportti näyttää itsepalvelun toimintamittarit. Itsepalveluraportointi- ja analytiikkatiedot koostuvat
seuraavista:

• Itsepalvelun hylättyjen puheluiden määrä.

• Jonossa olevien hylättyjen puheluiden määrä.

Itsepalvelu tulee käyttöön, kun lisäät virtuaalisen edustajatoiminnon puhelujen kulkuun kulun
suunnittelutoiminnossa. Kun asiakas ottaa yhteyttä yhteyskeskukseen, virtuaalinen edustaja käsittelee
yhteydenoton IVR:ssä. Lisätietoja virtuaalisen avustajan määrityksestä on Virtual Agent -kohdassa Cisco
Webex Contact Center Setup and Administration Guide -oppaassa.

Huomautus

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Multimediaraportit > Itsepalveluraportit > IVR- ja
CVA-valintaikkunoiden kulku -raportti.

Tuloksen tyyppi: Taulukko

Taulu 5. IVR- ja CVA-valintaikkunoiden kulku -raportti

KaavaSuodattimetKuvausParametri

Ajanjakso, jolta
itsepalvelun
analytiikkatiedot
raportoidaan.

Aikaväli

IVR-puhelun
aloituskohtien luettelo.

Aloituskohdan nimi

Virtuaalisen edustajan
käsittelemien
IVR-puheluiden
kokonaismäärä.

IVR-puheluita yhteensä

IVR:ssä hylättyjen
IVR-puheluiden määrä.

Itsepalvelussa hylätyt
puhelut

Jonoon eskaloitujen
IVR-puheluiden määrä.

Jonoon eskaloidut puhelut

100 * (jonoon eskaloidut
puhelut / IVR-puhelut
yhteensä)

Jonoon eskaloitujen
IVR-puheluiden
prosenttiosuus.

Jonoon eskalointiprosentti

Napsauta jotakin taulukon solua (pois lukien Jonoon eskalointiprosentti), jotta Siirtyminen-kuvake tulee
näkyviin. Avaa modaalinen Siirtyminen-valintaikkuna napsauttamalla kuvaketta. Modaalisessa
Siirtyminen-valintaikkunassa näkyvät tietueet, jotka sisältyvät visualisoinnin laskentaan. Voit tarkastella
seuraavia tietoja:
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Taulu 6. Siirtyminen

KuvausParametri

Näyttää toimenpiteen nimen, joka voi olla esimerkiksi
CVA, Toistokehote, Valikko tai Jono.

Toimenpiteen nimi

Näyttää tällä toimenpiteellä suoritettujen puheluiden
kokonaismäärän.

Tällä toimenpiteellä suoritettujen puhelujen määrä

Voit lisätä raporttiin uuden sarakkeen valitsemalla haluamasi kentät ja mitat modaalisen
Siirtyminen-valintaikkunan vasemmalla puolella olevista avattavista valikoista. Voit viedä Siirtyminen-raportin
Microsoft Excel -muodossa tai CSV-muodossa haluamaasi sijaintiin. Jos haluat tarkastella modaalista
Siirtyminen-valintaikkunaa erillisessä ikkunassa, napsauta Käynnistä-kuvaketta.

Voit siirtyä alemmaksi taulukon Toimenpiteen nimi -solussa ja näyttää toimenpiteiden järjestyksen.
Siirtyminen-raportti on toisella tasolla. Voit tarkastella seuraavia tietoja:

Taulu 7. Siirtyminen

KuvausParametri

Näyttää kyseisen toimenpiteen aloituskohdan.Aloituskohdan nimi

Näyttää päivämäärän ja kellonajan, jolloin puhelu
saapui itsepalveluun.

Aikaleima

Näyttää puhelun tunnusnumeron.Soittajan tunnus

Näyttää niiden toimintojen järjestyksen, jotka liittyivät
puheluun. Toimintoja ovat DTMF, Kehotteen nimi,
Jonon nimi, Hylätty, Valmis, CVA, Valikko,
Itsepalvelupalvelu valmis ja Itsepalvelu hylätty.

Toimenpidejärjestys

Jonosta poistumisraportti

Tässä raportissa näkyvät asiakkaan tekemät jonosta poistumista koskevat valinnat.

Kun asiakas ottaa yhteyttä yhteyskeskukseen, virtuaalinen edustaja käsittelee yhteydenoton IVR:ssä. IVR
antaa asiakkaalle mahdollisuuden poistua jonosta. Tässä raportissa on seuraavat tiedot:

• Poistumiskertojen määrä.

• Muut puheluun liittyvät tiedot.

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Multimediaraportit > Itsepalveluraportit > Jonosta
poistumisraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

Taulu 8. Jonosta poistumisraportti

KaavaSuodattimetKuvausParametri

Näyttää päivämäärän.Päivämäärä
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KaavaSuodattimetKuvausParametri

Jono, jossa yhteydenotto
oli poistumishetkellä.

Jonon nimi

Niiden
asiakasyhteydenottojen
määrä, jotka ovat
poistuneet tietystä jonosta
annettuna päivämääränä.

Poistumiskertojen määrä

Valitse Poistumiskertojen määrä -taulukon solu, jotta Siirtyminen-kuvake tulee näkyviin. Avaa modaalinen
Siirtyminen-valintaikkuna napsauttamalla kuvaketta. Modaalisessa Siirtyminen-valintaikkunassa näkyvät
tietueet, jotka sisältyvät visualisoinnin laskentaan. Voit tarkastella seuraavia tietoja:

Taulu 9. Siirtyminen

KaavaKuvausParametri

Näyttää kellonajan, jolloin puhelu
yhdistettiin.

Puheluaika

Näyttää puheluun liittyvän
ANI-numeron.

ANI

Näyttää puheluun liittyvän
DNIS-numeron.

DNIS

Näyttää puhelun aikana
suoritettujen toimintojen
järjestyksen.

Työnkulkujärjestys

Voit lisätä raporttiin uuden sarakkeen valitsemalla haluamasi kentät ja mitat modaalisen
Siirtyminen-valintaikkunan vasemmalla puolella olevista avattavista valikoista. Voit viedä Siirtyminen-raportin
Microsoft Excel -muodossa tai CSV-muodossa haluamaasi sijaintiin. Jos haluat tarkastella modaalista
Siirtyminen-valintaikkunaa erillisessä ikkunassa, napsauta Käynnistä-kuvaketta.

Sisäinen IVR, puhelun jälkeisen kyselyn tilastoraportti

Webex Contact Center on integroitu CiscoWebex ExperienceManagementiin. Sen avulla tarjotaan asiakkaille
puhelun jälkeisiä kyselyitä ja kerätään heiltä palautetta.

Jos raportti ei ole näkyvissä, ota yhteys Cisco-tukeen, koska vastaava ominaisuusmerkintä on ehkä otettava
käyttöön.

Huomautus

Sisäinen IVR – puhelun jälkeisen kyselyn tilastoraportin avulla järjestelmänvalvojat ja valvojat voivat tarkastella
puhelun jälkeisten kyselyjen tilastoja kyselyjen tehokkuuden mittausta varten. Tämä raportti on niiden
asiakkaiden käytettävissä, joilla on oikeudet Webex Experience Management -widgettiin.

Raportin polku:Varastoraportit >Historiaraportit >Multimediaraportit > Itsepalveluraportit > Sisäinen
IVR – puhelun jälkeisen kyselyn tilastoraportti
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Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaSuodattimetKuvausParametri

Ajanjakso, jolta Webex
Experience Management
raportoi puhelun
jälkeisten kyselyjen tiedot.

Aikaväli

Niiden äänipuheluiden
kokonaismäärä, joista on
tehty asiakkaalle puhelun
jälkeinen kysely aikavälin
aikana

Puhelut yhteensä

Niiden asiakkaidenmäärä,
jotka hyväksyivät
kyselyn.

Jos soittajan
hyväksyntävalinnan
keräyksessä
tapahtuu virhe, sitä
ei huomioida osana
kyselyn
hyväksyntöjen
määrän laskentaa.

Huomautus

Kyselyn hyväksyntöjen
määrä

(Kyselyn hyväksyntöjen
määrä / Yhteydenotot ja
kysely yhteensä) X 100

Niiden asiakkaiden
prosenttiosuus, jotka
hyväksyivät kyselyn.

Kyselyn
hyväksyntätilastot

Niiden äänipuhelujen
prosenttiosuus, joista on
saatu vastaus puhelun
jälkeiseen kyselyyn. Tämä
lasketaan
prosenttiosuutena kyselyn
hyväksyntöjen määrästä.

Kyselyn vastausprosentti

Niiden kysymysten
prosenttiosuus, joihin
asiakkaat ovat vastanneet.
Tämä lasketaan
prosenttiosuutena
asiakkaille lähetettyjen
kysymysten
kokonaismäärästä.

Kyselyn
valmistumisprosentti

Puhelut yhteensä ja kysely- ja Kyselyn hyväksyntöjen määrä -parametrien yhteenvetoarvo on kaikkien
arvojen summa tietyltä ajalta.
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Kyselyn hyväksyntätilastot-parametrin yhteenvetoarvo on prosenttiosuus parametrien Puhelut yhteensä ja
kysely ja Kyselyn hyväksyntöjen määrä yhteenvetoarvoista.

Kyselyn vastausprosentti -parametrin yhteenvetoarvo on prosenttiosuus Puhelut yhteensä ja kysely
-parametrin ja kyselyyn vastanneiden asiakkaiden kokonaismäärän yhteenvetoarvoista.

Kyselyn valmistumisprosentti -parametrin yhteenvetoarvo on prosenttiosuus Puhelut yhteensä ja kysely
-parametrin ja kyselyn viimeistelleiden asiakkaiden kokonaismäärän yhteenvetoarvoista.

Jos äänipuhelusta tehdään useita kyselyitä, vain lopulliset kyselytiedot tallennetaan.Huomautus

Puhelun jälkeisen kyselyn tilastoraportti

Webex Contact Center on integroitu CiscoWebex ExperienceManagementiin. Sen avulla tarjotaan asiakkaille
puhelun jälkeisiä kyselyitä ja kerätään heiltä palautetta.

Jos raportti ei ole näkyvissä, ota yhteys Cisco-tukeen, koska vastaava ominaisuusmerkintä on ehkä otettava
käyttöön.

Huomautus

Puhelun jälkeisen kyselyn tilastoraportti on käytettävissä asiakkailla, joilla onWebex ExperienceManagement
-widgetin käyttöoikeudet.

Puhelun jälkeisen kyselyn tilastoraportin avulla järjestelmänvalvojat ja valvojat voivat tarkastella puhelun
jälkeisten kyselyjen tilastoja kyselyjen tehokkuuden mittausta varten. Tämä raportti sisältää sekä sisäisiä että
lykättyjä kyselyitä koskevia tietoja. Sisäinen kysely esitetään asiakkaalle, kun äänipuhelu asiakkaan kanssa
päättyy. Lykätty kysely esitetään myöhemmin tekstiviestitse tai sähköpostitse.

Raportin polku:Varastoraportit >Historiaraportit >Multimediaraportit > Itsepalveluraportit >Puhelun
jälkeisen kyselyn tilastoraportti

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaSuodattimetKuvausParametri

Ajanjakso, jolta Cisco
Webex Experience
Management raportoi
puhelun jälkeisten
kyselyjen tiedot.

Aikaväli

Asiakkaiden valitsema
kyselytyyppi (sisäinen tai
lykätty kysely).

Kyselyn tyyppi

Niiden asiakkaiden
kokonaismäärä, joille
tarjottiin määritetyn
tyyppistä kyselyä
(sisäinen tai lykätty
kysely).

Yhteydenotot ja kysely
yhteensä
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KaavaSuodattimetKuvausParametri

Niiden asiakkaiden
kokonaismäärä, jotka
valitsivat kunkin
kyselytyypin (sisäinen tai
lykätty kysely).

Jos soittajan
hyväksyntävalinnan
keräyksessä
tapahtuu virhe, sitä
ei huomioida osana
kyselyn
hyväksyntöjen
määrän laskentaa.

Huomautus

Kyselyn hyväksyntöjen
määrä

(Kyselyn hyväksyntöjen
määrä / Yhteydenotot ja
kysely yhteensä) x 100

Kyselyyn osallistuneiden
asiakkaiden
prosenttiosuus (sisäinen
tai lykätty kysely).

Kyselyn
hyväksyntätilastot

Puhelut yhteensä ja kysely- ja Kyselyn hyväksyntöjen määrä -parametrien yhteenvetoarvo on kaikkien
arvojen summa tietyltä ajalta.

Kyselyn hyväksyntätilastot-parametrin yhteenvetoarvo on prosenttiosuus parametrien Puhelut yhteensä ja
kysely ja Kyselyn hyväksyntöjen määrä yhteenvetoarvoista.

Jos äänipuhelusta tehdään useita kyselyitä, vain lopulliset kyselytiedot tallennetaan.Huomautus

Tiimin ja jonon tilastot

Keskimääräinen käsittelyaika -kortti

Tässä raportissa näkyy kaikkien käsiteltyjen yhteydenottojen (puhe, sähköposti ja keskustelu) keskimääräinen
kesto.

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Tiimin ja jonon tilastot

Tuloksen tyyppi: Kortti

Keskimääräinen päättämisaika -kortti

Tässä raportissa näkyy keskimääräinen päättämisaika kussakin kanavassa ja kanavissa yleisesti.

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Tiimin ja jonon tilastot

Tuloksen tyyppi: Taulukko

Tiimin tilastot

Tässä raportissa näkyvät tiimin tilastot.
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Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Tiimin ja jonon tilastot

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaSuodattimetKuvausParametri

Edelliset 7 päivääNäyttää ajanjakson, jolta
tiimin tilastot kerätään.

Aikaväli

Näyttää tiimin nimen.Tiimin nimi

Näyttää edustajan nimen.Edustajan nimi

Näyttää edustajan
käsittelemien
yhteydenottojen määrän.

Käsiteltyjen
yhteydenottojen määrä

Käsitellyt saapuvat
yhteydenotot yhteensä +
Käsitellyt lähtevät puhelut

Näyttää niiden
yhteydenottojen
kokonaismäärän, jotka
edustaja käsitteli
puhelukanavatyypin
osalta.

Käsitellyt yhteydenotot
yhteensä

Näyttää niiden saapuvien
yhteydenottojen
kokonaismäärän, jotka
edustaja käsitteli
puhelukanavatyypin
osalta.

Käsitellyt saapuvat
yhteydenotot

Näyttää niiden
takaisinsoittojen
kokonaismäärän, jotka
edustaja käsitteli
puhelukanavatyypin
osalta.

Käsitellyt takaisinsoitot

Näyttää niiden lähtevien
puhelujen
kokonaismäärän, jotka
edustaja käsitteli
puhelukanavatyypin
osalta.

Käsitellyt lähtevät puhelut

Päättämisten kesto
yhteensä + Yhdistettyjen
kesto yhteensä /
Käsiteltyjen
yhteydenottojen määrä

Näyttää keskimääräisen
ajan, jonka edustaja käytti
käsiteltyihin
yhteydenottoihin.

Keskimääräinen
käsittelyaika
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KaavaSuodattimetKuvausParametri

Päättämisten kesto
yhteensä / Päättämisten
määrä yhteensä

Näyttää keskimääräisen
ajan, joka käytettiin
käsiteltyjen
yhteydenottojen
päättämiseen.

Keskimääräinen
päättämisaika

Sarakkeet Käsitellyt yhteydenotot yhteensä, Käsitellyt saapuvat yhteydenotot, Käsitellyt takaisinsoitot
jaKäsitellyt lähtevät puhelut ovat käytettävissä APS-raporttien Tiimin tilastot -raportissa Agent Desktopissa.

Huomautus

Käsitellyt yhteensä -kortti

Tässä raportissa näkyy käsiteltyjen yhteydenottojen kokonaismäärä eriteltynä kanavatyypin mukaan.

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Tiimin ja jonon tilastot

Tuloksen tyyppi: Kortti

Käyttöoikeuden käyttöraportit

Käyttöoikeuden käyttöraportti – Webex Contact Center PSTN

Tässä raportissa on näkymä päivittäin havaitusta samanaikaisten edustajan puheistuntojen enimmäismäärästä
Agent Desktopissa. Se kertoo PSTN:n maksullisen saapuvan SKU:n käytöstä. Raportissa on myös päivittäin
havaittu samanaikaisten maksuttomien äänipuhelujen enimmäismäärä vuokraajan osalta. Se kertoo PSTN:n
maksuttoman saapuvan SKU:n käytöstä. Raportissa on erittely samanaikaisten maksuttomien äänipuheluiden
enimmäismäärästä. Siitä ilmenee edustajalle, IVR-järjestelmään ja jonoon yhdistettyjen puheluiden koostumus.

Tässä raportissa on päivittäiset käyttötiedot valitulta kuukaudelta. Oletusarvon mukaan valittuna on kuluva
kuukausi. Voit valita haluamasi kuukauden avattavasta valikosta edellisten 36 kuukauden ajalta. Taulukossa
kuukauden päivät on järjestetty nousevaan järjestykseen.

Käyttöoikeuden käyttöraporteissa voit valita UTC-aikavyöhykkeen (laskutuksen aikavyöhyke). Oletusarvon
mukaan UTC-aikavyöhyke on valittuna. Kun UTC-aikavyöhykkeen valintaruutua ei ole valittu, tiedot näkyvät
raportissa Analyzerin otsikkorivillämääritetynAnalyzerin aikavyöhykkeenmukaisesti. Kun viet käyttöoikeuden
käyttöraportin, viety raportti näkyy valitun aikavyöhykkeen mukaisesti.

Yhteenveto-arvoa Samanaikaisten ääntä käyttävien edustajaistuntojen enimmäismäärä -kohdassa
pidetään PSTN:n maksullisen saapuvan SKU:n käyttönä kuukausilaskutusta varten.

Yhteenveto-arvoa Samanaikaisten maksuttomien puhelujen enimmäismäärä -kohdassa pidetään PSTN:n
maksuttoman saapuvan SKU:n käyttönä kuukausilaskutusta varten.

Jos yksikään edustaja ei ole kirjautunut sisään tietyn ajan kuluessa, raportissa näkyy nolla kyseisen keston
tietueessa. Jos edustaja on kirjautunut sisään, eikä hän ole soittanut yhtään puhelua ennen uloskirjautumista,
samanaikaisten ääntä käyttävien edustajaistuntojen enimmäismäärän tietueella on arvo 1.

Huomautus
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Jos kyseessä on Mozilla Firefox -selain, sinun on annettava päivämäärä manuaalisesti muodossa VVVV-KK.Huomautus

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Käyttöoikeuden käyttöraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaKuvausParametri

Näyttää päivittäisen raportin
päivämäärän.

Päivämäärä

Näyttää päivän samanaikaisten
ääntä käyttävien edustajaistuntojen
enimmäismäärän.

Samanaikaisten ääntä käyttävien
edustajaistuntojen enimmäismäärä

Näyttää päivän samanaikaisten
maksuttomien puhelujen
enimmäismäärän.

Samanaikaisten maksuttomien
puhelujen enimmäismäärä

Näissä sarakkeissa on erittely
samanaikaisten maksuttomien
äänipuheluiden enimmäismäärästä.
Niistä ilmenee edustajalle, IVR:ään
ja jonoon yhdistettyjen puheluiden
koostumus.

Maksuttomien äänipuhelujenmäärä
– edustajat

Maksuttomien äänipuhelujenmäärä
– IVR

Maksuttomien äänipuhelujenmäärä
– jono

Näyttää maksullisiin numeroihin
yhdistettyjen samanaikaisten
puheluiden kokonaismäärän, kun
samanaikaisten maksuttomien
puhelujen enimmäismäärä otetaan
huomioon.

Samanaikaiset maksulliset puhelut

Näissä sarakkeissa on erittely
samanaikaisista maksullisista
puheluista. Niistä ilmenee
edustajalle, IVR:ään ja jonoon
yhdistettyjen puheluiden
koostumus.

Maksullisten äänipuhelujen määrä
– edustajat

Maksullisten äänipuhelujen määrä
– IVR

Maksullisten äänipuhelujen määrä
– jono

Voit valita tietyn luettelonumeron avattavasta Valitse DN -valikosta. Avattavan Valitse DN -valikon
oletusarvona on Kaikki DN:t, joissa puheluita. Oletusarvon mukaan kootaan kaikkien luettelonumeroiden
(maksullisten ja maksuttomien) puhelutiedot.

Avattavassa Valitse DN -valikossa näkyviin luettelonumeroihin sisältyvät maksulliset ja maksuttomat
luettelonumerot, jotka ovat käsitelleet ainakin yhden puhelun valitun kuukauden aikana.

Kun valitset maksullisen luettelonumeron avattavasta Valitse DN -valikosta, saraketietueet Samanaikaisten
ääntä käyttävien edustajaistuntojen enimmäismäärä, Samanaikaiset maksulliset puhelut jaMaksullisten
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äänipuhelujen määrä (mukaan lukien Edustaja, IVR ja Jono) tulevat näkyviin.Samanaikaisten maksuttomien
puhelujen enimmäismäärä- ja Maksuttomien äänipuhelujen määrä -sarakkeissa näkyy –.

Kun valitset maksuttoman luettelonumeron avattavastaValitse DN -valikosta, saraketietueet Samanaikaisten
ääntä käyttävien edustajaistuntojen enimmäismäärä, Samanaikaisten maksuttomien puhelujen
enimmäismäärä ja Maksuttomien äänipuhelujen määrä (eriteltyinä edustajan, IVR:n ja jonon mukaan)
tulevat näkyviin. Samanaikaiset maksulliset puhelut- ja Maksullisten äänipuhelujen määrä -sarakkeissa
näkyy –.

Jos haluat noutaa useiden luettelonumeroiden tiedot, valitse Mukautettu valinta avattavasta Valitse DN
-valikosta ja käynnistä modaalinen DN – mukautettu valinta -valintaikkuna. Voit valita avattavasta
DN-luettelo-valikosta useita luettelonumeroita valitsemalla DN:n vieressä olevan valintaruudun. Tämä luettelo
sisältää maksulliset ja maksuttomat luettelonumerot. Voit valita haluamasi luettelonumerot, joissa voi olla
sekä maksullisia että maksuttomia luettelonumeroita. Valittu DN-luettelo näkyy myösDN poimittu -kentässä.

Historiallinen käyttöoikeuden käyttöraportti – Webex Contact Center PSTN

Tässä raportissa on näkymä kuukausittain havaitusta samanaikaisten edustajan puheistuntojen enimmäismäärästä
Agent Desktopissa. Näkymä kahdentoista peräkkäisen kuukauden tiedoista on käytettävissä minä tahansa
aikana. Viimeisten 36 kuukauden tiedot ovat saatavilla. Raportti osoittaa PSTN-käyttöoikeuden käytön
kausivaihtelun.

Käyttöoikeuden käyttöraporteissa voit valita UTC-aikavyöhykkeen (laskutuksen aikavyöhyke). Oletusarvon
mukaan UTC-aikavyöhyke on valittuna. Kun UTC-aikavyöhykkeen valintaruutua ei ole valittu, tiedot näkyvät
raportissa Analyzerin otsikkorivillämääritetynAnalyzerin aikavyöhykkeenmukaisesti. Kun viet käyttöoikeuden
käyttöraportin, viety raportti näkyy valitun aikavyöhykkeen mukaisesti.

Samanaikaisten ääntä käyttävien edustajaistuntojen enimmäismäärä -kohdan Yhteenveto-arvo
raportoidaan PSTN:n maksullisen saapuvan SKU:n osalta.

Samanaikaisten maksuttomien puhelujen enimmäismäärä -kohdanYhteenveto-arvo raportoidaan PSTN:n
maksuttoman saapuvan SKU:n osalta.

Jos kyseessä on Mozilla Firefox -selain, sinun on annettava päivämäärä manuaalisesti muodossa VVVV-KK.Huomautus

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Käyttöoikeuden käyttöraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaKuvausParametri

Näyttää kuukausittaisen raportin
kuukauden ja vuoden.

Kuukausi

Näyttää kuukauden samanaikaisten
ääntä käyttävien edustajaistuntojen
enimmäismäärän.

Samanaikaisten ääntä käyttävien
edustajaistuntojen enimmäismäärä

Näyttää kuukauden samanaikaisten
maksuttomien puhelujen
enimmäismäärän.

Samanaikaisten maksuttomien
puhelujen enimmäismäärä
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KaavaKuvausParametri

Näissä sarakkeissa on erittely
samanaikaisten maksuttomien
äänipuheluiden enimmäismäärästä.
Niistä ilmenee edustajalle, IVR:ään
ja jonoon yhdistettyjen puheluiden
koostumus.

Maksuttomien äänipuhelujenmäärä
– edustajat

Maksuttomien äänipuhelujenmäärä
– IVR

Maksuttomien äänipuhelujenmäärä
– jono

Näyttää maksullisiin numeroihin
yhdistettyjen samanaikaisten
puheluiden kokonaismäärän, kun
samanaikaisten maksuttomien
puhelujen enimmäismäärä otetaan
huomioon.

Samanaikaiset maksulliset puhelut

Näissä sarakkeissa on erittely
samanaikaisista maksullisista
puheluista. Niistä ilmenee
edustajalle, IVR:ään ja jonoon
yhdistettyjen puheluiden
koostumus.

Maksullisten äänipuhelujen määrä
– edustajat

Maksullisten äänipuhelujen määrä
– IVR

Maksullisten äänipuhelujen määrä
– jono

Takaisinsoittoraportit

Takaisinsoittoraportti

Yhteyskeskuksen asiakas voi halutessaan vastaanottaa takaisinsoiton edustajalta, kun asiakas vierailee
yhteyskeskuksen verkkosivustossa, keskustelee botin kanssa tai odottaa jonossa. Kulun kehittäjä määrittää
huomaavaisuustakaisinsoittojen kulun. Lisätietoja on Cisco Webex Contact Center Setup and Administration
Guide -oppaan luvussa Courtesy Callback.

Raportin polku: Varastoraportit > Historiaraportit > Takaisinsoittoraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

Taulu 10. Takaisinsoittoraportti

KaavaSuodattimetKuvausParametri

Viimeisen takaisinsoittoon
liittyvän jonon nimi.

Jonon nimi

Takaisinsoiton tyyppi.
Takaisinsoiton tyyppi voi
olla Huomaavaisuus tai
Verkko.

Takaisinsoiton tyyppi
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KaavaSuodattimetKuvausParametri

Takaisinsoiton lähde.
Takaisinsoiton lähde voi
olla Verkko, Keskustelu
tai IVR.

Takaisinsoiton lähde

Aika, jolloin asiakas
valitsi takaisinsoiton.

Takaisinsoittopyynnön
aika

Kellonaika, jolloin
edustajan ja asiakkaan
välille yhdistettiin
takaisinsoitto.

Takaisinsoiton
yhdistämisaika

Numero, joka perustuu
ANI-numeroon tai
työnkulussa määritettyyn
numeroon.

Takaisinsoittonumero

Jonossa olleelle yhteyshenkilölle takaisinsoiton
tehneen ensisijaisen edustajan nimi.

Tässä sarakkeessa näkyy –-arvo, jos
yhteyshenkilöä ei ole siirretty
ensisijaiselle edustajalle kulun
suunnittelutoiminnon Jonosta edustajalle
-toiminnolla.

Lisätietoja on Jonosta edustajalle
-toiminnon dokumentaatiossa.

Jos ensisijainen edustaja ei pysty
tekemään takaisinsoittoa, Edustajan nimi
-sarakkeessa näkyy –-arvo.

Huomautus

Ensisijaisen edustajan
nimi

Takaisinsoiton tekevän
edustajan nimen.

Agentin nimi

Sen tiimin nimi, johon
edustaja kuuluu.

Tiimin nimi
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KaavaSuodattimetKuvausParametri

Viimeisimmän
takaisinsoiton tila.

Takaisinsoiton tila

Onnistui: Kun
takaisinsoitto on
yhdistetty.

Ei käsitelty:Kun edustaja
vastaanottaa
takaisinsoittopyynnön,
mutta se odottaa
käsittelyä.

Virhe: Kun
takaisinsoittoa on yritetty,
mutta yhteyden
muodostus on
epäonnistunut.

Edellisen takaisinsoiton
tila

Reaaliaikaiset raportit

Reaaliaikaisissa raporteissa on määrätyt päivitysvälit. Kun suoritat reaaliaikaisen raportin, käytettävissä on
enemmän suodatusvaihtoehtoja. Saat hampurilaisvalikon kuvakkeen näkyviin siirtämällä hiiren osoittimen
taulukon otsikon päälle. Avaa suodatuksen avattava valikko napsauttamalla hampurilaisvalikon kuvaketta.
Voit valita haluamasi kohdat tai poistaa niiden valinnan suodatuksen avattavassa valikossa. Voit tarkastella
alkuperäistä suodatinvalintaa sulkemalla suodatuksen avattavan valikon ja avaamalla sen uudelleen.

Kun valitset kohtia suodatuksen avattavasta valikosta tai poistat niiden valintoja ja näkyviin tulee raportin
päivitysikkuna:

• Kaikki suodatuksen avattavan valikon valintaruudut ovat valittuina tässä päivitysikkunassa.

• Jos haluat jatkaa suodattimien valintaa, odota, kunnes päivitys on valmis. Sulje sitten suodatuksen avattava
luettelo ja avaa se uudelleen.

Voit valita suodattimet päivitysvälien välissä.

Huomautus

Edustajan raportit, reaaliaikaiset
Edustajan aikaväliraporteissa näkyvät kumulatiiviset ja johdetut arvot toimipaikan, tiimin tai edustajan tasolla.

Aikaväli-raportti – edustaja

Edustajan väli, reaaliaikainen

Tämä raportti kuvaa kumulatiivista ja johdettua arvoa, kun edustaja yhdistetään kanavatyyppiin.
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Raportin polku: Varastoraportit > Reaaliaikaiset raportit > Edustajan raportit > Väliraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaKuvausParametri

Edustajan nimi eli asiakaspuheluihin
vastaavan henkilön nimi.

Käytetään: Rivisegmentti

Edustajan nimi

Reaaliaikainen – 30 minuuttiaAjanjaksoAikaväli

Yhteydenotonmediatyyppi, kuten puhelin,
sähköposti tai keskustelu.

Käytetään: Rivisegmentti

Kanavan tyyppi

Reaaliaikaisen päivityksen aikaleiman
summa – kirjautumisen aikaleiman
summa

Kokonaisaika, jonka verran edustajat ovat
olleet kirjautuneina.

Henkilöstötunnit

(Lähtevien päättämisen kesto yhteensä
+ Päättämisten kesto yhteensä) +
(Lähtevien yhdistettynä olon kesto
yhteensä + Yhdistettyjen kesto
yhteensä) / (Tavoitettavissa-kesto
yhteensä + Vapaa-kesto yhteensä + Ei
vastannut -kesto yhteensä) +
(Yhdistettyjen kesto yhteensä +
Päättämisten kesto yhteensä +
Lähtevien yhdistettynä olon kesto
yhteensä + Lähtevien päättämisen
kesto yhteensä)

Mitattu aika, jonka edustajat ovat
käyttäneet puheluihin, verrattuna
Tavoitettavissa- ja Vapaa-aikaan.

Käyttöaste

Yhdistettyjen lähtevien määrä
yhteensä + Yhdistettyjen määrä
yhteensä

Kaikkien lähdetyyppien puhelujen
kokonaismäärä.

Puhelut yhteensä

Vapaa-kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustajat ovat olleet
Vapaa-tilassa.

Vapaana olemisen aika

Tavoitettavissa-kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustajat ovat olleet
Tavoitettavissa-tilassa.

Tavoitettavissa-aika

Soi-kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustajat ovat olleet
Varattu-tilassa (aika puhelimen soiton
alkamisesta siihen, että puheluun
vastataan).

Saapuvien varattujen
aika

Yhdistettyjen kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustaja puhui
soittajan kanssa.

Saapuvien yhdistettyjen
aika

Yhdistettyjen kesto yhteensä +
Pidossa-kesto yhteensä

Edustajan käsittelemän puhelun
kokonaisyhteysaika, pitoaika mukaan
lukien.

Saapuvien
yhteydenottojen aika
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KaavaKuvausParametri

Pidossa-kesto yhteensäKerrat, jolloin edustaja on asettanut
saapuvan puhelun pitoon.

Saapuvien pitoaika

Yhdistettyjen kesto yhteensäNiiden kertojen kokonaismäärä,

jolloin edustaja puhui soittajan kanssa.

Saapuvien yhdistettyjen
aika

Päättämisten kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustajat olivat
päättämistilassa saapuvan puhelun jälkeen.

Saapuvien päättämisten
aika

(Yhdistettyjen kesto yhteensä +
Pidossa-kesto yhteensä) /
Yhdistettyjen määrä yhteensä

Saapuvien keskimääräinen yhdistettynä
olemisen aika.

Saapuvien
keskimääräinen
yhdistettynä olemisen
aika

(Yhdistettyjen kesto yhteensä +
Päättämisten kesto yhteensä) /
(Yhdistettyjen määrä yhteensä)

Keskimääräinen aika, jonka edustajat olivat
päättämistilassa saapuvan puhelun jälkeen.

Saapuvien
keskimääräinen
käsittelyaika

Ei vastaa -kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustajat ovat olleet
Ei vastaa -tilassa.

Ei vastaavien aika

Lähtevien määrä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja oli
Varatut lähtevät -tilassa (aika puhelun
soimisen alkamisesta siihen, että puheluun
vastataan).

Lähtevien yritysmäärä

Yhdistettyjen lähtevien määrä
yhteensä

Edustajalle yhdistettyjen lähtevien
puhelujen määrä.

Yhdistettyjen lähtevien
määrä

Lähtevien Soi-kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustajat olivat
Varatut lähtevät -tilassa.

Varattujen lähtevien aika

Lähtevien pidossa olon kesto yhteensäKokonaisaika, jonka verran lähtevät
puhelut olivat pidossa.

Lähtevien pitoaika

Lähtevien yhdistettynä olon kesto
yhteensä

Aika, jonka verran edustajat olivat
yhteydessä lähteviin puheluihin.

Yhdistettyjen lähtevien
aika

Lähtevien päättämisen kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustajat olivat
päättämistilassa lähtevän puhelun jälkeen.

Lähtevien päättämisten
aika

Lähtevien yhdistettynä olon kesto
yhteensä / Yhdistettyjen lähtevien
määrä yhteensä

Lähtevien puhelujen keskimääräinen
yhdistämisaika.

Lähtevien
keskimääräinen
yhdistämisaika

(Lähtevien yhdistettynä olon kesto
yhteensä + Lähtevien päättämisen
kesto yhteensä) / (Lähtevien määrä
yhteensä + Yhdistettyjen lähtevien
määrä yhteensä)

Keskimääräinen aika, joka on käytetty
lähtevän puhelun käsittelyyn (lähtevät
yhdistetyt yhteensä plus lähtevien
päättämisaika yhteensä jaettuna
yhdistettyjen lähtevien määrällä).

Keskimääräinen
lähtevien käsittelyaika

Uloskirjauksen enimmäisaikaleima –
sisäänkirjauksen vähimmäisaikaleima

Kokonaisaika, jonka verran edustaja suoritti
toimintoa.

Kirjautuneena olon kesto
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Saat Siirtyminen-kuvakkeen näkyviin napsauttamalla taulukon Osaamisprofiili or Osaamiset-solua. Avaa
modaalinen Siirtyminen-valintaikkuna napsauttamalla kuvaketta. Voit tarkastella seuraavia tietoja:

KuvausParametri

Näyttää sen edustajan seuraavan kirjautumispäivämäärän ja -ajan, jonka
osaamisprofiili/taidot päivitettiin, kun hänet kirjattiin ulos, tai päivämäärän ja
ajan, jolloin osaamisprofiili/taidot päivitettiin kirjautuneena olevalle edustajalle.

Kirjautumisaika / taitojen
päivitysaika

Näyttää sen osaamisprofiilin nimen, johon edustaja liittyy.Osaamisprofiili

Näyttää edustajan osaamisen, joka voi olla esimerkiksi kielen sujuvuus tai
tuoteasiantuntemus. Sarakkeessa on useita osaamisia yhdistettyinä vastaavaan
osaamisprofiiliin yhdessä pilkuin erotetussa merkkijonossa.

Osaamiset

Edustajan väli, reaaliaikainen -kaavio

Tämä raportti kuvaa aikaa, jonka edustaja on yhdistettynä sisältötyyppiin.

Raportin polku: Varastoraportit > Reaaliaikaiset raportit > Edustajan raportit > Väliraportit

Tuloksen tyyppi: Palkkikaavio

KaavaKuvausParametri

Yhdistettyjen määrä yhteensäJaettujen ja hyväksyttyjen
sähköpostien, keskustelujen ja
puheluiden määrä.

Yhdistettyjen määrä

Edustajan lähtevien tilastot, reaaliaikainen

Tämä raportti kuvaa edustajan soittamien lähtevien puhelujen määrää reaaliajassa.

Raportin polku: Varastoraportit > Reaaliaikaiset raportit > Edustajan raportit > Väliraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaKuvausParametri

Edustajan nimi eli
asiakaspuheluihin vastaavan
henkilön nimi.

Käytetään: Rivisegmentti

Edustajan nimi

Yhteydenoton mediatyyppi, kuten
puhelin, sähköposti tai keskustelu.

Käytetään: Rivisegmentti

Kanavan tyyppi

Sisäänkirjauksen
vähimmäisaikaleima

Päivämäärä ja aika, jolloin
edustajan kirjautui sisään.

Kirjautumisaika

Yhdistettyjen lähtevien määrä
yhteensä

Käsiteltyjen lähtevien puhelujen
määrä.

Käsitelty lähtevä yhteydenotto
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KaavaKuvausParametri

(Lähtevien yhdistettyjen aika +
lähtevien päättämisten aika) /
Lähtevät puhelut

Yhdistettyjen lähtevien aika =
Lähtevien yhdistettynä olon kesto
yhteensä.

Lähtevien päättämisten aika =
Lähtevien päättämisen kesto
yhteensä.

Lähtevät puhelut = Lähtevien
yritysmäärä + Käsitelty lähtevä
yhteydenotto

Lähtevien yritettyjen määrä =
Lähtevien määrä yhteensä

Lähtevien puheluiden
keskimääräinen käsittelyaika.

Keskimääräinen lähtevien
käsittelyaika

Lähtevien yhdistettynä olon kesto
yhteensä

Kokonaisaika, jonka edustaja puhui
osapuolen kanssa lähtevässä
puhelussa.

Yhdistettyjen lähtevien aika

Yhdistettyjen lähtevien aika /
Käsitelty lähtevä yhteydenotto

Keskimääräinen lähtevien
yhdistämisaika.

Lähtevien keskimääräinen
yhdistämisaika

Yhdistettyjen lähtevien aika +
Lähtevien pidon kesto

Lähtevien pidon kesto = Lähtevien
pidossa olon kesto yhteensä

Kokonaisaika, jonka edustaja puhui
osapuolen kanssa lähtevässä
puhelussa.

Lähtevien puheaika

Toimipaikan väli, reaaliaikainen

Tämä raportti kuvaa toimipaikan tietoja.

Raportin polku: Varastoraportit > Reaaliaikaiset raportit > Edustajan raportit > Väliraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaKuvausParametri

RivisegmenttiToimipaikan nimi.Toimipaikan nimi

RivisegmenttiYhteydenotonmediatyyppi, kuten puhelin,
sähköposti tai keskustelu.

Kanavan tyyppi

Reaaliaikaisen päivityksen aikaleiman
summa – kirjautumisen aikaleiman
summa

Kokonaisaika, jonka verran edustajat ovat
olleet kirjautuneina.

Henkilöstötunnit
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KaavaKuvausParametri

((Lähtevien päättämisen kesto
yhteensä + Päättämisten kesto
yhteensä) + (Lähtevien yhdistettynä
olon kesto yhteensä + Yhdistettyjen
kesto yhteensä)) / Henkilöstötunnit

Mitattu aika, jonka edustajat ovat
käyttäneet puheluihin, verrattuna
Tavoitettavissa- ja Vapaa-aikaan.

Käyttöaste

Yhdistettyjen lähtevien määrä
yhteensä + Yhdistettyjen määrä
yhteensä

Puhelujen kokonaismääräYhteydenotot yhteensä

Vapaa-kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustajat ovat olleet
Vapaa-tilassa.

Vapaana olemisen aika

Tavoitettavissa-kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustajat ovat olleet
Tavoitettavissa-tilassa.

Tavoitettavissa-aika

Soi-kesto yhteensäNiiden kertojen kokonaismäärä, jolloin
edustaja on siirtynyt saapuvien varattujen
tilaan.

Saapuvien varattujen aika

Yhdistettyjen kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustajat ovat olleet
Varattu-tilassa (aika puhelimen soiton
alkamisesta siihen, että puheluun
vastataan).

Saapuvien yhdistettyjen
aika

Pidossa-kesto yhteensäKerrat, jolloin edustaja on asettanut
saapuvan puhelun pitoon.

Saapuvien pitoaika

Yhdistettyjen kesto yhteensä +
Pidossa-kesto yhteensä

Edustajalle yhdistettyjen saapuvien
puhelujen määrä.

Saapuvien
yhteydenottojen aika

Päättämisten kesto yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin edustajat
siirtyivät päättämistilaan saapuvan
puhelun jälkeen.

Saapuvien päättämisten
aika

(Yhdistettyjen kesto yhteensä +
Pidossa-kesto yhteensä) /
Yhdistettyjen määrä yhteensä

Saapuvaan puheluun parhaillaan
yhdistettyinä olevien edustajien määrä.

Saapuvien keskimääräinen
yhdistettynä olemisen aika

(Yhdistettyjen kesto yhteensä +
Päättämisten kesto yhteensä) /
(Yhdistettyjen määrä yhteensä)

Keskimääräinen aika, joka käytettiin
saapuvan puhelun käsittelyyn.

Saapuvien keskimääräinen
käsittelyaika

Ei vastaa -kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustajat ovat olleet
Ei vastaa -tilassa.

Ei vastaavien aika

Lähtevien määrä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja
yritti soittaa lähtevän puhelun.

Lähtevien yritysmäärä

Yhdistettyjen lähtevien määrä
yhteensä

Edustajalle yhdistettyjen lähtevien
puhelujen määrä.

Yhdistettyjen lähtevien
määrä
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KaavaKuvausParametri

Lähtevien Soi-kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustajat olivat
Varatut lähtevät -tilassa.

Varattujen lähtevien aika

Lähtevien pidossa olon kesto yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja
asetti lähtevän puhelun pitoon.

Lähtevien pitoaika

Lähtevien yhdistettynä olon kesto
yhteensä

Edustajalle yhdistettyjen lähtevien
puhelujen määrä.

Yhdistettyjen lähtevien
aika

Lähtevien päättämisen kesto yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin edustajat
siirtyivät päättämistilaan lähtevän puhelun
jälkeen.

Lähtevien päättämisten
aika

Lähtevien yhdistettynä olon kesto
yhteensä / Yhdistettyjen lähtevien
määrä yhteensä

Keskimääräinen lähtevien yhdistämisaika.Lähtevien keskimääräinen
yhdistämisaika

(Lähtevien yhdistettynä olon kesto
yhteensä + Lähtevien päättämisen
kesto yhteensä) / (Lähtevien määrä
yhteensä + Yhdistettyjen lähtevien
määrä yhteensä)

Keskimääräinen aika, joka käytettiin
lähtevän puhelun käsittelyyn.

Keskimääräinen lähtevien
käsittelyaika

Toimipaikan väli, reaaliaikainen – kaavio

Tässä raportissa on toimipaikan vastattujen yhteydenottotyyppien määrä.

Raportin polku: Varastoraportit > Reaaliaikaiset raportit > Edustajan raportit > Väliraportit

Tuloksen tyyppi: Palkkikaavio

KaavaSuodattimetKuvausParametri

Yhdistettyjen määrä
yhteensä

Kanavan tyyppi:
keskustelu, puhelin,
sähköposti, some

Vastattujen
yhteydenottotyyppien
määrä.

Yhdistettyjen määrä

Tiimin väli, reaaliaikainen

Raportissa on yksityiskohtainen näkymä tiimin ja toimipaikan tasoilta.

Raportin polku: Varastoraportit > Reaaliaikaiset raportit > Edustajan raportit > Väliraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaKuvausParametri

Tiimin nimi

Käytetään: Rivisegmentti

Tiimin nimi

Yhteydenotonmediatyyppi, kuten puhelin,
sähköposti tai keskustelu.

Käytetään: Rivisegmentti

Kanavan tyyppi
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KaavaKuvausParametri

Reaaliaikaisen päivityksen
aikaleiman summa – kirjautumisen
aikaleiman summa

Kokonaisaika, jonka verran edustajat ovat
olleet kirjautuneina.

Henkilöstötunnit

(Lähtevien päättämisaika yhteensä +
Päättämisaika yhteensä +
Yhdistettyjen lähtevien aika yhteensä
+ Tavoitettavissa-aika yhteensä +
Pitoaika yhteensä) / Henkilöstötunnit

Mitattu aika, jonka edustajat ovat
käyttäneet puheluihin, verrattuna
Tavoitettavissa- ja Vapaa-aikaan.

Käyttöaste

Yhdistettyjen lähtevien määrä
yhteensä + Tavoitettavissa-määrä
yhteensä

Puhelujen kokonaismääräPuhelut yhteensä

Vapaa-kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustajat ovat olleet
Vapaa-tilassa.

Vapaana olemisen aika

Tavoitettavissa-kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustajat ovat olleet
Tavoitettavissa-tilassa.

Tavoitettavissa-aika

Soi-kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustajat ovat olleet
Varattu-tilassa (aika puhelimen soiton
alkamisesta siihen, että puheluun
vastataan).

Saapuvien varattujen aika

Tavoitettavissa-aika yhteensäAika, jolloin puhelu saapui edustajan
asemaan.

Saapuvien
yhteydenottojen aika

Pitoaika yhteensäKerrat, jolloin edustaja on asettanut
saapuvan puhelun pitoon.

Saapuvien pitoaika

Tavoitettavissa-aika yhteensä +
Pitoaika yhteensä

Kokonaisaika, jonka edustajat ovat olleet
Yhdistetty-tilassa.

Saapuvien yhdistettyjen
aika

Päättämisaika yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin edustajat
siirtyivät päättämistilaan saapuvan puhelun
jälkeen.

Saapuvien päättämisten
aika

(Tavoitettavissa-aika yhteensä +
Pitoaika yhteensä) / Yhdistettyjen
määrä yhteensä

Keskimääräinen aika, jossa edustajat
yhdistettiin saapuviin puheluihin.

Saapuvien
keskimääräinen
yhdistettynä olemisen
aika

(Tavoitettavissa-aika yhteensä +
Pitoaika yhteensä+ Päättämisaika
yhteensä) / (Yhdistettyjen määrä
yhteensä + Tavoitettavissa-määrä
yhteensä)

Keskimääräinen aika, jonka edustajat
käyttivät puheluiden käsittelyyn.

Saapuvien
keskimääräinen
käsittelyaika

Ei vastaa -kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustajat ovat olleet
Ei vastaa -tilassa.

Ei vastaavien aika

Lähtevien määrä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja
yritti soittaa lähtevän puhelun.

Lähtevien yritysmäärä
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KaavaKuvausParametri

Yhdistettyjen lähtevien määrä
yhteensä

Edustajalle yhdistettyjen lähtevien
puhelujen määrä.

Yhdistettyjen lähtevien
määrä

Lähtevien Soi-kesto yhteensäVarattu-tilassa parhaillaan olevien
edustajien määrä (aika siitä, kun puhelu
alkaa soida, siihen, että siihen vastataan).

Varattujen lähtevien aika

Lähtevien pitoaika yhteensäNiidenYhdistetty-tilassa olevien edustajien
määrä, jotka ovat asettaneet soittajan
pitoon.

Lähtevien pitoaika

Yhdistettyjen lähtevien aika yhteensäEdustajalle yhdistettyjen lähtevien
puhelujen määrä.

Yhdistettyjen lähtevien
aika

Lähtevien päättämisaika yhteensäKokonaisaika, jonka edustajat olivat
päättämistilassa lähtevän puhelun jälkeen.

Lähtevien päättämisten
aika

Yhdistettyjen lähtevien aika yhteensä
/ Yhdistettyjen lähtevien määrä
yhteensä

Keskimääräinen aika, jonka edustajat olivat
Varatut lähtevät -tilassa.

Lähtevien keskimääräinen
yhdistämisaika

(Yhdistettyjen lähtevien aika
yhteensä + Lähtevien päättämisaika
yhteensä) / (Lähtevien määrä
yhteensä + Yhdistettyjen lähtevien
määrä yhteensä)

Keskimääräinen lähtevien käsittelyaika.Keskimääräinen lähtevien
käsittelyaika

Tiimin väli, reaaliaikainen raportti – kaavio

Tässä raportissa on tiimin vastattujen yhteydenottotyyppien määrä.

Raportin polku: Varastoraportit > Reaaliaikaiset raportit > Edustajan raportit > Väliraportit

Tuloksen tyyppi: Palkkikaavio

KaavaKuvausParametri

Yhdistettyjenmäärä yhteensäVastattujen yhteydenottotyyppienmäärä.Yhdistettyjen
määrä

Tiimin tilastot, reaaliaikaiset

Tämä raportti kuvaa tiimin tilastoja yksityiskohtaisesti reaaliajassa.

Raportin polku: Varastoraportit > Reaaliaikaiset raportit > Edustajan raportit > Väliraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaKuvausParametri

Tietyn toimipaikan edustajaryhmä, joka
käsittelee tiettyä puhelutyyppiä.

Käytetään: Rivisegmentti

Tiimin nimi
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KaavaKuvausParametri

Edustajan nimi eli asiakaspuheluihin vastaavan
henkilön nimi.

Käytetään: Rivisegmentti

Edustajan nimi

Yhteydenoton mediatyyppi, kuten puhelin,
sähköposti tai keskustelu.

Käytetään: Rivisegmentti

Kanavan tyyppi

Istuntotunnuksen määräParhaillaan kirjautuneina olevien edustajien
määrä.

Kirjautuneena
yhteensä

Edustajan istuntotunnuksen määrä
(Toimenpiteen tila: Vapaa)

Niiden kertojen määrä, jolloin edustaja siirtyi
Vapaa-tilaan.

Vapaa-määrä

Edustajan istuntotunnuksen määrä
(Toimenpiteen tila: Tavoitettavissa)

Niiden kertojen määrä, jolloin edustaja on
siirtynyt Tavoitettavissa-tilaan.

Tavoitettavissa-määrä

Edustajan istuntotunnuksen määrä
(Toimenpiteen tila: Yhdistetty)

Edustajalle tällä hetkellä yhdistettyjen
puheluiden määrä.

Yhdistettyjen määrä

Edustajan istuntotunnuksen määrä
(Toimenpiteen tila: Tavoitettavissa
konsultointi, Vapaa konsultointi,
Päättäminen konsultointi)

Niiden edustajien määrä, jotka konsultoivat
tällä hetkellä toista edustajaa.

Konsultointimäärä

Edustajan istuntotunnuksen määrä
(Toimenpiteen tila: Päättäminen)

Niiden kertojen määrä, jolloin edustajat ovat
siirtyneet päättämistilaan.

Päättämisten määrä

Edustajan istuntotunnuksen määrä
(Toimenpiteen tila: Ei vastaa)

Niiden kertojen määrä, jolloin edustaja ei
vastannut saapuvaan pyyntöön, minkä vuoksi
yhteydenottoa ei voitu yhdistää edustajalle.

Ei vastattujen määrä

Edustajan istuntotunnuksen määrä
(On lähtevä >= 1, Toimenpiteen tila:
Yhdistetty)

Soitettujen lähtevien puheluiden määrä.Lähtevien määrä

Tilannekuvaraportti – edustaja

Edustaja, reaaliaikainen

Tässä raportissa on yksityiskohtainen yhteenveto edustajan tilastoista.

Raportin polku: Varastoraportit > Reaaliaikaiset raportit > Edustajan raportit > Tilannekuvaraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaSuodattimetKuvausParametri

RivisegmenttiEdustajan nimiEdustajan nimi

RivisegmenttiYhteydenoton mediatyyppi, kuten
puhelin, sähköposti tai keskustelu.

Kanavan tyyppi
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KaavaSuodattimetKuvausParametri

Edustajan
istuntotunnuksenmäärä

Niiden kertojen kokonaismäärä,
jolloin edustaja kirjautui sisään.

Kirjautuneena
yhteensä

Edustajan
istuntotunnuksenmäärä

Toimenpiteen tila:
Vapaa, vapaa

Niiden kertojen määrä, jolloin
edustaja siirtyi Vapaa-tilaan.

Vapaa-määrä

Edustajan
istuntotunnuksenmäärä

Toimenpiteen tila:
Tavoitettavissa,
tavoitettavissa

Tavoitettavissa-tilassa parhaillaan
olevien edustajien määrä.

Tavoitettavissa-määrä

Edustajan
istuntotunnuksenmäärä

Toimenpiteen tila: Soi,
soi

Niiden kertojen määrä, jolloin
edustaja on Varattu-tilassa (kun
saapuvaan puheluun ei ole vielä
vastattu).

Varattu-määrä

Edustajan
istuntotunnuksenmäärä

Toimenpiteen tila:
Yhdistetty, yhdistetty

Edustajalle tällä hetkellä
yhdistettyjen puheluiden määrä.

Yhdistettyjen määrä

Edustajan
istuntotunnuksenmäärä

Toiminnon tila:
Tavoitettavissa
konsultointi,
tavoitettavissa
konsultointi, yhdistetty
konsultointi

Niiden kertojen määrä, jolloin
edustaja oli Konsultointi-tilassa.

Konsultointimäärä

Neuvottelumäärä
yhteensä

Toiminnon tila:
Neuvottelu, neuvottelu

Niiden kertojen määrä, jolloin
edustaja aloitti neuvottelupuhelun.

Neuvottelumäärä

Edustajan
istuntotunnuksenmäärä

Toiminnon tila:
Päättäminen,
päättäminen

Niiden kertojen määrä, jolloin
edustaja oli päättämistilassa.

Päättämisten määrä

Edustajan
istuntotunnuksenmäärä

(Toiminnon tila = Ei
vastaa)

Toiminnon tila: Ei
vastaa, ei vastaa

Niiden kertojen määrä, jolloin
edustaja ei vastannut saapuvaan
pyyntöön, minkä vuoksi
yhteydenottoa ei voitu yhdistää
edustajalle.

Ei vastaavien määrä

On lähtevä -määräOn lähtevä: >= 1Niiden edustajien määrä, jotka ovat
yhteydessä lähtevään puheluun tai
jotka ovat päättämässä lähtevää
puhelua.

Lähtevien määrässä

Edustajan tila – toimipaikan reaaliaikainen

Tämä raportti kuvaa edustajan tilaa tiimin osalta reaaliajassa.

Raportin polku: Varastoraportit > Reaaliaikaiset raportit > Edustajan raportit > Tilannekuvaraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko
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KaavaSuodattimetKuvausParametri

Toimipaikan nimi.

Käytetään: Rivisegmentti

Toimipaikan nimi

Yhteydenoton mediatyyppi, kuten
puhelin, sähköposti tai keskustelu.

Käytetään: Rivisegmentti

Kanavan tyyppi

Edustajan
istuntotunnuksen
määrä

Parhaillaan kirjautuneina olevien
edustajien määrä.

Kirjautuneena
yhteensä

Edustajan
istuntotunnuksen
määrä

Toimenpiteen tila:
Vapaa, vapaa

Niiden kertojen määrä, jolloin
edustaja siirtyi Vapaa-tilaan.

Vapaa-määrä

Edustajan
istuntotunnuksen
määrä)

Toimenpiteen tila:
Tavoitettavissa,
tavoitettavissa

Tavoitettavissa-tilassa parhaillaan
olevien edustajien määrä.

Tavoitettavissa-määrä

Edustajan
istuntotunnuksen
määrä

Toimenpiteen tila: Soi,
soi

Varattu-tilassa parhaillaan olevien
edustajien määrä (aika siitä, kun
puhelu alkaa soida, siihen, että siihen
vastataan).

Varattu-määrä

Edustajan
istuntotunnuksen
määrä

Toimenpiteen tila:
Yhdistetty, yhdistetty

Edustajalle tällä hetkellä yhdistettyjen
puheluiden määrä.

Yhdistettyjen määrä

Edustajan
istuntotunnuksen
määrä

Toiminnon tila:
Tavoitettavissa
konsultointi,
tavoitettavissa
konsultointi, yhdistetty
konsultointi

Niiden kertojen määrä, jolloin
edustaja oli Konsultointi-tilassa.

Konsultointimäärä

Neuvottelumäärä
yhteensä

Toiminnon tila:
Neuvottelu, neuvottelu

Niiden kertojen määrä, jolloin
edustaja aloitti neuvottelupuhelun.

Neuvottelumäärä

Edustajan
istuntotunnuksen
määrä

Toiminnon tila:
Päättäminen,
päättäminen

Niiden kertojen määrä, jolloin
edustaja oli päättämistilassa.

Päättämisten määrä

Edustajan
istuntotunnuksen
määrä

Toiminnon tila: Ei
vastaa, ei vastaa

Niiden kertojen määrä, jolloin
edustaja ei vastannut saapuvaan
pyyntöön, minkä vuoksi
yhteydenottoa ei voitu yhdistää
edustajalle.

Ei vastaavien määrä

On lähtevä -määräOn lähtevä: >= 1Niiden edustajien määrä, jotka ovat
yhteydessä lähtevään puheluun tai
jotka ovat päättämässä lähtevää
puhelua.

Lähtevien määrässä
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Edustajan tila – tiimin reaaliaikainen

Tämä raportti kuvaa edustajan tilaa reaaliajassa.

Raportin polku: Varastoraportit > Reaaliaikaiset raportit > Edustajan raportit > Tilannekuvaraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaSuodattimetKuvausParametri

Tiimin nimi.

Käytetään: Rivisegmentti

Tiimin nimi

Yhteydenoton mediatyyppi, kuten
puhelin, sähköposti tai keskustelu.

Käytetään: Rivisegmentti

Kanavan tyyppi

Edustajan
istuntotunnuksen
määrä

Parhaillaan kirjautuneina olevien
edustajien määrä.

Kirjautuneena
yhteensä

Edustajan
istuntotunnuksen
määrä (Toimenpiteen
tila = Vapaa)

Toimenpiteen tila:
Vapaa, vapaa

Niiden kertojen määrä, jolloin
edustaja siirtyi Vapaa-tilaan.

Vapaa-määrä

Edustajan
istuntotunnuksen
määrä)

Toimenpiteen tila:
Tavoitettavissa,
tavoitettavissa

Niiden kertojen määrä, jolloin
edustaja on siirtynyt
Tavoitettavissa-tilaan.

Tavoitettavissa-määrä

Edustajan
istuntotunnuksen
määrä

Toimenpiteen tila: Soi,
soi

Niiden kertojen kokonaismäärä,
jolloin edustaja on siirtynyt
saapuvien varattujen tilaan.

Varattu-määrä

Edustajan
istuntotunnuksen
määrä

Toimenpiteen tila:
Yhdistetty, yhdistetty

Edustajalle yhdistettyjen saapuvien
puhelujen määrä.

Yhdistettyjen määrä

Edustajan
istuntotunnuksen
määrä

Toiminnon tila:
Tavoitettavissa
konsultointi,
tavoitettavissa
konsultointi, yhdistetty
konsultointi

Kokonaisaika, jonka edustajat
käyttivät muiden edustajien
konsultointiin.

Konsultointimäärä

Neuvottelumäärä
yhteensä

Toiminnon tila:
Neuvottelu, neuvottelu

Niiden kertojen määrä, jolloin
edustaja aloitti neuvottelupuhelun.

Neuvottelumäärä

Edustajan
istuntotunnuksen
määrä

Toiminnon tila:
Päättäminen,
päättäminen

Päättämistilassa tällä hetkellä olevien
edustajien määrä.

Päättämisten määrä
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KaavaSuodattimetKuvausParametri

Edustajan
istuntotunnuksen
määrä

Toiminnon tila: Ei
vastaa, ei vastaa

Niiden kertojen määrä, jolloin
edustaja ei vastannut saapuvaan
pyyntöön, minkä vuoksi
yhteydenottoa ei voitu yhdistää
edustajalle.

Ei vastaavien määrä

On lähtevä -määräOn lähtevä: >= 1Niiden edustajien määrä, jotka ovat
yhteydessä lähtevään puheluun tai
jotka ovat päättämässä lähtevää
puhelua.

Lähtevien määrässä

Edustajan tilastot, reaaliaikaiset

Tämä raportti kuvaa edustajien tilastoja reaaliajassa. Se kerää edustajan tiedot, kuten kirjautumisajan, kanavan
tyypin ja niin edelleen.

Some-sarake on näkyvissä vain, jos yhteisöpalvelukanavan SKU on tilattu.Huomautus

Raportin polku: Varastoraportit > Reaaliaikaiset raportit > Edustajan raportit > Tilannekuvaraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaKuvausParametri

Edustajan nimi.Edustajan nimi

Yhteydenoton mediatyyppi, kuten
puhelin, sähköposti tai keskustelu.

Kanavan tyyppi

Kanavatyypin kanavan tunnus.Kanavan tunnus

Yhteydenoton nykyinen tila. Tämä
kenttä on käytettävissä vain CSR
(Customer Session Repository)
-tietovarastossa ja vain reaaliaikaisia
visualisointeja varten.

Nykyinen tila

Sisäänkirjauksen vähimmäisaikaleimaPäivämäärä ja aika, jolloin edustaja
kirjautui sisään.

Alkuperäinen
kirjautumisaika

Yhdistettyjen lähtevien määrän arvo +
Yhdistetty-määrän arvo

Käsiteltyjen äänivuorovaikutusten
kokonaismäärä.

Käsitellyt puhelut

Lähtevien Yhdistetty-määrän arvo (kanavan
tyyppi: keskustelu) + Yhdistetty-määrän arvo
(kanavan tyyppi: keskustelu)

Käsiteltyjen
keskusteluvuorovaikutusten
kokonaismäärä.

Käsitellyt keskustelut

Lähtevien Yhdistetty-määrän arvo (kanavan
tyyppi: sähköposti) + Yhdistetty-määrän arvo
(kanavan tyyppi: sähköposti)

Käsiteltyjen
sähköpostivuorovaikutusten
kokonaismäärä.

Käsitellyt
sähköpostit
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KaavaKuvausParametri

Yhdistettyjen some-viestien määrä +
Yhdistettyjen lähtevien some-viestien määrä

Käsiteltyjen some-vuorovaikutusten
kokonaismäärä.

Käsitellyt
some-viestit

Yhteyskeskuksen yleiskatsaus – reaaliaikainen

Edustajien Tavoitettavissa-kortti, reaaliaikainen

Tässä raportissa näkyy Tavoitettavissa-tilassa olevien edustajien määrä tietyn tiimin osalta reaaliaikaisesti.

Raportin polku: Varastoraportit > Reaaliaikaiset raportit > Yhteyskeskuksen yleiskatsaus

Tuloksen tyyppi: Kortti

Keskimääräinen palvelutaso -kortti, reaaliaikainen

Tämä mittarikaavio näyttää niiden yhteydenottojen prosenttiosuuden, jotka käsiteltiin jonolle määritetyn
palvelutason puitteissa.

Raportin polku: Varastoraportit > Reaaliaikaiset raportit > Yhteyskeskuksen yleiskatsaus

Tuloksen tyyppi: Kaavio

Yhteydenoton tiedot jonossa – tänään reaaliaikainen

Tämä raportti sisältää yhteyshenkilöiden yhteydenoton tiedot päivän alusta lähtien jonon mukaan eriteltyinä.

Raportin polku: Varastoraportit > Reaaliaikaiset raportit > Yhteyskeskuksen yleiskatsaus

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaSuodattimetKuvausParametri

Yhteydenoton
mediatyyppi, kuten
puhelin, sähköposti tai
keskustelu.

Käytetään: Rivisegmentti

Kanavan tyyppi

Jonon nimi.Jonon nimi

Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä

Yhteyshenkilöiden
kokonaismäärä päivän
alusta lähtien.

Yhteydenottojen määrä

Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä

Käsittelytyyppi: normaaliPäivän alusta lähtien
käsiteltyjen
yhteyshenkilöidenmäärä.

Käsiteltyjen
yhteydenottojen määrä
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KaavaSuodattimetKuvausParametri

Jonon enimmäiskestoNykyinen tila: yhdistetty,
päättynyt

Pisin aika, jonka
yhteyshenkilö vietti
jonossa päivän alusta
lähtien.

Tämä lasketaan, kun
puhelun tila on vaihtunut
parkista yhdistetyksi tai
päättyneeksi.

Pisimpään käsittelyssä
ollut yhteydenotto jonosta

Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä

Lopetustyyppi: hylättyHylättyjen
yhteydenottojen määrä
päivän alusta lähtien.

Hylättyjen
yhteydenottojen määrä

Yhteydenoton tiedot tällä hetkellä jonossa, reaaliaikainen

Tämä raportti sisältää tällä hetkellä jonossa olevien yhteyshenkilöiden yhteydenoton tiedot.

Raportin polku: Varastoraportit > Reaaliaikaiset raportit > Yhteyskeskuksen yleiskatsaus

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaSuodattimetKuvausParametri

Yhteydenoton
mediatyyppi, kuten
puhelin, sähköposti tai
keskustelu.

Käytetään: Rivisegmentti

Kanavan tyyppi

Jonon nimi.Jonon nimi

Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä

Nykyinen tila: parkissaJonossa olevien
yhteydenottojen määrä.

Jonossa odottavien
yhteydenottojen määrä

Keskimääräinen
jonotusaika

Nykyinen tila: yhdistetty,
päättynyt

Kaikkien tällä hetkellä
aktiivisten puheluiden
keskimääräinen jonon
odotusaika.

Keskimääräinen jonon
odotusaika

Keskimääräinen jonon odotusaika -kortti

Tämä raportti sisältää kaikkien tällä hetkellä aktiivisten puheluiden keskimääräisen jonon odotusajan.

Raportin polku: Varastoraportit > Reaaliaikaiset raportit > Yhteyskeskuksen yleiskatsaus

Tuloksen tyyppi: Kortti

Yhteydenotot jonossa -kortti, reaaliaikainen

Tämä raportti sisältää niiden asiakasyhteydenottojen reaaliaikaisen määrän, jotka ovat jonossa.

Raportin polku: Varastoraportit > Reaaliaikaiset raportit > Yhteyskeskuksen yleiskatsaus
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Tuloksen tyyppi: Kortti

Pisin yhteydenotto jonossa -kortti – reaaliaikainen

Tässä raportissa näkyy yhteydenotto, joka on ollut jonossa pisimpään kyseisenä hetkenä. Tähän täytetään
arvo sen yhteydenoton tilannekuvaraportista, joka on ollut pisimpään jonossa tällä hetkellä.

Tässä raportissa on jonon nimi ja yhteydenoton pisin odotusaika jonossa.

Raportin polku: Varastoraportit > Reaaliaikaiset raportit > Yhteyskeskuksen yleiskatsaus

Tuloksen tyyppi: Raportti

Tiimin tiedot, reaaliaikainen

Tämä raportti sisältää tiimin reaaliaikaiset tiedot.

Some-sarake on näkyvissä vain, jos yhteisöpalvelukanavan SKU on tilattu.Huomautus

Raportin polku: Varastoraportit > Reaaliaikaiset raportit > Yhteyskeskuksen yleiskatsaus

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaKuvausParametri

Tiimin nimi.Tiimin nimi

Edustajan nimi.Edustajan nimi

Edustajan istuntotunnuksen
kardinaliteetti

(Kardinaliteetti osoittaa yksilöivien
edustajan istuntotunnusten
kokonaismäärän.)

Kirjautuneiden yhteyshenkilöiden
kokonaismäärä.

Kirjautumismäärä yhteensä

Sisäänkirjauksen
vähimmäisaikaleima

Ensimmäisen kirjautumisen aika.Alkuperäinen kirjautumisaika

Uloskirjauksen enimmäisaikaleimaViimeisin uloskirjautumisaika.Lopullinen uloskirjausaika

Reaaliaikaisen päivityksen
aikaleiman summa – kirjautumisen
aikaleiman summa

Kokonaisaika, jonka verran
edustajat olivat kirjautuneina.

Henkilöstötunnit

Vapaa-määrä yhteensäVapaa-tilan kokonaismäärä.Vapaa-määrät

Yhdistettyjen määrä yhteensäKäsiteltyjen yhteydenottojenmäärä.Käsiteltyjen yhteydenottojenmäärä

Yhdistettyjen äänipuhelujenmääräKäsiteltyjen puhelujen määrä.Käsiteltyjen puhelujen määrä

Yhdistettyjen lähtevien
keskustelujen määrä

Käsiteltyjen keskustelujen määrä.Käsiteltyjen keskustelujen määrä

Yhdistettyjen sähköpostien määräKäsiteltyjen sähköpostien määrä.Käsiteltyjen sähköpostien määrä
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KaavaKuvausParametri

Yhdistettyjen some-viestien määrä
+ Yhdistettyjen lähtevien
some-viestien määrä

Käsiteltyjen some-vuorovaikutusten
kokonaismäärä.

Käsiteltyjen some-viestien määrä

Hylätyt yhteydenotot yhteensä -kortti, reaaliaikainen

Raportti sisältää niiden yhteydenottojen kokonaismäärän, jotka hylätään reaaliajassa.

Raportin polku: Varastoraportit > Reaaliaikaiset raportit > Yhteyskeskuksen yleiskatsaus

Tuloksen tyyppi: Kortti

Multimediaraportit, reaaliaikaiset

Väliraportit

Hylätyt – kaavio

Tämä raportti kuvaa kaikkia hylättyjä puheluita, jotka lopetettiin reaaliaikaisesti ennen kohdesijainnin
saavuttamista.

Raportin polku: Varastoraportit > Reaaliaikaiset raportit > Multimediaraportit > Väliraportit

Tuloksen tyyppi: Palkkikaavio

KaavaSuodattimetKuvausParametri

Yhteydenoton
istuntotunnusten
määrä

Lopetustyyppi:
hylätty

Raporttivälin aikana hylättyjen puhelujen määrä.
Hylätty puhelu on puhelu, joka on lopetettu ennen sen
saapumista kohdesijaintiin, mutta joka on ollut
järjestelmässä kauemmin kuin yrityksen lyhyen
puhelun kynnysarvon määrittämän ajan.

Hylätty

Hylätyt, reaaliaikainen

Tämä raportti sisältää niiden puheluiden määrän, jotka olivat järjestelmässä, ennen kuin ne hylättiin.

Raportin polku: Varastoraportit > Reaaliaikaiset raportit > Multimediaraportit > Väliraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaSuodattimetKuvausParametri

Edelliset 7 päivääAjanjaksoAikaväli

Jonon nimi.

Käytetään: Rivisegmentti

Jonon nimi

Jonon tunnus.

Käytetään: Rivisegmentti

Jonon tunnus
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Hylätyt yhteydenotot yhteensä -kortti, reaaliaikainen



KaavaSuodattimetKuvausParametri

Yhteydenoton mediatyyppi, kuten puhelin,
sähköposti tai keskustelu.

Käytetään: Rivisegmentti

Kanavan
tyyppi

Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä
(Lopetustyyppi = hylätty) /
Yhteydenottojen määrä
yhteensä

Hylättyjen puheluiden prosenttiosuus.% hylätty

Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä
(Lopetustyyppi = normaali)
+ Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä
(Lopetustyyppi = hylätty) +
Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä
(Lopetustyyppi =
pikakatkaisu)

Raportin aikavälillä päättyneiden puhelujen
määrä. Vastatut, hylätyt ja katkaistut puhelut
sisältyvät tähän määrään. Siirretyt ja lyhyet
puhelut eivät sisälly siihen.

Valmis

Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä

Lopetustyyppi:
hylätty

Raporttivälin aikana hylättyjen puhelujen
määrä. Hylätty puhelu on lopetettu jakamatta
sitä kohdetoimipaikkaan, mutta puhelu oli
järjestelmässä pitempään kuin yritykselle
määritetyn lyhyen puhelun kynnysarvon
mukaisen ajan.

Hylätty

Vuorovaikutukset
palvelutason puitteissa
yhteensä (Lopetustyyppi:
hylätty)

Niiden puheluiden määrä, jotka lopetettiin
niiden ollessa jonossa jonolle tai osaamiselle
määritetyn palvelutason kynnysarvon
puitteissa

Hylätty
palvelutason
mukaan

Yhteydenottojen määrä
yhteensä

Kaikkien lähdetyyppien puhelujen
kokonaismäärä.

Yhteensä

Jonon kesto yhteensäKumulatiivinen aika, jonka puhelut olivat
jonossa odottamassa lähetystä edustajalle tai
muulle resurssille. Koska jonossaoloaika
lasketaan sen jälkeen, kun puhelu poistuu
jonosta, jonossa yhä olevan puhelun
jonossaoloaika ei näy raportissa.

Jonotusaika

Jonon kesto yhteensäYhteydenotto
on käsitelty:
!= 1

Kumulatiivinen aika sen välillä, että puhelut
siirtyivät jonoon, ja sen välillä, kun niihin
vastattiin (yhdistettiin edustajalle tai muulle
resurssille) raporttivälin aikana. Vastausaika
lasketaan puheluun vastaamisen jälkeen, joten
vastausta odottavien puhelujen vastausaika
ei näy raportissa.

Hylkäysaika
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Hylätyt, reaaliaikainen



KaavaSuodattimetKuvausParametri

Jonon kesto yhteensä /
Jonojen määrä yhteensä

Kokonaisaika, jonka puhelut olivat jonossa,
jaettuna jonossa olevien puheluiden
kokonaismäärällä.

Keskimääräinen
jonotusaika

Jonon kesto yhteensä
(Yhteydenotto on käsitelty! =
1) / Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä
(Lopetustyyppi = hylätty)

Kokonaisaika, jonka puhelut olivat
järjestelmässä ennen niiden hylkäämistä,
jaettuna hylättyjen puheluiden
kokonaismäärällä.

Keskimääräinen
hylkäysaika

Aloituskohdan väli, reaaliaikainen – kaavio

Tämä raportti kuvaa saapuvien puheluiden määrää.

Raportin polku: Varastoraportit > Reaaliaikaiset raportit > Multimediaraportit > Väliraportit

Tuloksen tyyppi: Palkkikaavio

KaavaKuvausParametri

Yhteydenoton istuntotunnustenmääräSaapuvien yhteydenottotyyppienmäärä.Saapuva

Saapuva, lyhyt, reaaliaikainen IVR – aloituskohta

Tämä raportti kuvaa IVR:ssä olleiden kanavatyyppien määrää.

Raportin polku: Varastoraportit > Reaaliaikaiset raportit > Multimediaraportit > Väliraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaSuodattimetKuvausParametri

Edelliset 7 päivääAjanjaksoAikaväli

Aloituskohdan nimi.

Käytetään: Rivisegmentti

Aloituskohdan
nimi

Yhteydenoton mediatyyppi, kuten puhelin,
sähköposti tai keskustelu.

Käytetään: Rivisegmentti

Kanavan tyyppi

Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä

Kuvaa saapuvaa puhelua.Saapuva

Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä

Lopetustyyppi:
lyhyt puhelu

Niiden puhelujen määrä, jotka lopetettiin
yritykselle valmistellun lyhyen puhelun
kynnysarvon mukaisesti ilman yhdistämistä
edustajalle.

Lyhyt

IVR-kesto yhteensäIVR-järjestelmässä olevien puheluidenmäärä.IVR-aika
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Aloituskohdan väli, reaaliaikainen – kaavio



Jonon palvelutaso, reaaliaikainen

Tämä raportti kuvaa niiden kanavatyyppien määrää, jotka ovat käytettävissä jonoissa reaaliaikaisesti.
Yksityiskohtainen raportti, jossa on parametrit hylätty, palvelutaso ja valmis sekä muita parametreja.

Raportin polku: Varastoraportit > Reaaliaikaiset raportit > Multimediaraportit > Väliraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaSuodattimetKuvausParametri

Jonon nimi.

Käytetään: Rivisegmentti

Jonon nimi

Edelliset 7 päivääAjanjaksoAikaväli

Yhteydenoton mediatyyppi, kuten
puhelin, sähköposti tai keskustelu.

Käytetään: Rivisegmentti

Kanavan tyyppi

(Palvelutasolla) / YhteensäNiiden puheluiden määrä, joihin
vastattiin jonolle tai osaamiselle
määritetyn palvelutasorajan puitteissa
(osaamisten aikaväli- ja jonoraportti),
jaettuna puheluiden kokonaismäärällä
(mukaan lukien hylätyt puhelut).

Palvelutasoprosentin
mukainen

Yhteydenoton istuntotunnusten
määrä (Yhdistetty-kesto > 0) /
Yhteydenoton istuntotunnusten
määrä (Lopetustyyppi =
hylätty) + Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä
(Yhdistetty-kesto > 0)

Vastattujen puheluiden kokonaismäärä
jaettuna jonoon asetettujen puheluiden
määrällä vähennettynä lyhyillä
puheluilla.

% vastattu

Yhteydenottojen määrä
yhteensä

Kaikkien lähdetyyppien puhelujen
kokonaismäärä.

Yhteensä

Yhteydenoton istuntotunnusten
määrä (Lopetustyyppi =
hylätty) + Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä
(Yhdistetty-kesto > 0) +
Yhteydenoton istuntotunnusten
määrä (Lopetustyyppi =
pikakatkaisu)

Raportin aikavälillä päättyneiden
puhelujen määrä. Vastatut, hylätyt ja
katkaistut puhelut sisältyvät tähän
määrään. Siirretyt ja lyhyet puhelut
eivät sisälly siihen.

Valmis

Yhteydenoton istuntotunnusten
määrä (Lopetustyyppi =
hylätty)

Lopetustyyppi:
hylätty

Raporttivälin aikana hylättyjen
puhelujen määrä. Hylätty puhelu on
lopetettu jakamatta sitä
kohdetoimipaikkaan, mutta puhelu oli
järjestelmässä pitempään kuin
yritykselle määritetyn lyhyen puhelun
kynnysarvon mukaisen ajan.

Hylätty
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KaavaSuodattimetKuvausParametri

Yhteydenoton istuntotunnusten
määrä (Yhdistetty-kesto > 0)

Niiden puhelujen määrä, jotka
reititettiin jonosta edustajalle tai
tavoitettavissa olevalle resurssille ja
joihin edustaja tai resurssi vastasi.

Vastattu

Neuvottelumäärä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin edustajat
aloittivat neuvottelupuhelun edustajalle
tai ulkoiseen numeroon.

Neuvottelumäärä

Pidossa-määrä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin soittaja
asetettiin pitoon.

Pitomäärä

Jonon kesto yhteensä
(Yhteydenotto on käsitelty) =
1) / Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä
(Lopetustyyppi = hylätty)

Kokonaisaika, jonka puhelut olivat
järjestelmässä ennen niiden
hylkäämistä, jaettuna hylättyjen
puheluiden kokonaismäärällä.

Keskimääräinen
hylkäysaika

Jonon kesto yhteensä
(Yhdistetty-kesto > 0) /
Yhteydenoton istuntotunnusten
määrä (Yhdistetty-kesto > 0)

Kokonaisvastausaika jaettuna
vastattujen puhelujen kokonaismäärällä.

Keskimääräinen
vastausnopeus

Jonon palvelutaso, reaaliaikainen – kaavio

Tämä raportti sisältää palvelutasonmukaisesti käsiteltyjen puhevuorovaikutusten kokonaismäärän reaaliajassa.

Raportin polku: Varastoraportit > Reaaliaikaiset raportit > Multimediaraportit > Väliraportit

Tuloksen tyyppi: Palkkikaavio

KaavaKuvausParametri

Yhteydenoton istuntotunnusten
määrä (palvelutaso > 0)

Käsiteltyjen äänivuorovaikutusten
kokonaismäärä.

Palvelutasonmukaisesti käsitellyt
puhelut

Jonon tilastot, reaaliaikainen

Tämä raportti kuvaa jonotietoja reaaliajassa.

Raportin polku: Varastoraportit > Reaaliaikaiset raportit > Edustajan raportit > Väliraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaKuvausParametri

Sen jonon nimi, jossa puheluita pidetään, kun ne odottavat
edustajan käsittelyä. Puhelut siirtyvät aloituskohdasta
jonoon, josta ne jaetaan edustajille.

Käytetään: Rivisegmentti

Jonon nimi

Yhteydenoton mediatyyppi, kuten puhelin, sähköposti tai
keskustelu.

Käytetään: Rivisegmentti

Kanavan tyyppi
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KaavaKuvausParametri

Palvelutasoprosentti =
Summa on palvelutason
puitteissa /
Yhteydenottojen määrä
yhteensä

Niiden puheluiden määrä, joihin vastattiin jonolle tai
osaamiselle määritetyn palvelutasorajan puitteissa
(osaamisten aikaväli- ja jonoraportti), jaettuna hylätyt
puhelut sisältävällä puheluiden kokonaismäärällä.

Palvelutasoprosentti

Jonojen määräNiiden jonojen määrä, joihin yhteydenotto lisättiin.Jonossa

Jonon enimmäiskestoPisin aika, jonka yhteydenotto oli kussakin raportin
kattamassa jonossa.

Pisin aika jonossa

Toimipaikan yhteydenottojen tiedot, reaaliaikainen

Tämä raportti kuvaa toimipaikan kaikissa jonoissa käytettävissä olevien yhteydenottojen määrää.

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaKuvausParametri

Reaaliaikainen – 30 minuuttiaAjanjaksoAikaväli

Jonon nimi.

Käytetään: Rivisegmentti

Jonon nimi

Toimipaikan nimi.

Käytetään: Rivisegmentti

Toimipaikan nimi

Yhteydenoton mediatyyppi, kuten puhelin, sähköposti
tai keskustelu.

Käytetään: Rivisegmentti

Kanavan tyyppi

Yhteydenoton istuntotunnusten
määrä (Yhdistetty-kesto > 0) +
Yhteydenoton istuntotunnusten
määrä (Lopetustyyppi = hylätty)
+ Yhteydenoton istuntotunnusten
määrä (Lopetustyyppi = äkillinen
katkaisu)

Raportin aikavälillä päättyneiden puhelujen määrä.
Vastatut, hylätyt ja katkaistut puhelut sisältyvät tähän
määrään. Siirretyt ja lyhyet puhelut eivät sisälly siihen.

Valmis

Yhteydenoton istuntotunnusten
määrä (Lopetustyyppi: äkillinen
katkaisu)

Niiden puhelujen määrä, joihin vastattiin (eli jotka
yhdistettiin edustajalle tai jaettiin kohdesijaintiin ja
hyväksyttiin siellä), mutta jotka katkaistiin sitten heti
yrityksellemääritetyn äkillisen katkaisurajan puitteissa.

Yhtäkkiä
katkaistujen
määrä

Yhteydenoton istuntotunnusten
määrä (Yhdistetty-kesto > 0)

Niiden puhelujen määrä, jotka reititettiin jonosta
edustajalle tai tavoitettavissa olevalle resurssille ja
joihin edustaja tai resurssi vastasi.

Vastattu

Neuvottelumäärä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin edustajat aloittivat
neuvottelupuhelun edustajalle tai ulkoiseen numeroon.

Neuvottelumäärä

Pidossa-määrä yhteensäNiiden kertojenmäärä, jolloin soittaja asetettiin pitoon.Pitomäärä
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KaavaKuvausParametri

Jonon kesto yhteensä
(Yhdistetty-kesto > 0)

Kumulatiivinen aika sen välillä, että puhelut siirtyivät
jonoon, ja sen välillä, kun niihin vastattiin (yhdistettiin
edustajalle tai muulle resurssille) raporttivälin aikana.
Vastausaika lasketaan puheluun vastaamisen jälkeen,
joten vastausta odottavien puhelujen vastausaika ei
näy raportissa.

Vastausaika

Pidossa-kesto yhteensä +
Yhdistettyjen kesto yhteensä

Aikaväli siitä, kun edustaja tai muu resurssi vastasi
puheluihin, siihen, kun ne päätettiin. Koska yhdistettyä
aikaa ei lasketa, ennen kuin puhelu lopetetaan,
meneillään olevan puhelun yhdistetty aika ei näy
raportissa.

Yhdistämisaika

Toimipaikkojen yhteydenottojen tiedot, reaaliaikainen – kaavio

Tämä raportti kuvaa toimipaikan tietoja.

Raportin polku: Varastoraportit > Reaaliaikaiset raportit > Multimediaraportit > Väliraportit

Tuloksen tyyppi: Palkkikaavio

KaavaKuvausParametri

Yhteydenoton istuntotunnusten määrä
(Yhdistetty-kesto > 0) + Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä (Lopetustyyppi = hylätty)
+ Yhteydenoton istuntotunnusten määrä
(Lopetustyyppi = pikakatkaisu)

Raportin aikavälillä päättyneiden puhelujen
määrä. Määrä sisältää vastatut, hylätyt ja
katkaistut puhelut. Siirretyt ja lyhyet puhelut
eivät sisälly määrään.

Valmis

Tiimin yhteydenottojen tiedot, reaaliaikainen

Tämä raportti kuvaa edustajan toimintoja, jotka liittyvät jonoihin, toimipaikkoihin ja tiimeihin.

Raportin polku: Varastoraportit > Reaaliaikaiset raportit > Multimediaraportit > Väliraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaSuodattimetKuvausParametri

Reaaliaikainen – 30
minuuttia

AjanjaksoAikaväli

Jonon nimi.

Käytetään: Rivisegmentti

Jonon nimi

Toimipaikan nimi.

Käytetään: Rivisegmentti

Toimipaikan
nimi

Tiimin nimi.

Käytetään: Rivisegmentti

Tiimin nimi
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KaavaSuodattimetKuvausParametri

Yhteydenoton mediatyyppi, kuten puhelin,
sähköposti tai keskustelu.

Käytetään: Rivisegmentti

Kanavan tyyppi

Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä
(Yhdistetty-kesto > 0) +
Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä
(Lopetustyyppi = hylätty)
+ Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä
(Lopetustyyppi =
pikakatkaisu)

Raportin aikavälillä päättyneiden puhelujen
määrä. Vastatut, hylätyt ja katkaistut puhelut
sisältyvät tähän määrään. Siirretyt ja lyhyet
puhelut eivät sisälly siihen.

Valmis

Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä

Lopetustyyppi:
äkillinen
katkaisu

Niiden puhelujen määrä, joihin vastattiin (eli
jotka yhdistettiin edustajalle tai jaettiin
kohdesijaintiin ja hyväksyttiin siellä), mutta
jotka katkaistiin sitten heti yritykselle
määritetyn äkillisen katkaisurajan puitteissa.

Yhtäkkiä
katkaistujen
määrä

Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä
(Yhdistetty-kesto > 0)

Niiden puhelujen määrä, jotka reititettiin
jonosta edustajalle tai tavoitettavissa olevalle
resurssille ja joihin edustaja tai resurssi vastasi.

Vastattu

Pidossa-määrä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin soittaja
asetettiin pitoon.

Pitomäärä

Neuvottelumäärä yhteensäNiiden kertojen määrä, jolloin edustajat
aloittivat neuvottelupuhelun edustajalle tai
ulkoiseen numeroon.

Neuvottelumäärä

Jonon kesto yhteensäYhdistetty-kesto:
> 0

Kumulatiivinen aika sen välillä, että puhelut
siirtyivät jonoon, ja sen välillä, kun niihin
vastattiin (yhdistettiin edustajalle tai muulle
resurssille) raporttivälin aikana. Vastausaika
lasketaan puheluun vastaamisen jälkeen, joten
vastausta odottavien puhelujen vastausaika ei
näy raportissa.

Vastausaika

Pidossa-kesto yhteensä +
Yhdistettyjen kesto
yhteensä

Aikaväli siitä, kun edustaja tai muu resurssi
vastasi puheluihin, siihen, kun ne päätettiin.
Yhdistämisaika lasketaan vasta puhelun
lopettamisen jälkeen, joten aktiivisen puhelun
yhdistämisaika ei näy raportissa.

Yhdistämisaika

Tiimin yhteydenottojen tiedot, reaaliaikainen – kaavio

Tämä raportti kuvaa niiden puheluiden määrää, jotka saatiin tiimitasolla valmiiksi, reaaliajassa.

Raportin polku: Varastoraportit > Reaaliaikaiset raportit > Multimediaraportit > Väliraportit

Tuloksen tyyppi: Palkkikaavio
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KaavaKuvausParametri

Yhteydenoton istuntotunnusten määrä
(Yhdistetty-kesto > 0) + Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä (Lopetustyyppi = hylätty)
+ Yhteydenoton istuntotunnusten määrä
(Lopetustyyppi = pikakatkaisu)

Raportin aikavälillä päättyneiden puhelujen
määrä. Määrä sisältää vastatut, hylätyt ja
katkaistut puhelut. Siirretyt ja lyhyet puhelut
eivät sisälly määrään.

Valmis

Tilannekuvaraportit

Tilannevedosraportin Yhdistetty-kesto-kenttä on täytetty nollilla, kun puhelu on meneillään.
Tilannevedosraportin Yhdistetty-kesto-kenttään täytetään arvot vasta sitten, kun puhelu on päättynyt.

Huomautus

Pisin jonoon asetettu yhteydenotto

Pisin jonoon asetettu yhteydenotto -raportti osoittaa pisimmän keston, jonka ajan yhteydenotto odotti tietyssä
jonossa. Raportissa on aika, jonka verran yhteydenotto odotti jonossa. Raportti määrittää myös yhteydenoton,
joka on tällä hetkellä ollut pisimpään jonossa.

Raportin polku: Varastoraportit > Reaaliaikaiset raportit > Multimediaraportit > Tilannekuvaraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KuvausParametri

Jonon yksilöivä tunnus.Jonon tunnus

Jonon nimi.Jonon nimi

Jonon mediatyyppi, kuten puhelin, sähköposti tai
keskustelu.

Kanavan tyyppi

Pisin aika, jonka yhteydenotto odotti jonossa.Pisin jonoon asetetun yhteydenoton aika

Yhteydenotto, joka on odottanut jonossa pisimpään.Pisin yhteydenotto tällä hetkellä jonossa

Tilannekuva aloituskohdan IVR:stä, reaaliaikainen – kaavio

Tämä raportti kuvaa IVR:ssä tällä hetkellä käytettävissä olevien puheluiden määrää.

Raportin polku: Varastoraportit > Reaaliaikaiset raportit > Multimediaraportit > Tilannekuvaraportit

Tuloksen tyyppi: Palkkikaavio

KaavaSuodattimetKuvausParametri

Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä

Nykyinen tila:
IVR-yhdistetty

IVR-järjestelmässä parhaillaan
olevien puhelujen määrä.

IVR:ssä

Tilannekuva aloituskohdasta, reaaliaikainen

Tämä raportti sisältää tilannevedostiedot aloituskohdan tai jonon puheluista.

Raportin polku: Varastoraportit > Reaaliaikaiset raportit > Multimediaraportit > Tilannekuvaraportit
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Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaSuodattimetKuvausParametri

Sen aloituskohdan nimi, johon asiakaspuhelut
päätyvät Webex Contact Center
-järjestelmässä.

Käytetään: Rivisegmentti

Aloituskohdan
nimi

Yhteydenoton mediatyyppi, kuten puhelin,
sähköposti tai keskustelu.

Käytetään: Rivisegmentti

Kanavan tyyppi

Yhteydenoton
istuntotunnusten
määrä

Nykyinen tila:
IVR-yhdistetty

IVR-järjestelmässä parhaillaan olevien
puhelujen määrä.

IVR:ssä

Yhteydenoton
istuntotunnusten
määrä

Nykyinen tila: parkissaRaportin sisältämissä jonoissa parhaillaan
olevien puhelujen määrä. Jos kyseessä on
aloituskohtaraportti, tämä määrä tarkoittaa
niitä puheluja, jotka ovat parhaillaan
aloituskohdan syöttämissä jonoissa.

Jonossa

Yhteydenoton
istuntotunnusten
määrä

Nykyinen tila:
yhdistetty, pidossa,
pito valmis,
konsultointi valmis,
konsultointi

Edustajalle tällä hetkellä yhdistettyjen
puheluiden määrä.

Yhdistetty

Tilannekuva aloituskohdasta, reaaliaikainen – kaavio

Tässä raportissa on tilannevedos yhteydenottotyypistä.

Raportin polku: Varastoraportit > Reaaliaikaiset raportit > Multimediaraportit > Tilannekuvaraportit

Tuloksen tyyppi: Palkkikaavio

KaavaSuodattimetKuvausParametri

Yhteydenoton istuntotunnusten määrä
(Kanavan tyyppi = puhelin ja Nykyinen tila
= yhdistetty)

Puhelinyhteydenoton
mediatyyppi.

Puhe

Yhteydenoton istuntotunnusten määrä
(Kanavan tyyppi = keskustelu ja Nykyinen
tila = yhdistetty)

Keskusteluyhteydenoton
mediatyyppi.

Keskustelu

Yhteydenoton istuntotunnusten määrä
(Kanavan tyyppi = sähköposti ja Nykyinen
tila = yhdistetty)

Sähköpostiyhteydenoton
mediatyyppi.

Sähköposti

Yhteydenoton istuntotunnusten määräNykyinen tila:
parkissa

Niiden jonojen määrä, joihin
yhteydenotto lisättiin.

Jonossa
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KaavaSuodattimetKuvausParametri

Yhteydenoton istuntotunnusten määräNykyinen tila:
yhdistetty,
pidossa

Käsiteltyjen soittojen
kokonaismäärä.

Yhdistetty

Tilannekuva jonosta, reaaliaikainen – kaavio

Tämä raportti sisältää tilannevedoksen palvelutasosta.

Raportin polku: Varastoraportit > Reaaliaikaiset raportit > Multimediaraportit > Tilannekuvaraportit

Tuloksen tyyppi: Palkkikaavio

KaavaSuodattimetKuvausParametri

Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä

Nykyinen tila: parkissaRaportin sisältämissä jonoissa parhaillaan
olevien puhelujen määrä. Jos kyseessä on
aloituskohtaraportti, tämämäärä tarkoittaa niitä
puheluja, jotka ovat parhaillaan aloituskohdan
syöttämissä jonoissa.

Jonossa

Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä)

Nykyinen tila:
yhdistetty, pidossa

Edustajalle tällä hetkellä yhdistettyjen
puheluiden määrä.

Yhdistetty

Tilannekuva jonon palvelutasosta, reaaliaikainen

Tämä raportti kuvaa palvelutasoa tiimin, jonon ja toimipaikan tasoilla.

Raportin polku: Varastoraportit > Reaaliaikaiset raportit > Multimediaraportit > Tilannekuvaraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaSuodattimetKuvausParametri

Jonon nimi.

Käytetään: Rivisegmentti

Jonon nimi

Toimipaikan nimi.

Käytetään: Rivisegmentti

Toimipaikan nimi

Tiimin nimi.

Käytetään: Rivisegmentti

Tiimin nimi

Yhteydenoton mediatyyppi, kuten puhelin,
sähköposti tai keskustelu.

Käytetään: Rivisegmentti

Kanavan tyyppi

Yhteydenoton
istuntotunnustenmäärä

Nykyinen tila:
parkissa

Raportin sisältämissä jonoissa parhaillaan
olevien puhelujen määrä. Jos kyseessä on
aloituskohtaraportti, tämä määrä tarkoittaa
niitä puheluja, jotka ovat parhaillaan
aloituskohdan syöttämissä jonoissa.

Jonossa
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KaavaSuodattimetKuvausParametri

Yhteydenoton
istuntotunnustenmäärä

Nykyinen tila:
yhdistetty,
pidossa, pito
valmis,
konsultointi,
konsultointi
valmis

Edustajalle tällä hetkellä yhdistettyjen
puheluiden määrä.

Yhdistetty

Nykyinen
palvelutasoprosentti =
Palvelutasolla /
Yhteensä

Yhteensä =
Yhteydenoton
istuntotunnustenmäärä

Niiden jonossa olevien puheluiden
prosenttiosuus, jotka eivät ole vielä
saavuttaneet jonolle määritettyä palvelutason
kynnysarvoa

Nykyinen
palvelutasoprosentti

Edustajan tunnuksen
määrä

Niiden edustajienmäärä, jotka ovat parhaillaan
kirjautuneina tähän tiimiin tai kaikkiin tämän
toimipaikan tiimeihin. Jonotasolla tämä on
niiden edustajienmäärä, jotka ovat kirjautuneet
kaikkiin tätä jonoa palvelevien toimipaikkojen
tiimeihin.

Kirjautuneet
edustajat

Tiimin ja jonon tilastot – reaaliaikainen

Keskimääräinen käsittelyaika -kortti, reaaliaikainen

Tässä raportissa näkyvät kunkin yksittäisen kanavan keskimääräinen käsittelyaika ja kaikkien kanavien
keskimääräinen käsittelyaika reaaliajassa.

Raportin polku: Varastoraportit > Reaaliaikaiset raportit > Tiimin ja jonon tilastot

Tuloksen tyyppi: Kortti

Tiimin tilastot, reaaliaikaiset

Tässä raportissa näkyvät tiimin tilastot reaaliajassa.

Raportin polku: Varastoraportit > Reaaliaikaiset raportit > Tiimin ja jonon tilastot

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaKuvausParametri

Tiimin nimi.Tiimin nimi

Edustajan nimi.Edustajan nimi

Näyttää edustajan tilan, joka voi
olla esimerkiksi Tavoitettavissa,
Vapaa tai Ei vastaa.

Nykyinen tila
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KaavaKuvausParametri

Yhteydenoton istuntotunnusten
kokonaismäärä

Käsiteltyjen yhteydenottojenmäärä.Käsiteltyjen yhteydenottojenmäärä

Yhteysajan kokonaismäärä
määritetyllä aikavälillä /
Määritetyllä aikavälillä käsiteltyjen
yhteydenottojen määrä

Keskimääräinen aika, joka kului
yhteystiedon käsittelyyn.

Keskimääräinen käsittelyaika

Päättämisen kokonaisaika
määritetyllä aikavälillä /
Päättämisten kokonaismäärä
määritetyllä aikavälillä

Yhteydenoton päättämiseen
käytetty keskimääräinen aika.

Keskimääräinen päättämisaika

Tiimin tilan kaavio, reaaliaikainen

Tässä ympyräkaaviossa eritellään kirjautuneiden edustajien määrä nykyisen tilan mukaan.

Raportin polku: Varastoraportit > Reaaliaikaiset raportit > Yhteyskeskuksen yleiskatsaus

Tuloksen tyyppi: Kaavio

Käsitellyt yhteensä -kortti, reaaliaikainen

Tässä raportissa näkyy niiden yhteydenottojen kokonaismäärä, jotka on käsitelty reaaliajassa.

Raportin polku: Varastoraportit > Reaaliaikaiset raportit > Tiimin ja jonon tilastot

Tuloksen tyyppi: Kortti

Siirtymäraportit
Siirtymäraportit ovat valinnaisia raportteja. Liiketoimintatarpeiden mukaan voit pyytää Cisco Solution
Assurance -tiimiä ottamaan nämä raportit käyttöön.

Hylättyjen puhelujen tietojen toimintoraportti
Hylättyjen puhelujen tietojen toimintoraportissa on tietoja hylätyistä puheluista.

Raportin polku: Varastoraportit > Siirtymäraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaKuvausParametri

Yhteydenoton alun
aikaleiman arvo

Yhteydenoton alkamisen aikaleima.Puhelun alkamisaika

DNIS-arvoPuhelun mukana toimitetut DNIS-numerot.

Puhelinyhtiö lähettää DNIS (Dialed Number
Identification Service) -numeromerkkijonon, joka
sisältää soittajan puhelinnumeron.

Soitettu numero
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KaavaKuvausParametri

ANI-arvoPuhelun mukana toimitetut ANI-numerot.

Puhelinyhtiö lähettää ANI (Automatic Number
Identification) -numeromerkkijonon, joka sisältää
soittajan puhelinnumeron.

Puhelun ANI

Ensimmäisen jonon nimen
arvo

Sen jonon nimi, johon puhelu siirrettiin odottamaan
edustajaa.

Puhelun reitittänyt
CSQ

Edustajan nimen arvoSen edustajan nimi, joka vastaanotti puhelun ennen
puhelun hylkäystä.

Edustaja

Osaamisten arvoSiihen jonoon liitetyt osaamiset, johon puhelu
reititettiin.

Puhelun osaamiset

Yhteydenoton lopun
aikaleiman arvo

Puhelun hylkäyksen päivämäärä ja kellonaika.Puhelun hylkäysaika

Puhelun hylkäysaika –
Puhelun alkamisaika

Aika puhelun saapumisesta järjestelmään puhelun
hylkäykseen asti.

Aika hylkäykseen

Edustajan puhelujen yhteenvetoraportti
Edustajan puhelujen yhteenvetoraportissa on yhteenveto jokaisesta puhelusta, jonka edustaja on soittanut ja
vastaanottanut.

Puhelutiedot lasketaan verraten viimeiseen puhelua käsitelleeseen edustajaanHuomautus

Raportin polku: Varastoraportit > Siirtymäraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaKuvausParametri

Edustajan nimi. Käytetään
rivisegmenttinä.

Edustajan nimi

Päätepiste (numeron, sähköpostin tai
keskustelun kahva), johon edustaja
vastaanotti puheluja, keskusteluja tai
sähköposteja. Käytetään rivisegmenttinä.

Edustajan päätepiste
(DN)

Yhteydenoton istuntotunnusten määrä
(Puhelun suunta = saapuva)

Edustajan vastaanottamien puhelujen
kokonaismäärä.

Saapuvat yhteensä

Keskimääräinen aika yhdistettynä
(Puhelun suunta = saapuva)

Keskimääräinen aika, jonka edustaja puhui
soittajan kanssa.

Keskimääräinen
puheaika, saapuvat

Keskimääräinen Pidossa-kesto (Puhelun
suunta = saapuva)

Keskimääräinen aika, jonka verran
edustaja piti saapuvaa puhelua pidossa.

Keskim. pitoaika,
saapuvat
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KaavaKuvausParametri

Päättämisten keskimääräinen kesto
(Puhelun suunta = saapuva)

Keskimääräinen aika, jonka edustaja oli
varattuna katkaistuaan tai siirrettyään
saapuvan puhelun.

Keskimääräinen työaika,
saapuvat

Yhteydenoton istuntotunnusten määrä
(Puhelun suunta = lähtevä)

Edustajan soittamat puhelut. Tämä sisältää
sekä yhdistetyt että yritetyt puhelut.

Lähtevät puhelut

Keskimääräinen aika yhdistettynä
(Puhelun suunta = lähtevä)

Keskimääräinen aika, jonka edustaja
osallistui lähtevään puheluun.

Keskimääräinen
puheluaika, lähtevät

Kesto yhdistettynä enintään (Puhelun
suunta = lähtevä)

Enimmäisaika, jonka edustaja osallistui
lähtevään puheluun.

Puhelujen
enimmäisaika, lähtevät

Edustajalle siirrettyjen puhelujenmäärä
yhteensä

Edustajalle siirretyt puhelut.Siirto sisään

Edustajien välisten siirtojen määrä
yhteensä + Edustajien ja DN:ien
välisten siirtojen määrä yhteensä +
Edustajien jonosiirtojenmäärä yhteensä
+ Edustajien ja aloituskohtien välisten
siirtojen määrä yhteensä

Puhelut, jotka edustaja siirsi toiselle
henkilölle.

Siirto ulos

Neuvottelumäärä yhteensäNeuvottelupuhelut, joihin edustaja
osallistui.

Neuvottelu

Edustajan tietoraportti
Edustajan tietoraportti sisältää tietoja ACD (Automatic Call Distribution) -puheluista ja muista edustajien
vastaanottamista tai soittamista puheluista.

Raportin polku: Varastoraportit > Siirtymäraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaKuvausParametri

Edustajan nimen arvoEdustajan nimi.Edustajan nimi

Edustajan päätepisteen (DN)
arvo

Päätepiste (numeron, sähköpostin tai keskustelun
kahva), johon edustaja vastaanotti puheluja,
keskusteluja tai sähköposteja.

Alanumero

Yhteydenoton alun aikaleiman
arvo

Päivämäärä ja aika, jolloin puhelu alkoi.Puhelun alkamisaika

Yhteydenoton lopun
aikaleiman arvo

Päivämäärä ja aika, jolloin puhelu päättyi.Puhelun päättymisaika

Puhelun päättymisaika –
puhelun alkamisaika

Puhelun alkamis- ja päättymisaikojen välinen aika.Kesto
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KaavaKuvausParametri

DNIS-arvoPuhelun mukana toimitetut DNIS-numerot.

Puhelinyhtiö lähettää DNIS (Dialed Number
Identification Service) -numeromerkkijonon, joka
sisältää soittajan puhelinnumeron.

Soitettu numero

ANI-arvoPuhelun mukana toimitetut ANI-numerot.

Puhelinyhtiö lähettää ANI (Automatic Number
Identification) -numeromerkkijonon, joka sisältää
soittajan puhelinnumeron.

Puhelun ANI

Ensimmäisen jonon nimen
arvo

Sen jonon nimi, jossa edustajaa odottavia puheluita
pidettiin.

Puhelun reitittänyt
CSQ

Viimeisen jonon nimen arvoSen viimeisen jonon nimi, jossa puhelu odotti
edustajaa, kun käytössä oli useita jonoja.

Muut CSQ:t

Osaamisten arvoOsaamiset, jotka liittyivät puhelun käsittelyjonoon.Puhelun osaamiset

Yhdistetty-keston arvoEdustajan puhelun yhdistämisen ja sen katkaisun tai
siirron välillä kulunut aika pitoaika pois lukien.

Puheaika

Pidossa-keston arvoKokonaisaika, jonka verran edustaja piti puheluita
pidossa.

Pitoaika

Päättämisten keston arvoKokonaisaika, jonka edustaja oli varattuna
katkaistuaan tai siirrettyään puhelun.

Työaika

Puhelun suunnan arvoOsoittaa, oliko kyseessä saapuva vai lähtevä puhelu.Puhelun suunta

Edustajan yhteenvetoraportti
Edustajan yhteenvetoraportti sisältää yhden rivin kutakin edustajaa kohden. Kukin rivi sisältää yhteenvedon
edustajan toiminnoista.

Raportin polku: Varastoraportit > Siirtymäraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaKuvausParametri

Edustajan nimi. Käytetään rivisegmenttinä.Edustajan nimi

Päättämiskoodin nimen
määrä

Edustajalle yhdistettyjen puheluiden määrä.

• Jos edustaja aloitti neuvottelun toisen edustajan
kanssa, toisen edustajan arvo kasvaa yhdellä.

• Jos edustaja siirsi puhelun, joka siirrettiin sitten
takaisin edustajalle, arvo kasvaa kahdella.

Käsitellyt puhelut
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KaavaKuvausParametri

Yhteydenoton
istuntotunnusten määrä

Edustajalle lähetettyjen puhelujen määrä riippumatta
siitä, vastasiko edustaja puheluun.

Jos puhelu yhdistettiin edustajalle ja siirrettiin sitten
ensin toiselle edustajalle ja sitten takaisin
alkuperäiselle edustajalle, alkuperäisen edustajan arvo
kasvaa kahdella (koska puhelu tarjottiin edustajalle
kahdesti).

Tarjotut puhelut

Käsitellyt puhelut / tarjotut
puhelut

Edustajalle tarjottujen puhelujen käsittelyaste.Käsittelyaste

Käsittelyaika yhteensä /
Käsitellyt puhelut

Kaikkien edustajan käsittelemien puhelujen
keskimääräinen käsittelyaika.

Keskimääräinen
käsittelyaika

Keskimääräinen aika
yhdistettynä

Keskimääräinen aika, jonka edustaja käytti puhelussa.Keskimääräinen
puheaika

Kesto yhdistettynä enintäänEnimmäisaika, jonka edustaja käytti puhelussa.Puheaika enintään

Keskimääräinen pitoaikaKeskimääräinen aika, jonka verran edustaja piti
puhelua pidossa.

Keskimääräinen
pitoaika

Pitoaika enintäänEnimmäisaika, jonka verran edustaja piti puhelua
pidossa.

Pitoaika enintään

Keskimääräinen
päättämisaika

Keskimääräinen aika, jonka edustaja oli varattuna
katkaistuaan tai siirrettyään puhelun.

Keskimääräinen työaika

Päättämisen enimmäiskestoEnimmäisaika, jonka edustaja oli varattuna
katkaistuaan tai siirrettyään puhelun.

Enimmäistyöaika

Sovelluksen yhteenvetoraportti
Sovelluksen yhteenvetoraportissa on kunkin sovelluksen puhelutilastot. Se sisältää tietoja esitetyistä,
käsitellyistä, hylätyistä, saapuvista ja lähtevistä puheluista. Se sisältää myös tietoja puhelun puheajasta,
työajasta ja hylkäysajasta.

Raportin polku: Varastoraportit > Siirtymäraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaKuvausParametri

Aloituskohdan nimi. Käytetään rivisegmenttinä.Aloituskohdan nimi

Yhteydenoton istuntotunnusten
määrä

Sovelluksen vastaanottamien puhelujen määrä,
mukaan lukien sisäiset puhelut. Määrä sisältää
sovelluksen käsittelemien puheluiden määrän ja
sovelluksessa hylättyjen puheluiden määrän.

Tarjotut puhelut
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KaavaKuvausParametri

Yhteydenoton istuntotunnusten
määrä (Lopetustyyppi =
normaali

Sovelluksen käsittelemien puhelujen määrä,
mukaan lukien sisäiset puhelut.

Käsitellyt puhelut

Keskimääräinen jonotusaikaKeskimääräinen jonotusaika, ennen kuin edustaja
vastasi puheluun. Puhelut, joita ei yhdistetty
edustajalle, eivät sisällyt tähän laskentaan.

Keskimääräinen
vastausnopeus

Keskimääräinen aika
yhdistettynä

Keskimääräinen aika, jonka edustaja käytti
puhelussa.

Keskimääräinen
puheaika

Keskimääräinen päättämisaikaKeskimääräinen aika, jonka edustaja oli varattuna
katkaistuaan tai siirrettyään puhelun.

Keskimääräinen työaika

Lopetustyypin määrä
(Lopetustyyppi: hylätty)

Sovelluksen hylkäämien puheluiden määrä.Hylätyt puhelut

Keskimääräinen jonotusaika
(Lopetustyyppi: hylätty)

Puhelujen keskimääräinen kesto ennen hylkäystä.Keskimääräinen
hylkäysaika

CSQ-toimintojen raportti ikkunan keston mukaan
CSQ (Contact Service Queue) -toiminnot ikkunan keston mukaan sisältää tietoja palvelutasoista sekä niiden
puheluiden määrästä ja prosenttiosuudesta, jotka esitettiin, käsiteltiin, hylättiin ja poistettiin jonosta. Raportissa
esitetään tiedot 30 tai 60 minuutin aikavälein raporttijakson ajalta. Raporttia voidaan suodattaa tietyn ikkunan
keston mukaan yhden päivän tai useiden päivien ajalta. Toisin kuin muissa raporteissa, aikavälin suodatuksen
aikaosaa pidetään ikkunan kestona tässä raportissa.

Raportin polku: Varastoraportit > Siirtymäraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaKuvausParametri

Jonon nimi. Käytetään rivisegmenttinä.Ensimmäisen jonon
nimi

Ajanjakso. Käytetään rivisegmenttinä.Aikaväli

Yhteydenoton alkamisen
vähimmäisaikaleima

Yhteydenoton alkamisen aikaleima.Alkamisaika

Yhteydenoton päättymisen
enimmäisaikaleima

Yhteydenoton päättymisen aikaleima.Päättymisaika

Yhteydenoton istuntotunnusten määräJonoon reititettyjen puhelujen määrä
riippumatta siitä, onko edustaja vastannut
puheluun.

Tarjotut puhelut

Yhteydenoton istuntotunnusten määrä
(Lopetustyyppi = normaali)

Jonon käsittelemien puheluiden määrä.Käsitellyt puhelut
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KaavaKuvausParametri

Yhteydenoton istuntotunnusten määrä
(On palvelutason puitteissa = 1,
Lopetustyyppi = hylätty)

Palvelutaso-kentässä näkyvän ajan
kuluessa hylättyjen puheluiden määrä.

Hylätyt puhelut < SL

Yhteydenoton istuntotunnusten määrä
(Lopetustyyppi = hylätty)

Jonoon reititettyjen ja hylättyjen
puheluiden määrä.

Hylätyt puhelut

Hylätyt puhelut / Tarjotut puhelutJonoon reititettyjen ja hylättyjen
puheluiden prosenttiosuus.

Hylkäysprosentti

CSQ, edustajan yhteenvetoraportti
CSQ, edustajan yhteenveto -raportissa on tietoja puheluista, jotka kukin edustaja käsitteli kussakin jonossa.
Edustaja voi käsitellä useiden jonojen puheluita. Tässä raportissa on käsiteltyjen puheluiden keskimääräinen
puheaika ja kokonaispuheaika, keskimääräinen ja yhteenlaskettu työaika puheluiden jälkeen, reititettyjen
puheluiden kokonaissoittoaika, pitoon asetettujen puheluidenmäärä, pidossa olevien puheluiden keskimääräinen
pitoaika ja kokonaispitoaika sekä vastaamattomien puheluiden määrä.

Raportin polku: Varastoraportit > Siirtymäraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaKuvausParametri

Jonon nimi. Käytetään rivisegmenttinä.Ensimmäisen jonon nimi

Edustajan nimi. Käytetään rivisegmenttinä.Edustajan nimi

Päättämiskoodin nimen
määrä

Niiden puheluiden määrä, joihin edustaja vastasi
jonossa raporttijakson aikana.

Käsitellyt puhelut

Keskimääräinen aika
yhdistettynä

Keskimääräinen aika, jonka edustaja käytti jonossa
oleviin puheluihin.

Keskimääräinen puheaika

Yhdistettyjen kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustaja käytti jonossa oleviin
puheluihin.

Puheaika yhteensä

Keskimääräinen
päättämisaika

Keskimääräinen aika, jonka edustaja käytti
katkaistuaan tai siirrettyään jonossa olevia puheluita.

Keskimääräinen työaika

Päättämisten kesto yhteensäKokonaisaika, jonka edustaja käytti katkaistuaan tai
siirrettyään jonossa olevia puheluita.

Työaika yhteensä

Soi-kesto yhteensäAika, joka kului puhelun soitosta siihen, että
edustaja vastasi puheluun, reititti sen toiselle
edustajalle tai katkaisi sen.

Soi-kesto yhteensä

Keskimääräinen Soi-kestoKeskimääräinen aika, joka kului puhelun soitosta
siihen, että edustaja vastasi puheluun, reititti sen
toiselle edustajalle tai katkaisi sen.

Keskimääräinen
sointiaika

Pidossa-määrä yhteensäPuhelut, jotka edustaja asetti pitoon.Pidossa olevat puhelut
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KaavaKuvausParametri

Keskimääräinen pitoaikaEdustajan pitoon asettamien puhelujen
keskimääräinen aika.

Keskimääräinen pitoaika

Pidossa-kesto yhteensäEdustajan pitoon asettamien puhelujen kokonaisaika.Pitoaika yhteensä

CSQ, Kaikki kentät -raportti
CSQ, Kaikki kentät -raportti sisältää jonoon liittyviä tietoja, kuten puhelutilastot, palvelutason ja avainkentät
(esimerkiksi Keskimääräinen jonotusaika, Keskimääräinen vastausaika, Käsitellyt puhelut ja Palvelutason
puitteissa hylätyt puhelut). Tässä raportissa yhdistyvät kaikkien jonoihin liittyvien raporttien kentät.

Raportin polku: Varastoraportit > Siirtymäraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaKuvausParametri

Jonon nimi. Käytetään rivisegmenttinä.Jonon nimi

Palvelutasolla / Tarjotut puhelutNiiden puhelujen määrä, joihin vastattiin
jonolle määritetyn palvelutason
kynnysarvon puitteissa.

Palvelutasoprosentin
mukainen

Yhteydenoton istuntotunnusten
määrä (Kanavan tyyppi = puhelin)

Jonoon reititettyjen puhelujen määrä
riippumatta siitä, vastaako edustaja
puheluun.

Tarjotut puhelut

Yhteydenoton istuntotunnusten
määrä (Lopetustyyppi = normaali,
Kanavan tyyppi = puhelin)

Jonon käsittelemien puheluiden määrä.Käsitellyt puhelut

Käsitellyt puhelut / tarjotut puhelutJonon käsittelemien puheluiden
prosenttiosuus.

Käsiteltyjen prosenttiosuus

Käsittelyaika yhteensä / Käsitellyt
puhelut

Kaikkien jonon käsittelemien puhelujen
keskimääräinen aika.

Keskimääräinen
käsittelyaika

Kesto yhdistettynä enintäänEnimmäisaika, jonka edustaja käytti jonon
käsittelemiin puheluihin.

Aika yhdistettynä enintään

Yhteydenoton istuntotunnusten
määrä (Lopetustyyppi = hylätty)

Jonoon reititettyjen ja hylättyjen puheluiden
määrä.

Hylätyt puhelut

Hylätyt puhelut / Tarjotut puhelutJonoon reititettyjen ja hylättyjen puheluiden
prosenttiosuus.

Hylättyjen prosenttiosuus

Keskimääräinen jonotusaika
(Lopetustyyppi: hylätty)

Keskimääräinen aika, jonka puhelut olivat
jonossa ennen niiden hylkäystä.

Keskimääräinen
hylkäysaika

Jonon enimmäiskesto
(Lopetustyyppi = hylätty)

Enimmäisaika, jonka puhelu oli jonossa
ennen hylkäystä.

Hylkäysaika enintään

Cisco Webex Contact Center Analyzer -käyttöopas
118

Visualisointi
CSQ, Kaikki kentät -raportti



KaavaKuvausParametri

Vastausaika/VastattuKeskimääräinen jonotusaika, ennen kuin
edustaja vastasi puheluun.

Keskimääräinen
vastausnopeus

Monikanavaisen edustajan yhteenveto
Monikanavaisen edustajan yhteenvetoraportti sisältää yhteenvedon edustajan työstä saapuvilla ja lähtevillä
kanavilla ja chat- ja sähköpostikanavilla.

Raportin polku: Varastoraportit > Siirtymäraportit

Tuloksen tyyppi: Taulukko

KaavaKuvausParametri

Edustajan nimi. Käytetään
rivisegmenttinä.

Edustajan nimi

Yhteydenoton istuntotunnusten määrä
(Kanavan tyyppi = puhelinliikenne,
Puhelun suunta = saapuva)

Edustajalle lähetettyjen puhelujen
määrä riippumatta siitä, vastasiko
edustaja puheluun.

Tarjotut puhelut

Yhteydenoton istuntotunnusten määrä
(Lopetustyyppi = normaali, Kanavan
tyyppi = puhelinliikenne, Puhelun
suuntatyyppi = saapuva)

Edustajalle yhdistettyjen puheluiden
määrä.

Käsitellyt saapuvat
puhelut

Päättämisten keskimääräinen kesto
(Kanavan tyyppi = puhelinliikenne,
Puhelun suunta = saapuva)

Kaikkien edustajan käsittelemien
puhelujen keskimääräinen käsittelyaika.

Keskimääräinen
käsittelyaika

Kesto yhdistettynä enintään (Kanavan
tyyppi = puhelinliikenne, Puhelun suunta
= lähtevä)

Enimmäispuheaika edustajan
käsittelemissä puheluissa.

Lähtevien
enimmäispuheaika

Keskimääräinen aika yhdistettynä
(Kanavan tyyppi = puhelinliikenne,
Puhelun suunta = lähtevä)

Keskimääräinen puheaika edustajan
käsittelemissä puheluissa.

Lähtevien
keskimääräinen
puheaika

Yhteydenoton istuntotunnusten määrä
(Kanavan tyyppi = keskustelu)

Edustajalle tarjottujen keskustelujen
määrä.

Chat – ohjatut

Päättämiskoodin nimi, määrä (kanavan
tyyppi = keskustelu)

Edustajan hyväksymien keskustelujen
määrä.

Käsitellyt keskustelut

Kesto yhdistettynä enintään (Kanavan
tyyppi = keskustelu)

Enimmäisaika, jonka edustaja käytti
keskustelussa.

Chat – aktiivinen aika
enint.

Keskimääräinen aika yhdistettynä
(Kanavan tyyppi = keskustelu)

Keskimääräinen aika, jonka edustaja
käytti keskustelussa.

Chat – keskim.
aktiivinen aika

Yhteydenoton istuntotunnusten määrä
(Kanavan tyyppi = sähköposti)

Edustajalle ohjattujen
sähköpostiviestien määrä.

Esitetyt sähköpostit
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KaavaKuvausParametri

Päättämiskoodin nimi, määrä (kanavan
tyyppi = sähköposti)

Niiden sähköpostiviestienmäärä, joihin
edustaja vastasi ja jotka hän lähetti
edelleen. Lähetyspäivämäärä ja -aika
määrittävät, sisältyykö sähköpostiviesti
ajanjaksoon.

Käsitellyt sähköpostit

Raportin sarakeleveyden muuttaminen
Oletusarvon mukaan taulukkoraporttien sarakeleveys sovitetaan sarakeotsikoiden pituuteen. Voit muuttaa
sarakeleveyttä dynaamisesti raporttien suorituksen aikana. Jos muutat sarakeleveyttä, päivitetty leveys tallentuu
tietokoneeseen käyttäjätunnuksellasi. Sarakeleveys pysyy samana, vaikka päivittäisit selaimen tai kirjautuisit
ulos ja takaisin sisään samalla selaimella. Voit palauttaa sarakeleveyden oletusleveyteen tyhjentämällä selaimen
välimuistin.

Jos muutettu sarakeleveys on pienempi kuin sarakeotsikon leveys, näkyviin tulee ellipsikuvake.

Jos muutat sarakeleveyttä, päivitetty leveys ei tallennu kynnysarvohälytyksiin.Huomautus

Siirtyminen visualisoinnin osaan
Kun olet suorittanut visualisoinnin taulukkomuodossa, voit siirtyä tiettyyn visualisoinnin osaan. Tällöin näet
kaikki tietueet, jotka sisältyivät visualisoinnin osan laskentaan, ja voit suorittaa lisäanalyyseja tietojoukosta.

Siirtymistoiminto ei ole käytettävissä raporteissa, joita käytetään selainlinkkien avulla, eikä Agent Desktopin
APS-raporteissa.

Huomautus

Toimintosarja

Vaihe 1 Napsauta taulukon solua ja napsauta sitten Siirtyminen-kuvaketta.

• Siirtyminen-paneeli näyttää visualisoinnin laskentaan sisältyvät tietueet.

• Jos siirryt istuntotunnukseen (yhteydenoton tai edustajan istuntotunnus), järjestelmä siirtyy kyseisen
istunnon muodostaviin toimintoihin.

Vaihe 2 Jos haluat lisätä kentän tai profiilimuuttujan, napsauta avattavanKentät- taiMitat-valikon vaihtoehtoa uuden
sarakkeen liittämistä varten.

Jos valitset taulukossa jo olevan kentän tai mitan, kenttää ei lisätä uudelleen.Huomautus
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Vaihe 3 Jos haluat viedä raporttitiedot Microsoft Excel- tai CSV-tiedostona, valitse Vie. Vientivaihtoehto ei ole
käytettävissä siirtymisraporteissa, jotka sisältävät reaaliaikaisia tietoja.

Vaihe 4 Voit tarkastella Siirtyminen-paneelia erillisessä ikkunassa napsauttamalla Käynnistä-kuvaketta.

Visualisointimääritteiden muokkaus
Visualisoinnin suorituksen jälkeen voit muokata sen määritteitä ja suorittaa sen uudelleen:

Toimintosarja

Vaihe 1 Valitse Asetukset.
Vaihe 2 Voit näyttää tai piilottaa sarakearvojen yhteenvedon taulukkotasolla ja ylimmän tason rivisegmentissä

valitsemalla arvot avattavasta Näytä yhteenveto -valikosta.
Vaihe 3 Jos haluat visualisoinnin päivittyvän heti, valitse Piirrä uudelleen heti. Muussa tapauksessa visualisointi

päivittyy vain silloin, kun napsautat Käytä-painiketta.
Vaihe 4 Voit näyttää tai piilottaa profiilimuuttujan napsauttamalla silmäkuvaketta.
Vaihe 5 Voit piilottaa segmentin vetämällä sen Piilotetut segmentit -ruutuun. Tämä toiminto ei ole käytettävissä

yhdistelmävisualisoinneissa.
Vaihe 6 Jos haluat sijoittaa segmentin uudelleen, vedä se toiseen paikkaan joko sen nykyisessä Segmentit-ruudussa

tai toisessa Segmentit-ruudussa. Tämä toiminto ei ole käytettävissä yhdistelmävisualisoinneissa.
Vaihe 7 Voit suodattaa segmenttiä seuraavasti:

• Valitse sisältyy- tai ei sisälly -vaihtoehto ja määritä sisällytettävät tai pois jätettävät arvot. Lisätietoja
on kohdissa Suodatus kentän avulla, sivulla 131

• Valitse säännöllinen lauseke, jos haluat määrittää lausekkeen sisällytettäväksi tai pois jätettäväksi.

Muutokset muodostetaan aina heti, kun segmenttiä suodatetaan, ja näytettäessä tai piilotettaessa
profiilimuuttuja.

Huomautus

Vaihe 8 Jos visualisointi on kaavio, voit muokata visualisointia valitsemalla Asetukset-kuvakkeen.

Visualisoinnin tuloksen muodon muuttaminen
Toimintosarja

Vaihe 1 Valitse Asetukset.
Vaihe 2 Valitse muoto avattavasta valikosta. Mahdolliset muodot:
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KuvausMuoto

Näyttää tiedot riveillä ja sarakkeissa.Taulukko

Näyttää taulukon solujen arvot punaisen eri sävyissä.

Valkoiset ja tummimman punaiset solut osoittavat ääripäät.

Lämpökartta

Näyttää taulukon kunkin rivin sisältämien solujen arvot punaisen eri sävyissä, joissa
tummin sävy tarkoittaa rivin suurimpia arvoja.

Rivin lämpökartta

Näyttää taulukon kunkin sarakkeen sisältämien solujen arvot punaisen eri sävyissä,
joissa tummin sävy tarkoittaa sarakkeen suurimpia arvoja.

Sarakkeen
lämpökartta

Vertaa arvoja viivoilla yhdistettyinä pisteinä.Viivakaavio

Vertaa arvoja vaakasuuntaisina sarakkeina.Palkkikaavio

Vertaa arvoja varjostettuina alueina.Aluekaavio

Vertaa arvoja ympyräkaavion osioinaYmpyräkaavio

Vertaa arvoja ajan mittaan animoituina kuplina, viivoina tai palkkeina. Edellyttää
Adobe Flash Playeriä. Liikekartat eivät ole käytettävissä reaaliaikaisia visualisointeja
varten

Liikekaavio

Taulukkopohjainen esitys näytettävien tietojen muunnelmista erittäin tiivistetysti
pikkukaavioina taulukon soluissa, joista voidaan havaita trendejä.

Sparkline-kaavio

Liikekaavioita ei enää tueta.

• Kun luot uuden raportin, Liikekaavio-vaihtoehto ei ole käytettävissä avattavassa Tuloksen
tyyppi -valikossa.

• Kun muokkaat aiemmin luotua Liikekaavio-raporttia, Liikekaavio-vaihtoehto näkyy
harmaana avattavassa Tuloksen tyyppi -valikossa. Tallenna- ja Esikatselu-vaihtoehdot
eivät ole käytettävissä.

• Kun suoritat aiemmin luodun Liikekaavio-raportin, käyttöliittymässä näkyy seuraava virhe:

Liikekaavioita ei voi muodostaa, koska niitä ei enää tueta.
Tallenna raportti eri muodossa.

Huomautus

Visualisoinnin luonnin yleiskatsaus
Tässä luvussa kuvataan, miten visualisointeja luodaan intuitiivisen vedä ja pudota -käyttöliittymän avulla.

Toimintosarja

Vaihe 1 Visualisoinnin tyyppi voi olla jokin seuraavista:
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• Asiakasistunnon tietue

• Asiakkaan toimenpidetietue

• Edustajan toimenpidetietue

• Edustajan istuntotietue

Vaihe 2 Määritä ajanjakso, jonka haluat visualisoinnin kattavan. Tämä rajoittaa niiden tietueiden määrää, jotka otetaan
huomioon visualisoinnin suorituksen aikana.

Vaihe 3 Historiaraportin laskentaväli voi olla joko aika- tai mallipohjainen.

• Jos kyseessä on aikapohjainen visualisointi, valitse aikaväli.
• Jos kyseessä on mallipohjainen visualisointi, valitse huomioon otettavien tietueiden kokonaismäärä,
taajuus (kullakin välillä huomioitava tietuemäärä) ja kaista (kussakin laskennassa huomioitava tietuemäärä)
sekä määritä, ovatko laskelmat kumulatiivisia.

Vaihe 4 Määritä, mitä yrität verrata visualisoinnin osana. Näin voidaan verrata eri edustajien tai aloituskohtien
suorituskykyä. Analyzer sallii segmentoinnin vain kenttien, ei mittojen mukaan. Esimerkki: segmentointi
lopetustyypin tai edustajan nimen mukaan on sallittua, mutta segmentointi puhelumäärän mukaan ei ole
sallittua.

Vaihe 5 Määritä mittarit, joita haluat käyttää visualisoinnissa eri segmenttien vertailuun. Profiilimuuttujat ovat aina
numeerisia arvoja, ja ne voidaan luoda joko kentistä, mitoista tai muista profiilimuuttujista.

• Kenttä: Kenttien avulla voidaan luoda tietuemääriä, jotka vastaavat määritettyjä ehtoja. Voit esimerkiksi
luoda profiilimuuttujan, joka tuottaa niiden tietueiden määrän, joiden lopetustyyppi on normaali.

• Mitta: Mittojen avulla voidaan laskea summia, keskiarvoja tai määriä. Summat ja keskiarvot eivät vaadi
lisäsyötteitä. Määrät toimivat samalla tavalla kuin kentät ja edellyttävät siis ehtojen määritystä. Jos
esimerkiksi käytät profiilimuuttujan perusteena tuottoa, voit laskea tuoton summan tai keskiarvon tai
niiden tietueiden määrän, joiden tuotto on suurempi, pienempi tai yhtä suuri kuin tietty summa.

• Aiemmin luotu profiilimuuttuja: Profiilimuuttujia voidaan luodamuista profiilimuuttujista aritmeettisten
kaavojen avulla. Jos sinulla esimerkiksi on jo profiilimuuttuja Keskimääräinen tuotto, joka sisältää tuoton
keskiarvon, ja toinen profiilimuuttuja Käsitellyt puhelut, joka sisältää tietueiden määrän lopetustyypin
ollessa normaali, voit luoda profiilimuuttujan, joka laskee keskimääräisen tuoton puhelua kohti käyttämällä
keskimääräistä tuottoa jaettuna käsitellyillä puheluilla.

Vaihe 6 Tämä vaihe rajoittaa täytettäviä tietoja siten, että ne sisältävät vain määritetyt ehdot täyttävät tietueet.
Vaihe 7 Visualisointi voidaan näyttää taulukkona tai kaaviona. Tällä hetkellä tuetut kaaviotyypit ovat palkkikaavio,

ympyräkaavio, viivakaavio, aluekaavio ja liikekaavio. Lisäksi voit määrittää näyttöasetuksia, kuten otsikoita,
värejä, reunuksen leveyksiä ja tyylejä.

Vaihe 8 Visualisoinnit voidaan suorittaa pyydettäessä, ajoitettuina suoritettaviksi kertaluontoisesti tai ajoitettuina
suoritettaviksi säännöllisin väliajoin. Ajoitettujen suoritusten tulokset lähetetään määritetyille sähköpostin
vastaanottajille Web-linkin kautta tai CSV-tiedostoliitteenä.

Seuraavat raja-arvot koskevat ajoitettuja raportteja:

• Sähköpostiliitteiden suurin sallittu tiedostokoko on 10 Mt.

• Tuettu sarakkeiden enimmäismäärä on 2 000.

Huomautus

Voit määrittää suoritusaikataulun seuraavilla tavoilla:
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• Suorita nyt: Käytä Suorita-komentoa tarkastelusivulta.

• Suorita kerran ja lähetä sähköpostitse: Käytä ajoitusohjelmaa. Määritä aika ja sähköpostitiedot.

• Toisto: Käytä ajoitusohjelmaa ja määritä toistuvuusmalli (kuten päivittäin kello 9.00).

Profiilimuuttujien suodattimet ja visualisointisivun vasemmassa ruudussa olevat suodattimet
poikkeavat toisistaan. Profiilimuuttujien suodattimet koskevat vain valittuja profiilimuuttujia
kyseisessä visualisoinnissa, eivät koko visualisointia. Visualisointisivun vasemman ruudun
suodattimet koskevat koko visualisointia.

Huomautus

Rivisegmenttejä sisältävien raporttien tapauksessa tietojen lajittelu voidaan suorittaa vain vastaavan
rivisegmenttiryhmän sisällä. Esimerkiksi Edustajan tiedot -raportissa Edustajan nimi on
ensimmäinen rivisegmentin kenttä. Kun edustajien nimet lajitellaan ensimmäisessä sarakkeessa,
seuraavissa sarakkeissa näkyvät tiedot koskevat vain valittua edustajaa.

Huomautus

Visualisoinnin luonti
Voit luoda visualisoinnin seuraavasti:

Toimintosarja

Vaihe 1 Valitse Visualisointi > Luo uusi > Visualisointi.

Visualisoinnin luontisivu tulee näkyviin.

Moduulit-välilehdessä on kaksi paneelia, jotka voit laajentaa tai kutistaa napsauttamalla paneelin otsikkoa.

Vaihe 2 Valitse haluamasi vaihtoehto avattavasta Tyyppi-valikosta. Mahdolliset arvot ovat Asiakasistunnon tietue,
Asiakkaan toimenpidetietue, Edustajan toimenpidetietue ja Edustajan istuntotietue.

Voit lisätä raportteihin muuttujia ja segmenttejä.

Vaihe 3 Määritä visualisoinnin ajanjakso valitsemalla vaihtoehto avattavasta Alkamisaika-valikosta
Moduulit-välilehdessä.
a) Voit luoda reaaliaikaisen visualisoinnin valitsemalla Reaaliaikainen.
b) Voit luoda historiallisen visualisoinnin valitsemalla ennalta määritetyn päivämäärävälin.
c) Voit määrittää mukautetut alkamis- ja päättymispäivämäärät valitsemalla Mukautettu.

• Jos valitsit vaihtoehdon Reaaliaikainen, siirry kohtaan Vaihe 8, sivulla 125.

• Jos valitsit vaihtoehdon Mukautettu, valitse arvot avattavista Alkamispäivä- ja
Päättymispäivä-valikoista.

• Jos valitsit vaihtoehdon Tarkka päivä, anna päivämäärä näkyviin tulevaan kenttään tai napsauta kenttää
ja valitse päivämäärä kalenterin ohjausobjekteista.

• Jos valitsit jonkin muun vaihtoehdon (Vuoden päivä, Kuukaudenpäivä, 7 päivää, Viikonpäivä tai
Viimeisin päivä), valitse haluamasi vaihtoehdot näkyviin tulevien ohjausobjektien avulla.
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Jos määrität pitkän päivämäärävälin, visualisoinnin suoritus voi kestää kauan. Tällöin voi
olla parempi ajoittaa visualisointi sen sijaan, että se olisi käynnissä reaaliajassa.

Jos haluamasi ennalta määritetty päivämääräväli ei ole käytettävissä avattavassa valikossa,
suurenna laskentaväliä. Pienillä laskentaväleillä (esimerkiksi Tunneittain), joissa on suuret
päivämääräalueet (kuten Viime kuussa), saadaan enemmän tietoja kuin voidaan näyttää.
Tämän vuoksi tällaiset valinnat eivät ole sallittuja.

Huomautus

Vaihe 4 Kun haluat muokata moduulin nimeä, napsauta Muokkaa ( ) kuvaketta ja kirjoita uusi nimi Muokkaa
moduulia -valintaikkunassa.

Vaihe 5 Voit suodattaa päivämääräaluetta valitsemalla haluamasi vaihtoehdon avattavastaSisältää-valikosta.Mahdolliset
arvot ovatViikonpäivät,Kuukaudenpäivät,Kuukauden viikot jaVuoden kuukaudet. Valitse visualisointiin
sisällytettävät viikonpäivät, kuukaudenpäivät, viikot tai kuukaudet.

Vaihe 6 Jos olet luomassa aikapohjaista visualisointia, valitse aikaväli avattavastaAikaväli-valikostaLaske-paneelissa.
Mahdolliset arvot: Ei mitään, 15 minuuttia, 30 minuuttia, Tunneittain, Päivittäin, Viikoittain ja
Kuukausittain.

Käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat päivämääräalueen pituuden mukaan. Pienet laskentavälit (kuten 15
minuuttia, 30 minuuttia tai Tunneittain) eivät ole käytettävissä, jos määritetty päivämääräalue on pitkä
(esimerkiksi Viime kuussa).

Vaihe 7 Jos olet luomassa mallipohjaista visualisointia, valitse Ensimmäinen tai Viimeinen avattavasta
Tietueet-valikosta Laske-paneelissa ja kirjoita tekstiruutuun visualisoinnissa huomioitavien tietueiden
kokonaismäärä.

Voit myös määrittää seuraavat:

a) Tiheys: Aikaväliä kohti huomioitavien tietueiden määrä.
b) Kaista: Laskentaa kohti huomioitavien tietueiden määrä.
c) Kumulatiivinen: Tietueiden määrän laskentaa varten.

Vaihe 8 Jos valitsit visualisoinnin aikaväliksiReaaliaikainen, valitse arvot avattavista valikoista, jotka tulevat näkyviin
Laske-paneeliin.

KuvausParametri

ValitseEi mitään, jos haluat luoda vedoksen yhteyskeskuksen nykyisestä toiminnasta.

- TAI -

Valitse tietty aikaväli (5, 10, 15 tai 30 minuuttia), jos haluat näyttää tiedot nykyhetkestä
taaksepäin viimeisten 5, 10, 15 tai 30 minuutin ajalta.

- TAI -

Valitse Päivän alku, jos haluat näyttää kaikki keskiyön jälkeen suoritetut toiminnot.

- TAI -

Valitse Mukautettu, jos haluat näyttää tiedot nykyhetkestä taaksepäin enintään 14
päivän ajalta.

Kesto

Valitse arvo, joka määrittää, kuinka usein visualisoinnin tiedot päivitetään. Jos olet
määrittänyt kestoksi Päivän alku tai Mukautettu, valitse minuutit. Muussa tapauksessa
valitse sekunnit.

Päivitysväli
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KuvausParametri

Jos olet määrittänyt kestoksi Päivän alku tai Mukautettu, avattava Aikaväli-valikko
tulee näkyviin. Sen avulla voit valita aikavälin (Ei mitään, 15 minuuttia, 30 minuuttia
tai Tunneittain).

Aikaväli

Jos olet määrittänyt kestoksi Mukautettu, Historiakatsaus-asetukset tulevat näkyviin.
Anna päivien, tuntien ja minuuttien määrä nykyhetkestä, josta haluat luoda
visualisoinnin taaksepäin. Voit määrittää enintään 14 päivää.

Historiakatsaus
(PV-H-M)

Vaihe 9 Määritä joko rivisegmentit tai sarakesegmentit napsauttamalla Lisää rivisegmentit tai sarakesegmentit
-kuvaketta. Vedä ja pudota piirtoalueella oleva kenttä tai laajennettu kenttä. Toista tämä vaihe kunkin lisättävän
segmentin osalta.

Kentät voidaan lisätä joko rivisegmentteinä tai sarakesegmentteinä. Kaavioissa käytetään vain
ensimmäistä segmenttiä.

Huomautus

Vaihe 10 Voit yhdistää useita segmentointimuuttujan arvoja yhteen ryhmään luomalla tehostetun kentän:
a) Napsauta haluamaasi arvoa hiiren oikeanpuoleisella painikkeella ja valitse Luo tehostettu kenttä.
b) Määritä yhden tai usean ryhmän asetukset näkyviin tulevassa valintaikkunassa. Voit esimerkiksi luoda

kolme aloituskohtien ryhmää, joissa kukin ryhmä edustaa eri tuotelinjaa tai liiketoimintayksikköä.

Vaihe 11 Voit luoda profiilimuuttujan seuraavasti:
a) NapsautaLisää profiilimuuttuja -kuvaketta. Vedä ja pudota kenttä, mitta tai kaavaUusi profiilimuuttuja

-valintaikkunasta ja tee jokin seuraavista toimista:

• Kirjoita profiilimuuttujan nimi Nimi-tekstiruutuun tai jätä siihen oletusteksti. Tämä nimi näkyy
sarakeotsikossa ja akselien nimissä.

• Jos olet luonut profiilimuuttujan kentän avulla, voit määrittää määrään sisällytettävät tietueet vetämällä
kohteenKentät-luettelostaSuodattimet-alueeseenUusi profiilimuuttuja -valintaikkunassa ja valitsemalla
sisällytettävät tietueet. Lisätietoja on kohdassa Suodatus kentän avulla. Jos käytit profiilimuuttujan
luontiin mittaa, valitse suoritettava laskutoimitus avattavasta Kaava-valikosta. Lisätietoja on kohdassa
Kaavan valinta mittaa varten. Voit määrittää ehdon tietueiden sisällytykselle vetämällä kohteen Kentät-
tai Mitat-luetteloista valintaikkunan Suodattimet-alueeseen. Lisätietoja on kohdassa Suodatus mitan
avulla.

• Voit myös luoda uuden kaavan visualisoinnin profiilimuuttujan perusteella.

• Jos valitsit profiilimuuttujaksi yleisen muuttujan, vain valittuaKentät- taiMitat-luettelojen
yleistä muuttujaa voidaan käyttää profiilimuuttujan suodatukseen. Lisätietoja yleisistä
muuttujista (aiemmin CAD-muuttujat) on Contact Routing -luvussa Cisco Webex Contact
Center Setup and Administration Guide -oppaassa.

Huomautus

Vaihe 12 Voit määrittää profiilimuuttujanmuodon napsauttamalla profiilimuuttujaa hiiren oikeanpuoleisella painikkeella
ja valitsemalla pikavalikostaNumeromuoto-vaihtoehdon. Lisätietoja on kohdassa Profiilimuuttujanmuotoilu.
Jos esimerkiksi loit Muuntokurssi-profiilimuuttujan, voit valita muodon Prosenttiosuus.

Vaihe 13 Jatka luomalla haluamasi määrä profiilimuuttujia. Seuraavassa esimerkissä on luotu kolme profiilimuuttujaa
ja segmentoitu tiedot otsikkoriveihin Jonon tunnus ja Edustajan nimi.

Jos olet luomassa liikekaaviota, sinun on sisällytettävä vähintään kolme profiilimuuttujaa.Huomautus
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a) Jos haluat muuttaa profiilimuuttujan tai segmentin järjestystä, vedä sen otsikko toiseen kohtaan.
b) Voit siirtyä sarake- ja rivisegmenttien välillä vetämällä segmentin otsikon Sarakesegmentit-ruudusta Rivi-

tai sarjasegmentit -ruutuun tai päinvastoin.
c) Voit poistaa profiilimuuttujan tai segmentin valitsemalla Poista.

Et voi poistaa profiilimuuttujaa, jota käytetään toisessa profiilimuuttujassa.Huomautus

Vaihe 14 Voit näyttää tai piilottaa sarakearvojen yhteenvedon taulukkotasolla ja ylimmän tason rivisegmentissä
valitsemalla arvot avattavasta Näytä yhteenveto -valikosta.

Vaihe 15 Voit määrittää sarakearvojen yhteenvedon taulukkotasolla ja ylimmän tason rivisegmentissä valitsemalla
Mukauta. Lisätietoja raportin yhteenvedon mukautuksesta on kohdassa Raportin yhteenvedon mukautus,
sivulla 138.

Vaihe 16 Voit selvittää, miten suuri visualisoinnista tulee suoritettaessa, tallentamalla visualisoinnin, valitsemalla
Enemmän ja valitsemalla Tiedot-painikkeen.

Vaihe 17 Voit luoda suodattimen, joka rajoittaa visualisoinnin oletusarvoisesti huomioimaa tietuemäärää. Voit luoda
suodattimen seuraavasti:
a) Valitse Lisää suodatinModuulit-välilehdessä. Valitse kenttä tai mitta näkyviin tulevista luetteloista ja

valitse sitten Tallenna.

- TAI -

Napsauta visualisoinnin segmenttiä hiiren oikeanpuoleisella painikkeella ja valitse Luo suodatin.

b) Kun uusi suodatin tulee näkyviin Moduulit-välilehteen, määritä, mitkä arvot sisällytetään tai jätetään
pois. Jos kyseessä on mitta, määritä ehto, joka tietojen on täytettävä.

Et voi valita kentässä yli 100 arvoa suodatinta varten. Jos olet valinnut yli 100 arvoa, näkyviin
tulee virhesanoma. Jos haluat poistaa arvon, käytä X-painiketta.

Huomautus

Vaihe 18 Määritä visualisoinnin tuloksen muoto. Lisätietoja on kohdassa Visualisoinnin tuloksen muodon muuttaminen
Vaihe 19 Jos olet luomassa yhdistelmävisualisointia, lisää ainakin yksi lisämoduuli ennen visualisoinnin tallennusta.
Vaihe 20 Voit tallentaa visualisoinnin napsauttamalla Tallenna-painiketta ja tekemällä näkyviin tulevassa

valintaikkunassa seuraavaa:
a) Valitse kansio.

Luo uusi kansio valitsemalla Uusi kansio ja anna kansion nimi.

b) Anna visualisoinnin nimi ja valitse OK.

Vaihe 21 Tarkastele visualisointia valitsemalla Esikatselu.
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Jos olet luomassa Asiakasistunnon tietue -tyypin visualisointia, jossa Aikaväli on
rivisegmenttinä ja yhteydenoton aloituksen aikaleima ja yhteydenoton lopetuksen aikaleima
ovat profiilimuuttujina avattavasta Mitat-valikosta, valitse seuraavat arvot avattavasta
Kaava-valikosta:

• Yhteydenoton aloituksen vähimmäisaikaleimayhteydenoton aloituksen aikaleimaa
varten

• Yhteydenoton lopetuksen enimmäisaikaleimayhteydenoton lopetuksen aikaleimaa
varten

Huomautus

Yhdistelmävisualisoinnin luonti
Yhdistelmävisualisointi sisältää vähintään kaksi moduulia, jotka näkyvät rinnakkain. Kaikilla visualisoinnin
moduuleilla on oltava identtiset rivi- tai sarjasegmentit, sarakesegmentit ja profiilimuuttujat, mutta niillä voi
olla erilaiset päivämäärävälit, aikavälit ja suodattimet.

Voit luoda yhdistelmävisualisoinnin seuraavasti:

• Lisää uutta visualisointia luotaessa vähintään yksi lisämoduuli (historiallinen tai reaaliaikainenmoduuli)
ennen visualisoinnin tallentamista.

• Muokkaa olemassa olevaa visualisointia, jossa on vain yksi moduuli, lisäämällä uusia moduuleja (vain
historiallisia moduuleja).

Jos kuitenkin tallennat visualisointiin enemmän kuin yhden moduulin, voit myöhemmin poistaa kaikki paitsi
yhden moduulin, tallentaa visualisoinnin ja lisätä uusia moduuleja (vain historiallisia moduuleja).

Yhdistelmävisualisointiin voidaan lisätä reaaliaikaisia moduuleja vain visualisointia luotaessa ja ennen
visualisoinnin tallentamista. Olemassa olevaa visualisointia ei voi muokata reaaliaikaisen moduulin lisäämistä
varten.

Huomautus

Yhdistelmävisualisointeja ei voi ajoittaa tai viedä, eikä niissä ole pivot-toimintoa suoritustilassa.

Toimintosarja

Vaihe 1 Jos haluat lisätä moduulin visualisoinnin luonnin aikana, napsauta Lisää-painiketta Moduulit-välilehden
yläosassa. Kirjoita näyttöön tulevaan valintaikkunaan moduulin nimi ja napsauta OK-painiketta.

Napsauta Lisää-painiketta uudelleen jokaista lisättävää moduulia varten.

Kun moduuli on lisätty, visualisoinnin luontisivulla näkyvät visualisoinnin osat vierekkäin. Voit valita eri
moduuleille erilaisia päivämäärävälejä, aikavälejä ja suodattimia.

Valitse jokin muu aikavälin arvo kuin Ei mitään. Jos valitset Ei mitään, aikavälin arvot näkyvät
vuoden 1970 mukaisesti.

Huomautus
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Vaihe 2 Voit tuoda kunkin moduulin mukautetut asetukset näkyviin valitsemalla moduulin Moduulit-välilehden
yläreunassa olevasta avattavasta valikosta.

Vaihe 3 Kun haluat muokata moduulin nimeä, napsauta Muokkaa ( ) -kuvaketta ja kirjoita uusi nimi Muokkaa
moduulia -valintaikkunassa.

Muutokset näkyvät Moduulit-välilehden avattavassa valikossa.

Todelliset arvot näyttävän visualisoinnin luonti
Jos haluat näyttää tietokannassa olevat todelliset arvot ilman koontia, visualisointi ei voi sisältää aikaväliä tai
segmentointia, ja kaikki profiilimuuttujat on määritettävä Arvo-kaavalla.

Arvo-vaihtoehto ei ole käytettävissä visualisoinneissa, jotka sisältävät jo aikavälin tai segmentoinnin.Huomautus

Voit luoda visualisoinnin, joka sisältää tietokannan todelliset arvot ilman koontia, seuraavasti:

1. Valitse Visualisointi > Luo uusi > Visualisointi.

2. ValitseTyyppi. Mahdolliset arvot ovatAsiakasistunnon tietue,Asiakkaan toimenpidetietue,Edustajan
toimenpidetietue ja Edustajan istuntotietue.

3. Määritä visualisoinnin ajanjakso.

4. Voit lisätä profiilimuuttujan seuraavasti:

• Valitse Lisää profiilimuuttujia sekä vedä ja pudota kenttä tai mitta Uusi
profiilimuuttuja-valintaikkunaan.

• Valitse avattavastaKaava-valikostaArvo. Toista kunkin lisättävän profiilimuuttujan osalta ja tallenna
sitten visualisointi valitsemalla Tallenna. Tämän jälkeen voit valita Esikatselu.

Tehostetun kentän luonti
1. Napsauta visualisoinnin segmenttiä hiiren oikeanpuoleisella painikkeella ja valitseLuo tehostettu kenttä.

2. Määritä ryhmän asetukset seuraavassa taulukossa kuvatulla tavalla:

KuvausAsetus

Anna nimi (esimerkiksi Muut aloituskohdat) ryhmälle, joka sisältää kaikki määritettyihin
ryhmiin kuulumattomat muuttujat.

Oletusryhmä

Määritä ryhmä kirjoittamalla nimi Ryhmän nimi -kohtaan:

• Valitse arvot avattavasta valikosta.

• Kirjoita arvo ja paina sitten Enter-näppäintä.

Ryhmät
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3. Valitse Tallenna.

Jaetun tehostetun kentän poisto
Voit poistaa jaetun tehostetun kentän seuraavasti:

1. Napsauta Lisää-painiketta ja lisää Sarakesegmentit- tai Rivi- tai sarjasegmentit -ruutu Uusi segmentti
-valintaikkunan näyttöä varten.

2. Valitse poistettava tehostettu kenttä ja napsauta Poista-painiketta.

Jos tehostettu kenttä ei ole käytössä, se poistetaan.

Tehostetun kentän jako
Voit määrittää tehostetun kentän valmiiksi tulevaa käyttöä varten:

1. Napsauta visualisointiin lisättyä tehostetun kentän segmenttiä ja valitse pikavalikosta Tallenna.

2. Anna tehostetun kentän nimi ja valitse OK.

Tallennettu tehostettu kenttä lisätään nyt Uusi segmentti -valintaikkunaan valittavaksi, kun sinä ja muut
visualisoinnin suunnittelijat luotte visualisoinnin tai muokkaatte visualisointia.

Kaavan valinta mittaa varten
Seuraavassa taulukossa on kuvattu kaavat, jotka ovat käytettävissä, kun profiilimuuttuja luodaan mitan avulla.

LaskeeKaava

Keskiarvo.Keskiarvo

Kokonaisarvo.Summa

Arvojen määrä.

Kun valitset tämän kaavan, valintaikkunassa näkyvät
asetukset, joilla määritetään ehto tietueiden
lisäämiselle määrään. Lisätietoja on kohdassa
Suodatus mitan avulla, sivulla 132.

Määrä

Pienin arvo.Vähimmäisarvo

Suurin arvo.Enimmäisarvo

Todellinen arvo tietokannassa ilman koontia.Arvo:

N:s juuri (jossa n on numeeristen arvojen määrä
määritellyllä välillä) arvojen tulosta.

Geometrinen keskiarvo:
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LaskeeKaava

Sen mitta, onko tiedoissa huippuja vai ovatko ne
tasaisia suhteessa normaaliin jakaumaan.

Huipukkuus:

Keskiarvo.Mediaani

Ainutkertaisten arvojen joukon varianssi.Perusjoukon varianssi:

Kuinka kaukana mediaani on keskiarvosta.Vinous:

Varianssin neliöjuuri.Keskihajonta:

Arvojen neliöiden summa.Neliöiden summa

Kunkin arvon ja keskiarvon välisten neliöityjen erojen
keskiarvo.

Varianssi:

Suodattimien määritys

Suodatus kentän avulla
Kun suoritat visualisoinnin, Asetukset-paneelissa näkyy ohjausobjekteja, joiden avulla määritetään
visualisointiin sisällytettävät tai siitä pois jätettävät tietueet.

Nämä ohjausobjektit näkyvät, kun luot visualisoinnin tai muokkaat sitä seuraavasti:

• Vedät kentän Suodattimet-alueeseen valintaikkunassa, joka tulee näkyviin luotaessa tai muokattaessa
profiilimuuttujaa.

• Valitse Lisää suodatin ja valitse luettelosta kenttä näkyviin tulevassa valintaikkunassa.

• Napsauta visualisoinnin segmenttiä hiiren oikeanpuoleisella painikkeella ja valitse Luo suodatin.

1. Voit määrittää sisällytettävät tai pois jätettävät kenttien arvot jollakin seuraavista tavoista:

• Valitse Säännöllinen lauseke -valintanappi ja kirjoita sitten säännöllinen lauseke tekstiruutuun
sisällytettävien tai pois jätettävien arvojen määritystä varten. Valitse Tallenna.

Seuraavissa esimerkeissä kuvataan säännöllisiä lausekkeita:

• agent.* sisältää kaikki kentän arvot, jotka alkavat sanalla agent.

• agent.*h sisältää kaikki kentän arvot, jotka alkavat sanalla agent ja päättyvät kirjaimeen h.

Lisätietoja vakiomuotoisista säännöllisistä lausekkeista on kohdassa https://www.elastic.co/guide/
en/elasticsearch/reference/current/regexp-syntax.html.

• Valitse sisältyy- tai ei sisälly -valintanappi, valitse luettelosta arvot, jotka haluat sisällyttää tai jättää
pois, ja valitse sitten Tallenna. Voit myös kirjoittaa arvon nimen tekstiruutuun ja valita Tallenna.

2. Voit suodattaa käytettävissä olevien arvojen luetteloa kirjoittamalla tekstiruutuun ainakin yhden merkin.
Kun kirjoitat, tekstiä vastaavat arvot näkyvät valinnan luettelossa. Voit käyttää yleismerkkiä * kuvaamaan
yhtä tai useaa merkkiä.
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3. Jos haluat määrittää tyhjän arvon, valitse Lisää.

4. Jos haluat poistaa määritetyn arvon, valitse se ja valitse sitten Poista.

Suodatus mitan avulla
Analyzerin ohjausobjektien avulla voit määrittää mitan arvon perusteella, mitkä tietueet sisällytetään
visualisointiin tai jätetään pois siitä, kun teet seuraavaa:

• Vedät kentän Suodattimet-alueeseen valintaikkunassa, joka tulee näkyviin luotaessa tai muokattaessa
profiilimuuttujaa.

• Valitset Lisää suodatin Moduulit-ruudussa (tai, jos muokkaat yhden moduulin visualisointia,
Tiedot-ruudussa) ja valitset näkyviin tulevasta valintaikkunasta mitan.

1. Jos haluat määrittää mitalle ehdon, tee jokin seuraavista toimista:

• Jos haluat rajoittaa tiedot vähimmäis- ja enimmäisarvon välille, valitse avattavasta Vertaaja-valikosta
Välillä sekä anna sitten vähimmäis- ja enimmäisarvot Vähintään- ja Enintään-tekstiruutuihin.

pienempi kuin<

yhtä suuri tai pienempi
kuin

<=

yhtä suuri kuin=

eri suuri kuin!=

yhtä suuri tai suurempi
kuin

>=

suurempi kuin>

Vähimmäisarvo on sisällyttävä, mutta enimmäisarvo ei ole sisällyttävä.Huomautus

• Jos haluat rajoittaa tietoja yksipuolisen vertailun perusteella, valitse operaattori avattavasta
Vertaaja-valikosta ja anna arvo Arvo-tekstiruutuun.

Seuraavassa esimerkissä sovelletaan ehtoa (suurempi kuin 0) kokonaistuottomittaan muunnetun
profiilimuuttujan luontia varten.

Suodattimet suoritustilassa
Analyzer-käyttöliittymä tarjoaa suodatusominaisuuksia, suoritettaessa raporttia suoritustilassa.

Voit valita suodattimia, kun luot tai muokkaat visualisointia, sekä myös luodessasi kopiota visualisoinnista.

Kun suoritat visualisoinnin, suodattimet näkyvät visualisointisivun oikeassa yläkulmassa. Voit suodattaa
visualisointia valitsemalla haluamasi suodattimet muokkaamatta raporttia.
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Voit lisätä raporttiin suodattimen, joka näkyy suoritustilassa visualisoinnin luonnin yhteydessä:

1. Siirry Analyzerin aloitussivulle. Napsauta siirtymispalkissa olevaa Visualisointi-kuvaketta.

2. Kun haluat luoda uuden visualisoinnin, valitse Luo uusi > Visualisointi.

3. Valitse ja vedä haluamasi kentätRivisegmentit-ruutuun visualisoinnin luontisivulla. Lisätyt kentät näkyvät
suodattiminaNäytä suodatin suoritustilassa -valintaruutuluettelossa oletusarvoisten suodattimien ohella.
Oletussuodattimet ovat seuraavat:

• Kesto ja Aikaväli-kentät historiaraportissa. Aikaväli-kenttä näkyy suodattimena vain, jos se on
valittu rivisegmentiksi.

• Kesto-kenttä reaaliaikaisessa raportissa.

4. Valitse haluamasi suodatinNäytä suodatin suoritustilassa -valintaruutuluettelosta valitsemalla vastaava
valintaruutu.

Oletusarvonmukaan kaikkiNäytä suodatin suoritustilassa -valintaruutuluettelon suodattimet ovat ilman
valintaa.

5. Valitse haluamasi Profiilimuuttujat- ja Sarake-kentät sekä tallenna uusi visualisointi asianmukaiseen
kansioon.

Suodattimet näkyvät visualisoinnin oikeassa yläkulmassa. Voit nyt suodattaa visualisointia valitsemalla
haluamasi suodattimet muokkaamatta raporttia.

Lisätietoja visualisoinnin luonnista on kohdassa Visualisoinnin luonti, sivulla 124.Huomautus

Voit lisätä suodattimen suoritustilassa visualisoinnin kopiota luodessasi seuraavasti:

1. Siirry kohtaanAloitus >Visualisointi >Varastoraportit. Valitse haluamasi varastoraportti ja tuo raportin
asetukset näkyviin napsauttamalla ellipsipainiketta. Valitse Luo kopio -vaihtoehto.

2. Valitse haluamasi suodatin Näytä suodatin suoritustilassa -valintaruutuluettelosta, joka näkyy
visualisointisivun vasemmanpuoleisessa ruudussa.

Oletusarvon mukaan kaikki Näytä suodatin suoritustilassa -valintaruutuluettelon suodattimet ovat
valittuina.

3. Tallenna uusi raportti asianmukaiseen kansioon.

4. Kun suoritat visualisoinnin, suodattimet näkyvät visualisoinnin oikeassa yläkulmassa.

Lisätietoja visualisoinnin kopioinnista on kohdassa Tehtävät visualisointi- ja dashboard-sivuilla, sivulla 7.Huomautus

Voit lisätä suodattimen suoritus tilassa visualisoinnin muokkauksen aikana seuraavasti:

1. Siirry visualisointisivulle. Napsauta ellipsipainiketta ja valitse sittenMuokkaa-vaihtoehto visualisoinnin
muokkausta varten.

2. Valitse tarvittava suodatin Näytä suodatin suoritustilassa -valintaruutuluettelosta, joka näkyy
visualisointisivun vasemmanpuoleisessa ruudussa.
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Oletusarvon mukaan kaikki Näytä suodatin suoritustilassa -valintaruutuluettelon suodattimet ovat
valittuina.

3. Tallenna uusi raportti asianmukaiseen kansioon.

4. Kun suoritat visualisoinnin, suodattimet näkyvät visualisoinnin oikeassa yläkulmassa.

Lisätietoja visualisoinnin muokkauksesta on kohdassa Tehtävät visualisointi- ja dashboard-sivuilla, sivulla
7.

Huomautus

Voit lisätä enintään viisi suodatinta, jotka näkyvät raportissa suoritustilassa.

Visualisointisivun oikeassa yläkulmassa olevia suodattimia ei tueta yhdistelmävisualisoinneissa (joissa on
ainakin kaksi moduulia). Jos muokkaat aiemmin luotua yhden moduulin raporttia niin, että se sisältää toisen
moduulin, Näytä suodatin suoritustilassa -valintaruutu muuttuu harmaaksi.

Huomautus

Kaavan luonti profiilimuuttujan perusteella
Voit luoda uuden kaavan soveltamalla matemaattista kaavaa aiemmin luotuun profiilimuuttujaan.

Voit luoda aiemmin luotuun profiilimuuttujaan perustuvan kaavan seuraavasti:

1. Napsauta profiilimuuttujaa visualisoinnissa hiiren oikeanpuoleisella painikkeella ja valitse pikavalikosta
Uusi kaava.

2. Anna profiilimuuttujan nimi näkyviin tulevan Uusi kaava -valintaikkunan Nimi-tekstiruutuun.

3. Valitse matemaattinen symboli: +, –, × tai ÷.

4. Tee jompikumpi seuraavista toimista matemaattisen symbolin oikealla puolella olevassa tekstiruudussa:

• Kirjoita numeerinen arvo.

• Valitse aiemmin luodun profiilimuuttujan nimi avattavasta valikosta.

Jaettujen kaavojen luonti ja käyttö
Kun olet luonut profiilimuuttujan, voit antaa sen kaavan saataville Kaavat-paneeliin omaan ja muiden
visualisoinnin suunnittelijoiden käyttöön.

Jaetun kaavan luonti
Voit luoda jaetun kaavan seuraavasti:

1. Luo profiilimuuttuja. Lisätietoja on kohdassa Visualisoinnin luonti, sivulla 124.

2. Napsauta profiilimuuttujaa hiiren oikeanpuoleisella painikkeella ja valitse Tallenna.
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3. Anna kaavan nimi ja valitse OK.

Kaava tallennetaan Kaavat-paneeliin.

Jaetun kaavan muokkaus
Voit muokata jaettua kaavaa seuraavasti:

1. Valitse Lisää Profiilimuuttujat-kohdassa ja kaksoisnapsauta sitten Kaavat-paneelissa luetellun kaavan
nimeä.

2. Voit muokata arvoja tai lisätä kenttiä ja mittoja.

3. Valitse Tallenna.

Jaetun kaavan poisto
Voit poistaa jaetun kaavan seuraavasti:

1. Napsauta Lisää-painiketta Profiilimuuttujat-ruudussa ja kaksoisnapsauta sitten kaavan nimeä
Kaavat-paneelissa.

2. Valitse Poista.

Jos kaava ei ole parhaillaan käytössä, se poistetaan.

Visualisoinnin otsikon luonti ja muotoilu
Voit luoda visualisoinnin otsikon ja muotoilla sitä visualisoinnin luonnin tai muokkauksen yhteydessä
seuraavasti:

1. Valitse teksti Lisää otsikko napsauttamalla visualisoinnin piirtoalueella ja anna uusi otsikko.

• Voit muokata otsikkoa valitsemalla sen ja antamalla uuden otsikon.

• Valitse Muotoilu-kohdassa avattavasta valikosta Otsikko ja kirjoita otsikon teksti.

2. Voit mukauttaa otsikon muotoilua valitsemalla Muotoilu-välilehden avattavasta luettelosta Otsikko,
jolloin saat näkyviin mukautettavat muotoiluasetukset, kuten reunuksen koon, tyylin ja värin. tekstin
tasauksen ja värin. reunukset, täytön sekä fontin koon, perheen, tyylin ja painon.

Taulukon muotoilu
Voit mukauttaa taulukon muotoa seuraavasti:

1. Valitse Muotoilu ja valitse sitten avattavasta valikosta Taulukko.

2. Voit muokata seuraavia asetuksia taulukkomuodon mukautusta varten:
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KuvausAsetus

Valitse taustaväri värin valitsimesta tai anna haluamasi värin HTML-koodi
(heksadesimaali).

Taustaväri

Muuta reunuksen leveyttä antamalla arvo pikseleinä.Reunuksen
koko

Määritä taulukon reunuksen tyyli valitsemalla arvo avattavasta valikosta tai valitse Ei
mitään, jos et halua taulukon ympärille reunusta.

Reunuksen
tyyli

Valitse reunuksen väri värin valitsimesta tai anna haluamasi värin HTML-koodi.Reunuksen väri

Profiilimuuttujan muotoilu
Voit muuttaa profiilimuuttujan tekstin tasausta, numeroiden muotoilua tai tekstitystä seuraavasti:

1. Tee jokin seuraavista:

• Tuo pikavalikko näkyviin napsauttamalla profiilimuuttujaa hiiren oikeanpuoleisella painikkeella.

• Valitse profiilimuuttuja avattavastaMuotoilu-valikosta. Numeromuoto- ja tekstitysasetukset tulevat
näkyviin välilehteen.

2. Voit muuttaa seuraavassa taulukossa kuvattuja asetuksia:

KuvausAsetus

Jos haluat muuttaa tekstitystä, valitse Muotoilu-välilehdessä
näkyvä tekstitys napsauttamalla sitä ja anna haluamasi tekstitys.

Tämä asetus on käytettävissä vain Muotoilu-välilehdessä.

Tekstitys

Napsauta hiiren oikeanpuolesta painiketta, jos haluat määrittää,
miten tiedot muotoillaan kokonaislukuna, lukuna, valuuttana,
prosenttiosuutena, päivämääränä ja aikana tai kestona, sekä
määrittää, miten haluat näyttää tiedot kyseisessä luokassa.

Kun valitset esimerkiksi prosenttiosuuden, voit valita jonkin
seuraavista muotoiluasetuksista:

• ##.##% (12.34%)

• ##% (12%)

Numeromuoto

Jos haluat muuttaa saraketekstin tasausta, valitse avattavasta
valikosta arvo Vasen, Keskelle tai Oikea.

Tämä asetus on käytettävissä vain pikavalikossa.

Tekstin tasaus
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Aikaväli-kentän päivämäärämuodon muuttaminen
Voit muokata Aikaväli-kentän oletusarvoista päivämäärämuotoa (kk/pp/vvvv), kun luot tai muokkaat
visualisointia.

Toimintosarja

Vaihe 1 NapsautaAikaväli-kenttää hiiren oikeanpuoleisella painikkeella, jottaValitse päivämäärämuoto -pikavalikko
tulee näkyviin.

Vaihe 2 Valitse haluamasi päivämäärämuoto seuraavasta luettelosta:

• pp/kk/vvvv

• kk/pp/vv

• k/p/v

• pp/kk/vv

• p/k/v

• vvvv/kk/pp

• vvvv-kk-pp

Vaihe 3 Valitse Tallenna.

Jos viet raportin .csv-muodossa ja avaat sen Microsoft Excelissä, päivämäärä näkyy Microsoft
Excelissä määritetyn päivämäärämuodon mukaisesti. Voit näyttää päivämäärät tarkassa
päivämäärämuodossa, jonka otit käyttöön visualisoinnin Aikaväli-kentässä, avaamalla viedyn
CSV-raportin tekstieditorissa.

Huomautus

Kaavion muotoilu
Voit mukauttaa kaavion muotoa seuraavasti:

1. Valitse Muotoilu > Kaavio.

2. Voit muokata seuraavia asetuksia kaaviomuodon mukautusta varten:

KuvausAsetus

Valitse taustaväri värin valitsimesta tai anna haluamasi värin
HTML-koodi.

Taustaväri

Anna pikseleinä arvo, kun haluat muuttaa kaaviota ympäröivän
reunuksen leveyttä.

Reunuksen koko
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KuvausAsetus

Valitse avattavasta valikosta arvo, kun haluat määrittää kaaviota
ympäröivän reunuksen tyylin, tai valitse Ei mitään, jos et halua
käyttää reunusta.

Reunuksen tyyli

Valitse reunuksen väri värin valitsimesta tai anna haluamasi värin
HTML-koodi.

Reunuksen väri

Jos haluat lisätä viiva-, alue- tai palkkikaavion viivoihin, alueisiin
tai palkkeihin varjostuksen, valitse liukuvärin suunta avattavasta
valikosta.

Liukuväritäyttö

Jos haluat, että tietoarvot pinotaan päällekkäin viiva-, alue- tai
palkkikaaviossa, valitse Normaali tietoarvojen mukaista
pinoamista varten tai Prosentti prosenttiosuuksien mukaista
pinoamista varten.

Pinoaminen

Valitse avattavasta valikosta arvo, jos haluat näyttää tai piilottaa
akselien nimet.

Akselien nimet

Valitse avattavasta valikosta joko Tosi tai Epätosi ja määritä,
muutetaanko akselit käänteisiksi.

Käänteinen akseli

Valitse avattavasta valikosta arvo, jos haluat näyttää tai piilottaa
tieto-otsikot.

Tieto-otsikot

Valitse avattavasta valikosta arvo ja määritä tieto-otsikkojen
kiertokulma: Ei mitään, 45 °, 90 ° tai -90 °.

Tieto-otsikkojen kierto

Visualisoinnin nimen muokkaus
Voit muokata visualisoinnin nimeä jommallakummalla seuraavista tavoista:

1. Valitse pikavalikosta Visualisointi > > Muokkaa.

2. ValitseMuokkaa visualisoinnin nimeä ja valitseMuotoilu-välilehden avattavasta valikostaVisualisointi
kenttien muokkausta varten.

Raportin yhteenvedon mukautus
Voit mukauttaa raportin yhteenvetoa sekä taulukon tasolla että ylimmän tason rivisegmenttiryhmässä, kun
luot tai muokkaat visualisointia. Mukauta-vaihtoehto on käytettävissä visualisoinneissa, joiden
sarakesegmenteiksi on asetettu vain profiilimuuttujia. Lisätietoja rivi- ja sarakesegmenteistä on kohdassa
Visualisoinnin luonti.

Voit määrittää seuraavat yhteenvetokaavat raportin kullekin sarakkeelle käyttämällä Raportin yhteenvedon
mukautus -valintaikkunaa.
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LaskentaKaava

Sarakeyhteenvedolle ei ole määritetty kaavoja.

Jos valitset EI MITÄÄN kaikille
visualisoinnin sarakkeille, et voi
tarkastella taulukko- tai ryhmätason
yhteenvetoa.

Huomautus

EI MITÄÄN

Sarakkeen arvojen keskiarvo.KA

Sarakkeen niiden tietueiden määrä, joiden arvo on
muu kuin tyhjä.

MÄÄRÄ

Sarakkeen pienin arvo.MIN

Sarakkeen suurin arvo.MAKS

Sarakkeen kaikkien arvojen yhteenlaskettu summa.SUMMA

Voit myös valita valmiin kaavan, jos haluat laskea vain sellaisen sarakkeen taulukkotason
yhteenvedon, jossa on Kaava-kenttä.

Huomautus

• Voit tarkastella mukautettua raportin yhteenvetoa Analyzerin käyttöliittymässä ja viedä raportteja MS
Excel -muodossa. Mukautettu raportin yhteenveto ei näy CSV-muodossa viedyissä raporteissa.

• Voit tarkastella sarakkeen yhteenvedossa määritettyä kaavaa viemällä hiiren osoittimen sarakkeen
Yhteenveto-solujen päälle Analyzer-käyttöliittymässä.

• Voit tarkastella sarakkeen yhteenvedolle määritettyä kaavaa sarakkeen Yhteenveto-soluissa viedyissä
MSExcel -raporteissa. Yhteenvetosolut sisältävät <SummaryValue>(<Summary formula>) -tekstimuodon.

• Voit mukauttaa taulukkotason yhteenvetoa vain arvopohjaisten raporttien yhteydessä. Jos arvopohjaisen
raportin sarakkeessa on Merkkijono-tyypin kenttä, voit määrittää sarakkeen yhteenvetokaavaksi EI
MITÄÄN tai MÄÄRÄ. Jos sarakkeessa on Kokonaisluku (mitat) -tyypin kenttä, voit määrittää kaavoja
taulukon mukaisesti.

Huomautus

Taulukkotason yhteenveto
Tämä on raportin alatunnisteen yhteenveto. Voit tuoda yhteenvedon näkyviin valitsemalla
Taulukkotaso-valintaruudun avattavassaNäytä yhteenveto -valikossa. Oletusarvon mukaan valintaruutu on
valittuna, kun luot uuden visualisoinnin.

Kun valitset segmentoiduissa raporteissa Taulukkotaso-valintaruudun, mutta et määritä yhteenvetokaavoja,
sarakekentän koostetyypiksi tulee oletusarvonmukaan kyseisen sarakkeen yhteenvetokaava seuraavia tilanteita
lukuun ottamatta:

• Jos sarakkeessa onKaava-kenttä, sarakkeen taulukkotason yhteenvetokaavaksimääritetään oletusarvoisesti
MUKAUTETTU.
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• Jos sarakkeessa onKesto-kenttä, sarakkeen taulukkotason yhteenvetokaavaksi määritetään oletusarvoisesti
EI MITÄÄN.

• Jos sarakkeessa on MÄÄRÄ-koostetyypin kenttä, sarakkeen taulukkotason yhteenvetokaava saa
oletusarvon SUMMA, joka on kaikkien yksittäisten määrien summa.

Kun valitset arvopohjaisissa raporteissa Taulukkotaso-valintaruudun, mutta et määritä yhteenvetokaavoja,
taulukkotason yhteenvetokaavaksi määritetään oletusarvon mukaan EI MITÄÄN.

Ryhmätason yhteenveto
Tämä on sarakeyhteenveto, jokamääritetään ylätason rivisegmenttiryhmässä. Ryhmätason yhteenvetovaihtoehto
on käytettävissä vähintään kaksi rivisegmenttiä sisältävissä visualisoinneissa. Voit näyttää ryhmätason
yhteenvedon valitsemalla valintaruudun, joka näyttää ylätason rivisegmentin nimen avattavassa Näytä
yhteenveto -valikossa. Oletus arvon mukaan valintaruutu ei ole valittuna, kun luot uuden visualisoinnin.

Kun valitset Ryhmätason yhteenveto -valintaruudun, mutta et määritä yhteenvetokaavoja, ryhmätason
yhteenvedon oletuskaavaksi määritetään EI MITÄÄN kaikille sarakkeille.

Ryhmätason yhteenveto ei ole sovellettavissa arvopohjaisiin raportteihin.Huomautus

Raportin yhteenveto Edustajan tiedot -raporteissa
Voit tarkastella taulukko- ja ryhmätason yhteenvetoa Edustajan tiedot -raporteissa. Sekä taulukko- että
ryhmätason yhteenvetokaavat määritetään sarakkeiden koostetyypin perusteella lukuun ottamatta seuraavia
tilanteita:

• Jos sarakkeessa on Kaava-kenttä, sarakkeen taulukkotason yhteenvetokaavalle määritetään oletusarvo
MUKAUTETTU ja ryhmätason yhteenvetokaavalle määritetään arvo EI MITÄÄN.

• Jos sarakkeessa on Kesto-kenttä, sarakkeen taulukkotason yhteenvetokaavalle ja ryhmätason
yhteenvetokaavalle määritetään oletusarvo EI MITÄÄN.

• Jos sarakkeessa onMÄÄRÄ-koostetyypin kenttä, sarakkeen taulukkotason yhteenvetokaava ja ryhmätason
yhteenvetokaava saavat oletusarvon SUMMA, joka on kaikkien yksittäisten määrien summa.

Raporttimallien vienti
Voit viedä raporttimalleja yksittäisenä tiedostona tai kansioina, jotka sisältävät useita tiedostoja. Tiedosto tai
kansiot viedään Analyzerista tietokoneeseesi. Raporttimallien vienti helpottaa uudelleenkäyttöä useiden
vuokraajien kesken.

Tiedoston vienti

Voit viedä mallitiedoston Analyzer-palvelimesta seuraavasti:

1. Napsauta aloitussivulla Visualisointi-kuvaketta.

2. Valitse vietävä mallitiedosto.
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3. Napsauta ellipsipainiketta.

4. Valitse avattavasta valikosta Vie malli. Jos tiedoston vienti onnistuu, näkyviin tulee seuraava sanoma:

Raporttimallin vieminen ja asettaminen Lataukset-kansioon onnistui.

Et voi viedä raporttia, jonka kesto on pitkä ja aikaväli pienempi. Jatka nollaamalla reaaliaikaisten ja
historiallisten raporttienKesto- jaAikaväli-kentät tarvittaessa. Lisätietoja on kohdassa Visualisoinnin luonti,
sivulla 124.

Huomautus

Tiedosto tallentuu .JSON-muodossa.

5. Valitse Sulje.

Kansion vienti

Voit viedä kansion Analyzer-palvelimesta seuraavasti:

1. Napsauta aloitussivulla Visualisointi-kuvaketta.

2. Valitse vietävä kansio.

3. Napsauta ellipsipainiketta.

4. Valitse avattavasta valikosta Vie mallit.

• Voit viedä enintään 25 mallia kerrallaan.

• Kun viet kansion, alikansioita ei viedä. Alikansiot on vietävä erikseen.

• Jos raporttimalleissa on käytetty suodattimia, niihin liittyvät arvot ja muuttujat poistetaan viennin aikana.
Suodattimien nimet kuitenkin säilyvät.

Huomautus

5. Valitse Vie. Jos tiedoston vienti onnistuu, näkyviin tulee seuraava sanoma:

Kaikki kansiossa olevat raporttimallit tallennettiin ja asetettiin Lataukset-kansioon

.zip tiedostona.

Raporttimallien tuonti
Voit tuoda raporttimalleja yksittäisenä tiedostona tai kansiona, joka sisältää useita tiedostoja. Tiedosto tai
kansio voidaan tuoda tietokoneesta Analyzeriin. Tuontitoiminto on käytettävissä vain valvojilla, jotka kirjautuvat
Analyzer-käyttöliittymään.

Malliversiot ovat käyttöönottokohtaisia. Voit tuoda vain Webex Contact Center 1.0 -raporttimalleja Webex
Contact Center 1.0:aan. VastaavastiWebex Contact Center -raporttimalleja voidaan tuoda vainWebex Contact
Centeriin only.

Huomautus
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Kun tuot yhden mallitiedoston, vastaava visualisointi luodaan mallin perusteella.

Nimeämisristiriitojen välttämiseksi lisätään aikaleima, kun kohdekansiossa on samanniminen raportti.Huomautus

Tiedoston tuonti

Voit tuoda mallitiedoston Analyzeriin seuraavasti:

1. Napsauta aloitussivulla Visualisointi-kuvaketta.

2. Valitse Tuo.

3. Napsauta Selaa ja valitse tuotava tiedosto (CSV-muodossa).

4. Valitse Tuo. Jos tiedoston tuonti onnistuu, näkyviin tulee seuraava sanoma:

Tiedoston tuonti onnistui.

5. Valitse Sulje.

Kansion tuonti

Voit tuoda mallikansion Analyzeriin seuraavasti:

1. Napsauta aloitussivulla Visualisointi-kuvaketta.

2. Valitse Tuo.

3. Napsauta Selaa ja valitse tuotava kansio (.zip-muodossa).

.zip-tiedostossa voi olla enintään 25 mallia.Huomautus

4. Valitse Tuo. Jos kansion tuonti onnistuu, näkyviin tulee seuraava sanoma:

Kansion tuonti onnistui.

5. Valitse Sulje.
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L U K U 3
Dashboard

Dashboard on yhdistelmä raportteja, ja sitä käytetään yhden näytön visualisointiin.

Voit suorittaa seuraavat tehtävät dashboardissa:

• Dashboardin suoritus, sivulla 143
• Varastoraportti-dashboardin tarkastelu, sivulla 144
• Dashboardien suunnittelu, sivulla 146

Dashboardin suoritus
Voit suorittaa dashboardin seuraavasti:

Varmista, että dashboardeissa on vähintään yksi visualisointi. Lisätietoja on kohdassa Dashboardien suunnittelu,
sivulla 146.

Huomautus

1. Napsauta siirtymispalkissa olevaa Dashboard-kuvaketta.

2. Voit etsiä raportin käyttämällä joko hakutoimintoa tai puun -kuvaketta. Kun napsautat puukuvaketta,
kaikki kyseisen kansion tiedostot tulevat näkyviin. Haku näyttää kaikki vastaavat raportit, myös
alikansioista. Napsauta -painiketta ja valitse pikavalikosta Suorita.

Kun napsautat kansiota tai raporttia, kansion tai raportin tarkka sijainti näkyy polussa.

3. Voit tarkastella visualisointia valitsemalla käynnistä.

Kun visualisointi on muodostettu, napsautaAsetus-painiketta ja tarkastele visualisointitiedoissa käytettyjä
profiilimuuttujia ja segmenttejä.

Suodatustoiminto ei ole käytettävissä, kun suoritat yhdistelmäraportteja dashboardissa.Huomautus
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Varastoraportti-dashboardin tarkastelu

Liiketoiminnan mittatiedot

Hylätyt yhteydenotot
Hylätyt yhteydenotot -dashboardissa näkyy tietyn ajanjakson aikana hylättyjen yhteydenottojen määrä. Voit
suodattaa dashboardin tietoja aikavälin ja keston mukaan tässä kuvatulla tavalla:

• Aikaväli – näyttää aikavälit, joita ovat esimerkiksi 10 minuuttia, 30 minuuttia, Tunneittain, Päivittäin,
Viikoittain ja Kuukausittain.

• Kesto – näyttää kestot, joita ovat esimerkiksi Tänään, Eilen, Tällä viikolle, Viime viikolla, Edelliset 7
päivää, Tässä kuussa, Viime kuussa ja Tänä vuonna.

KuvausParametri

Hylättyjen yhteydenottojen kokonaismäärä. Näkyviin tulee myös eri kanavissa
(keskustelu ja puhe) hylättyjen yhteydenottojen määrä. Yhteydenotot voivat tulla
hylätyiksi seuraavissa tilanteissa:

1. IVR:ssä.

2. Jonossa odottamassa (QWT, Queue Waiting Time).

3. Peräkkäisissä QWT:issä.

4. Rinnakkaisissa QWT:issä. Sovelletaan vain UCCX:ään.

5. Edustaja ei vastaanota puhelua.

Hylätyt yhteydenotot
yhteensä

Niiden yhteydenottojen prosenttiosuus kokonaismäärästä, jotka hylättiin QWT:ssä.

Esimerkki: päivän yhteydenottojen kokonaismäärä on 1 000, joista 100 yhteydenottoa
hylättiin. Näiden hylättyjen 100 yhteydenoton QWT voi kuulua seuraaviin luokkiin:

• 10 puhelua alle 1 minuutissa.

• 25 puhelua 1–5 minuutin välein.

• 50 puhelua 5–10 minuutin välein.

• 15 puhelua yli 10 minuutissa.

Edellä olevassa esimerkissä yleisin hylkäyksen syy tuottaa luvun 65
% (tarkasteltaessa pisintä puheluiden hylkäysaikaa) ja yli 5 minuutin
QWT:n.

Huomautus

Yleisin hylkäyksen syy

Niiden asiakkaiden yhteenlaskettu prosenttiosuus, jotka ovat ottaneet yhteyttä
takaisinpäin joko äänipuheluiden tai keskustelun kautta.

Takaisinsoittojen /
uusittujen
keskustelujen tiheys
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KuvausParametri

Sankey-kaavio näyttää, missä vaiheessa yhteydenotto on hylätty. Tässä kaaviossa
on pystysuuntainen palkki eri aloituskohdille, jonoille, odotusajalle ja edustajille.

Näkymä määräytyy valitun kanavatyypin mukaan. Kun pidät hiiren osoitinta
vaiheiden päällä, näkyviin tulee lisätietoja, kuten hylättyjen yhteydenottojen määrä
ja kunkin edustajan käsittelemien yhteydenottojen määrä.

Asiakasmatka

Alue-kaaviossa näkyy niiden yhteydenottojen suuntaus, jotka on käsitelty ja hylätty
kussakin kanavatyypissä valitun ajanjakson aikana.

Yhteydenottojen
suuntaus

Rengaskaavio näyttää, missä vaiheessa yhteydenotot on hylätty.Hylätyt yhteydenotot
vaiheittain

Taulukkomuotoinen näkymä näyttää kunkin hylätyn yhteydenoton tiedot valitulta
ajanjaksolta.

ANI

Tämä ilmaisee soittajaan liitetyn puhelinnumeron, jos kyseessä on äänipuhelu,
ja sähköpostiosoitteen, jos kyseessä on keskustelu.

DNIS

Tämä ilmaisee edustajaan liitetyn puhelinnumeron.

Ensimmäisen yhteydenoton aika

Tämä ilmaisee kellonajan, jolloin yhteydenotto saapui yhteyskeskukseen.

Hylkäyksen vaihe

Tämä osoittaa, missä vaiheessa yhteydenotto hylättiin. Esimerkkejä: IVR jonossa
tai edustaja soiton aikana.

Siirrot
Tämä osoittaa, kuinka monta kertaa yhteydenotto on siirretty.

Odotusaika yhteensä

Tämä osoittaa, miten kauan yhteydenotto oli odottanut, ennen kuin se hylättiin.
Tähän sisältyvät IVR:n/itsepalvelun aika ja QWT.

Toistetun puhelun aika
Tämä osoittaa kerrat, jolloin soittaja soitti takaisin (toistettu puhelu) tietyssä
ajassa (tällä hetkellä tunnin sisällä).

Hylätyn yhteydenoton
tiedot

Historiaraportit
Nämä raportit eivät ole Cloud Connect -käyttäjien käytettävissä.

Edustajan raportit

Edustajan suorituksen koontinäyttö

Tässä raportissa näkyvät keskimääräinen yhdistetty kesto ja pisin yhdistetty kesto tiimin edustajien osalta.

Raportin polku: Dashboard > Varastoraportit > Historiaraportit > Edustajan raportit
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Tuloksen tyyppi: Palkkikaavio

Voit suodattaa käyttöönoton nimellä, edustajan nimellä, tiimin nimellä, aikavälillä (oletusarvona Päivittäin)
ja kanavatyypillä.

Yhteyskeskuksen yleiskatsaus

Tiimien yhteydenottojen käsittelyn suoritus

Tässä raportissa näkyy käsiteltyjen yhteydenottojen kokonaismäärä kanavatyyppiä kohti kussakin kyseisen
käyttöönoton tiimissä, jotta voit vertailla tiimejä.

Raportin polku: Dashboard > Varastoraportit > Historiaraportit > Yhteyskeskuksen yleiskatsaus

Tuloksen tyyppi: Viivakaavio

Voit suodattaa käyttöönoton nimellä, aikavälillä (oletusarvona Päivittäin), tiimin nimellä ja kanavatyypillä.

Reaaliaikaiset raportit

Nämä dashboardit eivät ole Cloud Connect -käyttäjien käytettävissä.

Jos haluat tarkastella kaikkia näissä dashboardeissa käytettäviä raporttitietoja, valitse haluamasi raportti
Varastoraportti-dashboardin tarkastelu, sivulla 144-kohdasta.

Huomautus

Dashboardien suunnittelu
Toimintosarja

Vaihe 1 Valitse Dashboard > Luo uusi Dashboard.
Vaihe 2 Vedä ja pudota visualisointi piirtoalueelle. Voit lisätä dashboardiin näkyviin haluamasi määrän visualisointeja.
Vaihe 3 Jos haluat muuttaa visualisoinnin sijaintia, vedä se uuteen paikkaan. Jos haluat muotoilla visualisointia, valitse

Muotoilu-paneeli ja valitse sitten muokattava visualisointi avattavasta valikosta.
Vaihe 4 Voit muuttaa visualisoinnin kokoa seuraavasti:

• Pienennä tai suurenna kokoa vetämällä reunaa tai kulmaa.

• ValitseMuotoilu, valitse visualisoinnin nimi avattavasta valikosta sekä muokkaa leveyttä ja korkeutta.

Vaihe 5 Jos haluat poistaa visualisoinnin dashboardista, valitse X.
Vaihe 6 Jos haluat antaa visualisoinnille nimen, valitse Lisää otsikko napsauttamalla. Jos haluat muokata otsikkoa,

anna uusi otsikko ja napsauta valintamerkkisymbolia.
Vaihe 7 Jos haluat muotoilla visualisoinnin otsikkoa, valitseMuotoilu ja valitse otsikko avattavasta valikosta. Näkyviin

tulevat muotoiluasetukset, joiden avulla voit mukauttaa esimerkiksi reunan tyyliä, tekstin tasausta, fonttikokoa,
värejä ja painotusta.

Vaihe 8 Tallenna dashboard valitsemalla Tallenna ja valitsemalla kansio.
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Jos haluat luoda uuden kansion, valitseUusi kansio ja anna kansiolle nimi. Anna dashboardille nimi ja valitse
sitten OK.

Vaihe 9 Jos haluat esikatsella dashboardia, valitse Esikatselu.
Vaihe 10 Jos haluat muokata dashboardin nimeä, valitse Muokkaa dashboardin nimeä ja valitse nykyinen teksti.

Anna sitten uusi nimi ja napsauta Käytä-painiketta.
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L U K U 4
Muuttujat

Muuttujia käytetään raporttisuodattimissa raportteja luotaessa. Voit luoda muuttujanmäärittämällä arvojoukon.
Kerran luotua muuttujaa voidaan käyttää uudelleen tietyn kentän ja siihen liittyvän tietuetyypin suodattimena.

• Muuttujien luonti, muokkaus, tarkastelu ja poisto, sivulla 149

Muuttujien luonti, muokkaus, tarkastelu ja poisto
Voit luoda uuden muuttujan seuraavasti:

Toimintosarja

Vaihe 1 Valitse Muuttujat > Uusi.
Vaihe 2 Anna muuttujalle nimi.
Vaihe 3 Valitse arvo avattavasta Liitetty sarake -valikosta.
Vaihe 4 Määritä arvot ja lisää kuvaus.
Vaihe 5 Määritä muuttujan Laajuus. Laajuus voi olla:

• KÄYTTÄJÄ: vain käyttäjä määrittää muuttujan ja käyttää sitä.

• YLEINEN: muuttujaa voidaan käyttää eri organisaatioissa. Vaihda Onko arvo jaettu? -valintaa, kun
haluat jakaa muuttujan eri organisaatioiden välillä tai rajoittaa käyttöä organisaatiossasi.

Vaihe 6 Valitse Tallenna.

Valitse , kun haluat tarkastella tai muokata muuttujaa tai kopioida tai poistaa sen.
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L I I T E A
Kussakin tietovarastossa käytettävissä olevien
tietueiden tyyppi

Seuraavassa taulukossa on kuvattu tietuetyypit, jotka kerätään kunkin asiakkaan ja edustajan toiminta- ja
istuntotietovarastoon.

EsimerkitKuvausTietuetyyppi

• Asiakas IVR:ssä tai jonossa, puhuu
edustajan kanssa, pidossa

• Asiakas aloitussivulla, tuotesivulla,
uloskirjaussivulla

Kuvaa asiakkaan työnkulun keskeistä
vaihetta

Asiakkaan
toimenpidetietue

• Asiakkaan puhelu palvelukeskukseen

• Asiakkaan vierailu verkkosivustossa

• Asiakas vierailee verkkosivustossa ja
keskustelee edustajan kanssa

• Asiakas lähettää sähköpostia ja edustaja
vastaa

Kuvaa asiakkaan työnkulkua, joka
koostuu asiakkaan toimintosarjasta

Asiakasistunnon
tietue

• Edustaja vapaa, tavoitettavissa, puhuu,
päättää

• Edustaja offline-tilassa, soittaa, puhuu,
kirjoittaa muistiinpanoja

• Edustaja vapaa, tavoitettavissa, keskustelee,
päättää

• Edustaja offline-tilassa, lukee sähköpostia,
vastaa, päättää

Kuvaa edustajan työnkulun keskeistä
vaihetta

Edustajan
toimenpidetietue
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EsimerkitKuvausTietuetyyppi

• Edustaja käsittelee palvelupuhelua ja kirjaa
tapahtuman

• Edustaja sijoittaa lähtevän puhelun ja
määrittää kokouksen

• Edustaja keskustelee asiakkaan kanssa ja
vastaa kysymykseen

• Edustaja lukee asiakkaan sähköpostiviestin
ja vastaa siihen

Kuvaa edustajan työnkulkua, joka
koostuu edustajan toimintosarjasta

Edustajan
istuntotietue

Seuraavissa osassa on lisätietoja tietueen sisällöistä:

• Vakiomuotoiset CSR- ja CAR-kentät ja -mitat, sivulla 152
• Vakiomuotoiset ASR- ja AAR-kentät ja -mitat, sivulla 166
• Edustajan tilat, sivulla 176
• Puhelun tilat, sivulla 178
• Puhelun syykoodit, sivulla 181

Vakiomuotoiset CSR- ja CAR-kentät ja -mitat

CSR (Customer Session Repository)
CSR:ään kootut vakiomuotoiset kentät ja mitat on kuvattu seuraavissa osioissa:

TietotyyppiKenttä tai
mitta

KuvausSarakkeen nimi

PitkämittaSekunteina ilmaistu aika, jonka verran edustaja
osallistui toimintoon määritetyllä aikavälillä.

Toimintoväli

MerkkijonoKenttäPäätepiste (numeron, sähköpostin tai keskustelun
kahva), johon edustaja vastaanottaa puheluja,
keskusteluja tai sähköposteja.

Edustajan päätepiste
(DN)

MerkkijonoKenttäMerkkijono, joka yksilöi edustajan.Edustajan tunnus

MerkkijonoKenttäSen BLOBin merkkijonotunnus, joka sisältää
tallenteen edustajan puheluosuudesta.

Edustajan osuuden
BLOB-tunnus

MerkkijonoKenttäOsoittaa, onko kyseessä saapuva vai lähtevä puhelu.Puhelun suunta

MerkkijonoKenttäKirjautumisnimi, jolla edustaja kirjautuu Agent
Desktopiin.

Edustajan kirjautuminen

MerkkijonoKenttäSen edustajan nimi, joka vastaa asiakkaiden
puheluihin, keskusteluihin ja sähköpostiviesteihin.

Agentin nimi

MerkkijonoKenttäMerkkijono, joka yksilöi edustajan
kirjautumisistunnon.

Edustajan istuntotunnus
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TietotyyppiKenttä tai
mitta

KuvausSarakkeen nimi

MerkkijonoKenttäMerkkijono, joka yksilöi edustajan.Edustajan
järjestelmätunnus

KokonaislukumittaNiiden kertojenmäärä, jolloin edustaja siirsi saapuvia
yhteydenottoja toiselle edustajalle konsultoinnin
jälkeen.

Edustajien välisten
siirtojen määrä

MerkkijonoKenttäPuhelun mukana toimitetut ANI-numerot.

ANI on puhelinyhtiön tarjoama
palvelu, joka toimittaa soittajan
puhelinnumeron puhelun mukana.

Huomautus

ANI (AutomaticNumber
Identification,
automaattinen
numerontunnistus)

KokonaislukumittaNiiden kertojenmäärä, jolloin edustaja siirsi puhelun
toiselle edustajalle tai ulkoiseen DN:ään
(valintanumeroon) valvomattoman siirron kautta.

Valvomattomien
siirtojen määrä

PitkämittaAika, jolloin yhteydenotto päättyi.Yhteydenoton
päättymisen aikaleima

MerkkijonoKenttäJos kyseessä on lähtevä puhelu, tämä kenttä sisältää
puhelinliikenteen palauttaman CPD-arvon.

CPD (Call Progress
Detection, käynnissä
olevan puhelun
tunnistus)

PitkämittaAika, jolloin yhteydenotto alkoi.Yhteydenoton alkamisen
aikaleima

MerkkijonoKenttäSen BLOBin merkkijonotunnus, joka sisältää
tallenteen soittajan puheluosuudesta.

Soittajan osuuden
BLOB-tunnus

MerkkijonoKenttäNiiden mediakanavien määrä, joihin edustajat ovat
parhaillaan kirjautuneina.

Kanavan tyyppi

KokonaislukuMittaNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja aloitti
neuvottelupuhelun soittajan ja toisen edustajan
kanssa.

Neuvottelumäärä

KokonaislukumittaAika, jonka edustaja oli neuvottelussa soittajan ja
toisen edustajan kanssa.

Neuvottelun kesto

KokonaislukuMittaNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja aloitti
konsultointipuhelun toisen edustajan tai ulkoisessa
numerossa olevan henkilön kanssa puhelun käsittelyn
aikana.

Konsultointimäärä

KokonaislukumittaAika, jonka edustaja käytti toisen edustajan
konsultointiin käsitellessään puhelua.

Konsultoinnin kesto

MerkkijonoKenttäSyy, jonka vuoksi asiakas ottaa yhteyttä
palvelukeskukseen.

Yhteydenoton syy

KokonaislukumittaYhteydenottojen määrä.Yhteydenottojen määrä
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TietotyyppiKenttä tai
mitta

KuvausSarakkeen nimi

KokonaislukumittaKonsultointi jonoon -pyyntöjen määrä
vuorovaikutuksen aikana.

CTQ-määrä

KokonaislukumittaKonsultointi jonoon -pyyntöjen kokonaiskesto
vuorovaikutuksen aikana.

CTQ-kesto

MerkkijonoKenttäYhteydenoton nykyinen tila.Nykyinen tila

MerkkijonoKenttäAsiakkaan sähköpostiosoite.Asiakkaan
sähköpostiosoite

MerkkijonoKenttäAsiakkaan nimi.Asiakkaan nimi

MerkkijonoKenttäAsiakkaan puhelinnumero.Asiakkaan
puhelinnumero

PitkämittaAika, jolloin tallenne poistettiin.Tallenteen poiston
aikaleima

KokonaislukumittaMerkintä, joka osoittaa, onko tallenne poistettu.Onko tallenne poistettu

KokonaislukumittaMerkintä, joka osoittaa, onko istunto aktiivinen.

Tuetut arvot ovat 0 ja 1. Arvo 1 tarkoittaa, että
istunto on aktiivinen.

On nykyinen istunto

MerkkijonoKenttäPuhelun mukana toimitetut DNIS-numerot.

DNIS on puhelinyhtiön tarjoama
palvelu. Siinä toimitetaan
numeromerkkijono, joka ilmaisee
puhelun ohella soittajan numeron.

Huomautus

DNIS (Dialed Number
Identification Service)

MerkkijonoKenttäAloituskohtaan liitetty tunnus.Aloituskohdan (EP,
Entrypoint) tunnus

MerkkijonoKenttäSen aloituskohdan nimi, johon asiakaspuhelut
päätyvät Webex Contact Center -järjestelmässä.
Tiettyyn aloituskohtaan voidaan liittää yksi tai useita
maksuttomia numeroita tai valintanumeroita.
IVR-puhelukäsittely suoritetaan, kun puhelu on
aloituskohdassa. Puhelut siirretään aloituskohdasta
jonoon ja jaetaan sitten edustajille.

Aloituskohdan nimi

MerkkijonoKenttäAloituskohdalle määritetty tunnus.Aloituskohdan
järjestelmätunnus

MerkkijonomittaSyy, jonka vuoksi asiakaskeskustelusta poistutaan.Keskustelun
päättämissyy

MerkkijonoKenttäTämä on puhelun viite ulkoisessa järjestelmässä.Ulkoinen tunnus

MerkkijonoKenttäNäyttää, miten puhelu käsiteltiin: lyhyt, hylätty tai
normaali.

Käsittelytyyppi
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TietotyyppiKenttä tai
mitta

KuvausSarakkeen nimi

KokonaislukumittaMerkintä, joka ilmaisee, onko edustaja käsitellyt
yhteydenoton.

Tuetut arvot ovat 0 ja 1.

Yhteydenotto on
käsitelty

PitkämittaAika, jolloin historiaprosessi päivitti tietueen.Historiatietojen
päivityksen aikaleima

KokonaislukumittaKerrat, jolloin edustaja on asettanut saapuvan
puhelun pitoon.

Pitomäärä

KokonaislukumittaKokonaiskesto, jonka verran puhelu oli pidossa.Pidossa-kesto

MerkkijonoKenttäKoko keskustelun tallenne tai saapuvan sähköpostin
tallenne.

Saapuva tallenne

KokonaislukumittaMerkintä, joka osoittaa, onko puhelu palvelutason
kynnysarvon sisällä. Tuetut arvot ovat 0 ja 1.

Kunkin jonon palvelutason kynnysarvo määritetään
luotaessa tai muokattaessa jonoa Management
Portalin Valmistelu-moduulissa Jono-ikkunan
kohdassa Lisäasetukset.

Puhelun katsotaan olevan palvelutason puitteissa,
kun puhelu yhdistetään edustajalle kyseiselle jonolle
määritetyn palvelutason kynnysarvon puitteissa.
Tässä skenaariossa On palvelutason puitteissa
-arvoksi asetetaan 1.

Puhelun katsotaan olevan palvelutason puitteissa,
kun puhelu yhdistetään edustajalle suoraan (suora
siirto) ilman jonoon asettamista. Tässä skenaariossa
On palvelutason puitteissa -arvoksi asetetaan 1.

Puhelun katsotaan olevan palvelutason ulkopuolella,
jos puhelun käsittelytyyppi on lyhyt tai hylätty,
puhelu on lähetetty ylivuotoon tai jonon kesto on
suurempi kuin kyseiselle jonolle määritetty
palvelutason kynnysarvo. Tässä skenaariossa On
palvelutason puitteissa -arvoksi asetetaan 0.

Itsepalvelupuhelun (lopetustyyppi = itsepalvelu)
yhteydessä myös On palvelutason puitteissa
-asetuksen arvona on 0.

On palvelutason puitteissa lasketaan viimeisestä
jonosta, ennen kuin puhelu yhdistetään edustajalle,
hylätään tai lähetetään ylivuotoon.

On palvelutason
puitteissa

KokonaislukumittaNiiden kertojen määrä, jolloin yhteydenotto oli
IVR-tilassa.

IVR-määrä
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TietotyyppiKenttä tai
mitta

KuvausSarakkeen nimi

KokonaislukuMittaMinuutteina ilmaistu aika, jolloin puhelu oli
IVR-tilassa.

IVR-kesto

MerkkijonoKenttäLCM:n (List and Campaign Manager) yhteystiedot.LCM-yhteyshenkilö

MerkkijonoKenttäTiivistää asiakkaan keskustelun edustajan kanssa.Keskustelun
muistiinpano

MerkkijonoKenttäLähtevän sähköpostin tallenne.Lähtevä tallenne

KokonaislukuMittaMerkintä, joka osoittaa, oliko kyseessä lähtevä
yhteydenotto.

Tuetut arvot ovat 0 ja 1.

On lähtevä

MerkkijonoKenttäMerkkijono, joka yksilöi edustajan.Edellisen edustajan
tunnus

MerkkijonoKenttäEdustajan nimi eli asiakaspuheluihin vastaavan
henkilön nimi.

Edellisen edustajan nimi

MerkkijonoKenttäVuorovaikutuksiin liittyvän jonon tunnus.Edellisen jonon tunnus

MerkkijonoKenttäVuorovaikutuksiin liittyvän jonon nimi.Edellisen jonon nimi

MerkkijonoKenttäKeskustelun prioriteetti.Keskustelun prioriteetti

KokonaislukumittaNiiden jonojen kokonaismäärä, joihin yhteydenotto
siirtyi.

Jonojen määrä

KokonaislukuMittaSekunteina ilmaistu aika, jonka yhteydenotto odotti
jonossa.

Jonon kesto

MerkkijonoKenttäJonon yksilöivä merkkijono.

Kentässä näkyy –, kunnes puhelu
yhdistetään edustajalle.

Huomautus

Jonon tunnus /
jonojärjestelmän tunnus

MerkkijonoKenttäSen jonon nimi, jossa puheluita pidetään, kun ne
odottavat edustajan käsittelyä. Puhelut siirretään
aloituskohdasta jonoon ja jaetaan sitten edustajille.

Jonon nimi

PitkämittaAika, jolloin reaaliaikainen prosessi päivitti tietueen.Reaaliaikaisen
päivityksen aikaleima
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TietotyyppiKenttä tai
mitta

KuvausSarakkeen nimi

MerkkijonoKenttäPuhelun päättämisen syy. Syy voi olla jokin
seuraavista:

• Edustajan lopettama: Edustaja ei vastannut
puheluun määritetyn RONA-aikakatkaisun
puitteissa.

• Edustaja poistui: Edustaja päätti puhelun.

• Asiakas varattu: Soittolinja tunnistetaan
varatuksi.

• Asiakas poistui: Asiakas päätti puhelun.

• Asiakas ei tavoitettavissa: Asiakkaan
puhelinnumeroa ei ole rekisteröity.

• Asiakas ei vastannut: Asiakas ei vastannut
määritetyn RONA-aikakatkaisun puitteissa.

• Ei löydy: Käyttäjätunnusta ei ole pyynnön
URI:ssämääritetyssä toimialueessa tai pyynnön
URI:ssä määritetty toimialue ei vastaa mitään
pyynnön vastaanottajan käsittelemää
toimialuetta.

• Osallistujan kutsun ajastin vanhentunut:
Puhelu päättyi, koska edustajan laitetta ei voitu
kutsua puheluun tai siihen ei voitu ilmoittaa
puhelusta määritetyn aikakatkaisun puitteissa.

• Pyyntö aikakatkaistu: Puhelu oli jonossa
pitempään kuin jonolle määritetyn
aikakatkaisun verran.

• RONA-ajastin vanhentunut: Edustaja ei
voinut vastata puheluun määritetyn
RONA-aikakatkaisun puitteissa.

• Vuorovaikutuksen tyhjennys: Järjestelmä
poistaa juuttuneet yhteyshenkilöt.

• Virheellinen pyyntö: Palvelin ei ymmärrä
pyyntöä virheellisen syntaksin vuoksi.

• Järjestelmän päästäminen epäonnistui:
Järjestelmä ei pysty siirtämään saapuvaa
puhelua jonoon.

• Järjestelmävirheet: Puhelu päättyy
järjestelmävirheiden vuoksi.

Syy
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TietotyyppiKenttä tai
mitta

KuvausSarakkeen nimi

MerkkijonoKenttäTallennustiedoston yksilöivä tunnus.Tallennustiedoston
tunnus

PitkäMittaKuvaa tallennustiedoston kokoa.Tallennustiedoston koko

KokonaislukuKenttäMerkintä, joka osoittaa, onko yhteydenotto
tallennettu.

On tallennettu

MerkkijonoKenttäYksilöivä merkkijono, joka määrittää
yhteydenottoistunnon.

Yhteydenoton
istuntotunnus

MerkkijonoKenttäPalvelukeskuksen sijainnille määritetty tunnus.

Kentässä näkyy –, kunnes puhelu
yhdistetään edustajalle.

Huomautus

Toimipaikan tunnus /
toimipaikan
järjestelmätunnus

MerkkijonoKenttäSen palvelukeskuksen sijainti, johon puhelu jaettiin.

Kentässä näkyy –, kunnes puhelu
yhdistetään edustajalle.

Huomautus

Toimipaikan nimi

MerkkijonoKenttäSen BLOBin merkkijonotunnus, joka sisältää
puhelun tallenteen stereona.

Stereo-BLOB-tunnus

KokonaislukumittaNiiden kertojen määrä, jolloin yhteydenotto oli
yhdistetyssä tilassa (eli puhetilassa).

Yhdistettyjen määrä

PitkämittaYhdistetyn tilan (puhetilan) kesto tässä
vuorovaikutuksessa.

Yhdistetty-kesto

MerkkijonoKenttäTiimille määritetty tunnus.

Kentässä näkyy –, kunnes puhelu
yhdistetään edustajalle.

Huomautus

Tiimin tunnus / tiimin
järjestelmätunnus

MerkkijonoKenttäTietyn toimipaikan edustajaryhmä, joka käsittelee
tiettyä puhelutyyppiä.

Tiimin nimi
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TietotyyppiKenttä tai
mitta

KuvausSarakkeen nimi

MerkkijonoKenttäIlmaisee osapuolen, joka lopetti vuorovaikutuksen.
Lopettava taho voi olla jokin seuraavista:

• Edustaja: Edustaja lopetti vuorovaikutuksen.

• Asiakas: Asiakas lopetti vuorovaikutuksen.

• Järjestelmä: Puhelu lopetettiin IVR-käsittelyn
aikana tai sen jälkeen seuraavista syistä:

• Virheet lisättäessä yhteydenottoa jonoon

• Virheet noudettaessa uuden yhteydenoton
reititysstrategiaa lähtevien työnkulussa

• Virheet asetettaessa yhteydenottoa jonoon

• Virheet liitettäessä edustajaa jonoon
asetettuun yhteydenottoon määritetyn
aikakatkaisun puitteissa

• Virheet siirrettäessä puhelua edustajalle

• Virheet noudettaessa reititysstrategiaa,
jonka avulla käsitellään yhteydenoton
luovutus kohdetyönkulkuun

• Virheet määritettäessä yhteydenottoa
edustajalle senkin jälkeen, kun edustaja on
hyväksynyt tarjouksen, koska on
tapahtunut mediavirhe

• Virheet, jotka johtuvat Vteam-siirtymän
enimmäisrajan ylittämisestä

• Virheet, jotka johtuvat
RONA-aikakatkaisun erityisistä
skenaarioista valvomattoman
siirtotoiminnan aikana

• Sisäiset tyhjennystapahtumat
(vuorovaikutuksen tyhjennys tai
yhteydenoton tyhjennys)

Lopettava taho

MerkkijonoKenttäTekstimerkkijono, joka määrittää, miten puhelu
lopetettiin.

Lopetustyyppi

KokonaislukuMittaNiiden kertojenmäärä, jolloin edustaja siirsi puhelun.Siirtomäärä

KaksinkertainenMittaÄänenlaadunMeanOpinion Score -mielipideasteikon
ääripää.

VQ Far MOS Con

KokonaislukuMittaÄänenlaadun vastaanottoviiveen ääripää.VQ Far
-vastaanottoviive

Cisco Webex Contact Center Analyzer -käyttöopas
159

Kussakin tietovarastossa käytettävissä olevien tietueiden tyyppi
Kussakin tietovarastossa käytettävissä olevien tietueiden tyyppi



TietotyyppiKenttä tai
mitta

KuvausSarakkeen nimi

KokonaislukuMittaÄänenlaadun kiertoviiveen ääripää.VQ Far -kiertoviive

KaksinkertainenMittaÄänenlaadun pakettien kokonaishävikin ääripää.VQ Far, pakettien
hävikki yhteensä

MerkkijonoKenttäÄänenlaadun arvioinnin ääripää.VQ Far, äänenlaadun
arviointi

KaksinkertainenMittaÄänenlaadunMeanOpinion Score -mielipideasteikon
lähin pää.

VQ Near MOS Con

KokonaislukuMittaÄänenlaadun vastaanottoviiveen lähin pää.VQ Near
-vastaanottoviive

KokonaislukuMittaÄänenlaadun kiertoviiveen lähin pää.VQ Near -kiertoviive

KaksinkertainenMittaÄänenlaadun pakettien kokonaishävikin lähin pää.VQ Near, pakettien
hävikki yhteensä

MerkkijonoKenttäÄänenlaadun arvioinnin lähin pää.VQ Near, äänenlaadun
arviointi

MerkkijonoKenttäMerkkijono, joka yksilöi päättämiskoodin.Päättämiskoodin tunnus

MerkkijonoKenttäPäättämiskoodi, jonka edustaja määritti
vuorovaikutukselle.

Päättämiskoodin nimi

MerkkijonoKenttäMerkkijono, joka yksilöi päättämiskoodin.Päättämiskoodin
järjestelmätunnus

KokonaislukumittaKokonaisaika, jonka edustajat olivat päättämistilassa
vuorovaikutusten käsittelyn jälkeen.

Päättämisen kesto

KokonaislukumittaAsiakkaan tyytyväisyystulos.CSAT-tulos

MerkkijonoKenttäSyy, jonka vuoksi asiakas keskustelee tukitiimin
kanssa.

Keskustelun syy

MerkkijonoKenttäKysely, jonka asiakas tekee keskustelussa.Keskustelun kysymys

MerkkijonoKenttäBotin tunnus.Botin tunnus

MerkkijonoKenttäBotin nimi.Botin nimi

MerkkijonoKenttäMerkintä, joka osoittaa, onko asiakas pyytänyt
keskustelun tallennetta.

Tuetut arvot ovat 0 ja 1. Arvo 1 tarkoittaa, että
asiakas on pyytänyt keskustelun tallennetta.

On pyydetty tallennetta
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TietotyyppiKenttä tai
mitta

KuvausSarakkeen nimi

KokonaislukuKenttäHylätty-tyyppi asetetaan, kun puhelu hylätään.
Seuraavat arvot näyttävät puhelun tilat, kun se on
hylätty.

• uusi

• jonossa

• käsittely

• edustajan yhteys

Tarkistaa edellisen tapahtuman ennen päättynyttä
tapahtumaa ja määrittää arvon sen mukaisesti. Jos
esimerkiksi päättynyttä tapahtumaa edeltävä
tapahtuma on parkissa, Hylätty-tyypin arvoksi tulee
"jonossa".

Hylätty-tyyppi

MerkkijonoKenttäSyy puhelun hylkäykseen. Hylkäyksen syy voi olla
jokin seuraavista:

• Edustaja poistui: Edustaja päätti puhelun.

• Asiakas poistui: Asiakas päätti puhelun.

• Pyyntö aikakatkaistu: Puhelu päättyi, koska
se oli jonossa pitempään kuin jonolle määritetyn
aikakatkaisun verran.

• Järjestelmävirhe: Puhelu päättyi
järjestelmävirheiden vuoksi.

• Edustajan yhteys katkesi: Puhelu päättyi,
koska edustajan puhelu katkesi.

• Valvomaton siirto epäonnistui: Saapuva
puhelu päättyi, koska puhelun siirto ulkoiseen
tai kolmannen osapuolen valintanumeroon
IVR:n kautta ilman edustajan toimia
epäonnistui.

• RONA-ajastin vanhentunut: Lähtevä puhelu
päättyi, koska edustaja ei voinut vastata
puheluun.

• Vuorovaikutuksen tyhjennys: Yhteydenotto
tyhjennettiin ylläpitoa tai vianmääritystä varten.

Hylkäyksen syy

KokonaislukuKenttäOsoittaa, valvottiinko puhelua. Tuetut arvot ovat 0
ja 1. 1 tarkoittaa, että puhelua valvottiin.

On liitytty

MerkkijonoKenttäAsiakaspalaute.Palautekommentti

MerkkijonoKenttäYhteenveto IVR:n yhteydenottojen määrästä.IVR-yhteenveto
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TietotyyppiKenttä tai
mitta

KuvausSarakkeen nimi

KokonaislukuMittaOsoittaa, tarjottiinko puhelua edustajalle. Tuetut
arvot ovat 0 ja 1. 1 osoittaa, että puhelua tarjottiin
edustajalle.

On tarjottu

KokonaislukuMittaPuhelut, jotka siirrettiin aloituskohdasta toiseen.Ketjutettu aloituskohdan
määrään

KokonaislukumittaPuhelut, jotka edustajat siirsivät aloituskohtaan.Siirretty aloituskohdan
määrään

KokonaislukumittaNiiden kertojen määrä, jolloin puhelu siirrettiin
aloituskohdasta toiseen aloituskohtaan.

Aloituskohdasta
aloituskohtaan siirtojen
määrä

KokonaislukumittaNiiden kertojen määrä, jolloin puhelu siirrettiin
jonosta aloituskohtaan.

Jonosta aloituskohtaan
siirtojen määrä

KokonaislukumittaNiiden kertojen määrä, jolloin puhelu siirrettiin
edustajalta aloituskohtaan.

Edustajalta
aloituskohtaan siirtojen
määrä

KokonaislukumittaPuhelut, jotka siirrettiin aloituskohdasta jonoon.Jonoon ketjutettujen
määrä

KokonaislukumittaNiiden kertojen määrä, jolloin puhelu siirrettiin
jonosta toiseen jonoon.

Jonosta jonoon
siirrettyjen määrä

KokonaislukuMittaNiiden kertojen määrä, jolloin puhelu siirrettiin
edustajalta jonoon.

Edustajalta jonoon
siirrettyjen määrä

KokonaislukumittaMerkintä osoittaa, valvotaanko puhelua.On valvottu

KokonaislukumittaNiiden kertojen määrä, jolloin yhteydenottoa
valvottiin.

Valvontamäärä yhteensä

KokonaislukumittaNiiden kertojen määrä, jolloin yhteydenottoa
kuunneltiin hiljaa.

Hiljaisen kuuntelun
määrä

KokonaislukumittaTäysin valvottujen puhelujen määrä.Täyden valvonnanmäärä

KokonaislukumittaNiiden puheluiden määrä, joiden seuranta aloitettiin
kesken puhelun.

Kesken puhelun tehtävän
seurannan määrä

PitkämittaAika, jolloin asiakas valitsi takaisinsoiton.Takaisinsoittopyynnön
aika

MerkkijonoKenttäNumero, joka perustuu ANI-numeroon tai
työnkulussa määritettyyn numeroon.

Takaisinsoittonumero

MerkkijonoKenttäTakaisinsoiton tila – joko onnistuminen tai ei
käsitelty.

Edellisen takaisinsoiton
tila

PitkäMittaKellonaika, jolloin edustajan ja asiakkaan välille
yhdistettiin takaisinsoitto.

Takaisinsoiton
yhdistämisaika
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TietotyyppiKenttä tai
mitta

KuvausSarakkeen nimi

MerkkijonomittaLuodun kampanjan nimi.Kampanjan nimi

PitkämittaAika, jolloin kampanjapuhelu soitettiin.Puheluaika

MerkkijonomittaKampanjapuhelun tila – onnistuminen tai
epäonnistuminen.

Kampanjan tila

MerkkijonomittaKampanjapuhelun päättämistila.Päättämistila

PitkäKenttäAika, jolloin puhelu yhdistettiin.Puheluaika

MerkkijonoKenttäPuhelun aikana suoritettujen toimintojen järjestys.Työnkulkujärjestys

MerkkijonoKenttäOsoittaa, onko puhelu saapuva vai lähtevä.Puhelun suunta

CAR (Customer Activity Repository)
CAR:ään kootut vakiomuotoiset kentät ja mitat on kuvattu seuraavissa osioissa:

TietotyyppiKenttä tai
mitta

KuvausSarakkeen nimi

KokonaislukumittaMerkintä ilmaisee, onko kyseessä nykyinen
toiminto eli toiminto, joka ei ole päättynyt.

On nykyinen toiminto

PitkämittaSekunteina ilmaistu aika, jonka verran edustaja
osallistui toimintoon määritetyllä aikavälillä.

Toimintoväli

MerkkijonoKenttäPäätepiste (numeron, sähköpostin tai keskustelun
kahva), johon edustaja vastaanottaa puheluja,
keskusteluja tai sähköposteja.

Edustajan päätepiste (DN)

MerkkijonoKenttäMerkkijono, joka yksilöi edustajan.Edustajan tunnus

MerkkijonoKenttäKirjautumisnimi, jolla edustaja kirjautuu Agent
Desktopiin.

Edustajan kirjautuminen

MerkkijonoKenttäEdustajan nimi eli henkilö, joka vastaa asiakkaiden
puheluihin, keskusteluihin ja sähköpostiviesteihin.

Edustajan nimi

MerkkijonoKenttäMerkkijono, joka yksilöi edustajan
kirjautumisistunnon.

Edustajan istuntotunnus

MerkkijonoKenttäMerkkijono, joka yksilöi edustajan.Edustajan
järjestelmätunnus

MerkkijonoKenttäPuhelun mukana toimitetut ANI-numerot.

ANI (Automatic Number
Identification) on puhelinyhtiön
tarjoama palvelu, joka toimittaa
soittajan puhelinnumeron puhelun
mukana.

Huomautus

ANI
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TietotyyppiKenttä tai
mitta

KuvausSarakkeen nimi

PitkäMittaToimenpiteen lopetuksen aikaleima.Toimenpiteen lopun
aikaleima

MerkkijonoKenttäYksilöivä merkkijono, joka määrittää
yhteydenottoistunnon.

Yhteydenoton
istuntotunnus

PitkäMittaToimenpiteen aloituksen aikaleima.Toimenpiteen alun
aikaleima

MerkkijonoKenttäMediakanavaan liitetyn median tyyppi.Kanavan tyyppi

KokonaislukuMittaOsoittaa toimintojen määrän.Toimintomäärä

MerkkijonoKenttäOsoittaa toimenpiteen tilan.Toimenpiteen tila

MerkkijonoKenttäAsiakkaan sähköpostiosoite.Asiakkaan sähköpostiosoite

MerkkijonoKenttäAsiakkaan nimi.Asiakkaan nimi

MerkkijonoKenttäPuhelun mukana toimitetut DNIS-numerot.

DNIS (Dialed Number Identification
Service) on puhelinyhtiön tarjoama
palvelu. Siinä toimitetaan
numeromerkkijono, joka ilmaisee
puhelun ohella soittajan numeron.

Huomautus

DNIS

KokonaislukuMittaToimenpiteen aloituksen ja lopetuksen välinen
aika.

Toimenpiteen kesto

MerkkijonoKenttäAloituskohtaan liitetty tunnus.Aloituskohdan tunnus

MerkkijonoKenttäSen aloituskohdan nimi, johon asiakaspuhelut
päätyvät Webex Contact Center -järjestelmässä.
Tiettyyn aloituskohtaan voidaan liittää yksi tai
useitamaksuttomia numeroita tai valintanumeroita.
IVR-puhelukäsittely suoritetaan, kun puhelu on
aloituskohdassa. Puhelut siirretään aloituskohdasta
jonoon ja jaetaan sitten edustajille.

Aloituskohdan nimi

MerkkijonoKenttäAloituskohdalle määritetty tunnus.Aloituskohdan
järjestelmätunnus

PitkäMittaAika, jolloin historiaprosessi päivitti tietueen.Historiatietojen päivityksen
aikaleima

MerkkijonoKenttäJos tämä ei ole nykyinen toiminto, tässä kentässä
näkyy seuraavan toiminnon tila.

Seuraava tila

KokonaislukuMittaMerkintä, joka osoittaa, suoritettiinko tämä
toiminto lähtevän puhelun aikana.

Tuetut arvot ovat 0 ja 1.

On lähtevä
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TietotyyppiKenttä tai
mitta

KuvausSarakkeen nimi

MerkkijonoKenttäTyönkulun nimi reititysstrategian määritysten
Puheluiden hallinta -osassa.

IVR-komentosarjan nimi

KokonaislukuMittaTämä on konsultointi jonoon -pyyntöjen määrä
lähtevän tapahtuman yhteydessä.

Lähtevä CTQ-määrä

MerkkijonoKenttäTässä kentässä näkyy edellisen toiminnon tila.Edellinen tila

MerkkijonoKenttäJonolle määritetty tunnus.

Kentässä näkyy –, kunnes puhelu
yhdistetään edustajalle.

Huomautus

Jonon tunnus /
jonojärjestelmän tunnus

MerkkijonoKenttäSen jonon nimi, jossa puheluita pidetään, kun ne
odottavat edustajan käsittelyä. Puhelut siirretään
aloituskohdasta jonoon ja jaetaan sitten edustajille.

Jonon nimi

PitkäMittaAika, jolloin reaaliaikainen prosessi päivitti
tietueen.

Reaaliaikaisen päivityksen
aikaleima

MerkkijonoKenttäTässä kentässä on toisen edustajan päätepiste,
esimerkiksi siirtojen yhteydessä.

Toisen edustajan päätepiste
(DN)

MerkkijonoKenttäTässä kentässä on toisen edustajan tunnus,
esimerkiksi siirtojen yhteydessä.

Toinen edustajan tunnus

MerkkijonoKenttäTässä kentässä on toisen edustajan nimi,
esimerkiksi siirtojen yhteydessä.

Toisen edustajan nimi

MerkkijonoKenttäTämä on toisen edustajan istuntotunnus,
esimerkiksi siirtojen yhteydessä.

Toisen edustajan
istuntotunnus

MerkkijonoKenttäTässä kentässä on toisen edustajan kanavan tunnus,
esimerkiksi siirtojen yhteydessä.

Toisen kanavan tunnus

MerkkijonoKenttäTässä kentässä näkyy toisen tiimin nimi.Toisen tiimin tunnus

MerkkijonoKenttäTässä kentässä näkyy toisen tiimin tunnus.Toisen tiimin nimi

MerkkijonoKenttäYksilöivä merkkijono, joka määrittää tämän
toimintotietueen.

Tietueen yksilöivä tunnus

MerkkijonoKenttäPalvelukeskuksen sijainnille määritetty tunnus.

Kentässä näkyy –, kunnes puhelu
yhdistetään edustajalle.

Huomautus

Toimipaikan tunnus /
toimipaikan
järjestelmätunnus

MerkkijonoKenttäSen palvelukeskuksen sijainti, johon puhelu
jaettiin.

Kentässä näkyy –, kunnes puhelu
yhdistetään edustajalle.

Huomautus

Toimipaikan nimi
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TietotyyppiKenttä tai
mitta

KuvausSarakkeen nimi

MerkkijonoKenttäTiimille määritetty tunnus.

Kentässä näkyy –, kunnes puhelu
yhdistetään edustajalle.

Huomautus

Tiimin tunnus / tiimin
järjestelmätunnus

MerkkijonoKenttäTietyn toimipaikan edustajaryhmä, joka käsittelee
tiettyä puhelutyyppiä.

Tiimin nimi

KokonaislukuMittaKonsultointi jonoon -pyyntöjen kokonaiskesto
lähtevän vuorovaikutuksen aikana.

Lähtevien CTQ-aika
yhteensä

MerkkijonoKenttäMerkkijono, joka yksilöi päättämiskoodin.Päättämiskoodin tunnus

MerkkijonoKenttäPäättämiskoodi, jonka edustaja määritti
vuorovaikutukselle.

Päättämiskoodin nimi

MerkkijonoKenttäMerkkijono, joka yksilöi päättämiskoodin.Päättämiskoodin
järjestelmätunnus

PitkäKenttäAika, jolloin puhelu siirrettiin.Soitonsiirtoaika

MerkkijonoKenttäSiirron tyyppi, esimerkiksi valvomaton siirto tai
konsultointisiirto.

Siirtotyyppi

MerkkijonoKenttäNumero, johon puhelu siirrettiin.Siirretty luettelonumeroon

MerkkijonoKenttäNumero, johon puhelu asetettiin jonoon.Siirretty jonoon

PitkämittaAika, jonka verran edustaja konsultoi toista
edustajaa tai kolmatta osapuolta ja piti soittajaa
pidossa.

Konsulttipuhelun kesto

Vakiomuotoiset ASR- ja AAR-kentät ja -mitat

ASR (Agent Session Repository)
Seuraavassa taulukossa on kuvattu ASR:ään kootut vakiokentät:

Katkaistujen määrä -kenttä ei ole tällä hetkellä käytössä, eikä sitä täytetä ASR:ssä.Huomautus

TietotyyppiKenttä
tai

mitta

KuvausSarakkeen nimi

PitkämittaSekunteina ilmaistu aika, jonka verran edustaja
osallistui toimintoon määritetyllä aikavälillä.

Toimintoväli

Cisco Webex Contact Center Analyzer -käyttöopas
166

Kussakin tietovarastossa käytettävissä olevien tietueiden tyyppi
Vakiomuotoiset ASR- ja AAR-kentät ja -mitat



TietotyyppiKenttä
tai

mitta

KuvausSarakkeen nimi

MerkkijonoKenttäPäätepiste (numeron, sähköpostin tai keskustelun
kahva), johon edustaja vastaanottaa puheluja,
keskusteluja tai sähköposteja.

Edustajan päätepiste (DN)

MerkkijonoKenttäMerkkijono, joka yksilöi edustajan.Edustajan tunnus

MerkkijonoKenttäKirjautumisnimi, jolla edustaja kirjautuu Agent
Desktopiin.

Edustajan kirjautuminen

MerkkijonoKenttäEdustajan nimi eli henkilö, joka vastaa asiakkaiden
puheluihin, keskusteluihin tai sähköpostiviesteihin.

Edustajan nimi

MerkkijonoKenttäMerkkijono, joka yksilöi edustajan
kirjautumisistunnon.

Edustajan istuntotunnus

MerkkijonoKenttäMerkkijono, joka yksilöi edustajan.Edustajan järjestelmätunnus

PitkäMittaAika, jolloin edustaja kirjautui ulos.Uloskirjauksen aikaleima

PitkäMittaAika, jolloin edustaja kirjautui sisään.Sisäänkirjauksen aikaleima

MerkkijonoKenttäYhteydenotonmediatyyppi, kuten puhelin, sähköposti
tai keskustelu.

Kanavan tyyppi

KokonaislukuMittaEdustajan istuntojen määrä.Istuntomäärä

MerkkijonoKenttäEdustajan nykyinen tila.Nykyinen tila

PitkämittaAika, jolloin historiaprosessi päivitti tietueen.Historiatietojen päivityksen
aikaleima

PitkämittaAika, jolloin reaaliaikainen prosessi päivitti tietueen.Reaaliaikaisen päivityksen
aikaleima
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TietotyyppiKenttä
tai

mitta

KuvausSarakkeen nimi

MerkkijonoKenttäEdustajan uloskirjautumisen syy. Uloskirjautumisen
syy voi olla jokin seuraavista:

• Edustaja kirjautui ulos: Edustaja napsauttaa
Kirjaudu ulos -painiketta Agent Desktop
-ikkunassa.

• Valvoja kirjasi ulos: Valvoja kirjaa edustajan
ulos.

• Järjestelmänvalvoja kirjasi ulos:
Järjestelmänvalvoja kirjaa edustajan ulos.

• Kone kirjasi ulos: Edustaja kirjataan ulos, koska
on ilmennyt yli kahden minuutin pituinen
verkkohäiriö (ellei järjestelmänvalvoja ole
määrittänyt järjestelmään jotakin muuta
aikakatkaisujaksoa).

• Tukipalvelu kirjasi ulos: Järjestelmä kirjaa
edustajan ulos vastauksena CiscoWebex Contact
Center -toimintojen tai teknisen tuen komentoon.

• Vanhentuneen edustajan uloskirjaus:
Ajoittainen vanhentuneen edustajaistunnon
puhdistustehtävä kirjaa edustajan ulos.

Syy

MerkkijonoKenttäSen mediakanavan tunnus, johon edustaja on
kirjautunut.

Edustajan kanavatunnus

MerkkijonoKenttäPalvelukeskuksen sijainnille määritetty tunnus.

Kentässä näkyy –-arvo, kunnes puhelu
yhdistetään edustajalle.

Huomautus

Toimipaikan tunnus /
toimipaikan
järjestelmätunnus

MerkkijonoKenttäSen palvelukeskuksen sijainti, johon puhelu jaettiin.

Kentässä näkyy –-arvo, kunnes puhelu
yhdistetään edustajalle.

Huomautus

Toimipaikan nimi

MerkkijonoKenttäSosiaaliset kanavat (Facebook ja SMS) näkyvät
tilastoineen.

Suodatin: Kanavan tyyppi

Kenttä: Yhteisöpalvelu

Käytetään: Rivisegmentti.

Alakanavan tyyppi
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TietotyyppiKenttä
tai

mitta

KuvausSarakkeen nimi

MerkkijonoKenttäTiimille määritetty tunnus.

Kentässä näkyy –-arvo, kunnes puhelu
yhdistetään edustajalle.

Huomautus

Tiimin tunnus / tiimin
järjestelmätunnus

MerkkijonoKenttäTietyn toimipaikan edustajaryhmä, joka käsittelee
tiettyä puhelutyyppiä.

Tiimin nimi

MerkkijonoKenttäVuokraajan yksilöivä tunnus.Vuokraajan tunnus

KokonaislukumittaNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja oli Soi-tilassa
tässä istunnossa (vain saapuvat).

Soi-määrä

KokonaislukuMittaAika, jonka edustaja oli Soi-tilassa istunnon aikana.Soi-kesto

KokonaislukuMittaNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja oli varattujen
lähtevien tilassa. Tämä tila ilmaisee, että edustaja on
aloittanut lähtevän puhelun, mutta puhelua ei ole vielä
yhdistetty.

Lähtevien Soi-määrä

KokonaislukumittaAika, jolloin edustaja oli varattujen lähtevien tilassa.
Tämä tila ilmaisee, että edustaja on aloittanut lähtevän
puhelun, mutta puhelua ei ole vielä yhdistetty.

Lähtevien Soi-kesto

KokonaislukumittaMerkintä, joka osoittaa, onko istunto aktiivinen.

Tuetut arvot ovat 0 ja 1. Arvo 1 tarkoittaa, että istunto
on aktiivinen.

On nykyinen istunto

KokonaislukuMittaNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja siirtyi
Vapaa-tilaan.

Vapaa-määrä

KokonaislukuMittaAika, jonka edustaja oli Vapaa-tilassa.Vapaa-kesto

KokonaislukumittaNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja on siirtynyt
Tavoitettavissa-tilaan.

Tavoitettavissa-määrä

KokonaislukumittaAika, jonka edustaja oli Tavoitettavissa-tilassa.Tavoitettavissa-kesto

KokonaislukumittaSuoritettujen takaisinsoittojen lukumäärä.Takaisinsoittojen määrä

MerkkijonoKenttäMäärittää takaisinsoiton tyypin (Huomaavaisuus,
Välitön tai Ajoitettu).

Takaisinsoiton tyyppi

KokonaislukuMittaNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja oli
Yhdistetty-tilassa eli puhui asiakkaalle tässä istunnossa
(vain saapuvat).

Yhdistettyjen määrä

PitkäMittaAika, jonka edustaja oli Yhdistetty-tilassa eli puhui
asiakkaalle tässä istunnossa (vain saapuvat).

Yhdistetty-kesto

KokonaislukumittaNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja oli
Yhdistetty-tilassa lähtevän puhelun aikana.

Yhdistettyjen lähtevien
määrä
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TietotyyppiKenttä
tai

mitta

KuvausSarakkeen nimi

PitkämittaAika, jonka edustaja oli Yhdistetty-tilassa lähtevän
puhelun aikana.

Lähtevien yhdistettynä olon
kesto

KokonaislukuMittaNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja aloitti
neuvottelupuhelun soittajan ja toisen edustajan kanssa
(vain saapuvat).

Neuvottelumäärä

KokonaislukumittaAika, jonka edustaja oli neuvottelupuhelussa soittajan
ja toisen edustajan kanssa (vain saapuvat).

Neuvottelun kesto

KokonaislukuMittaNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja aloitti
neuvottelupuhelun soittajan ja toisen edustajan kanssa
lähtevän puhelun aikana.

Lähtevien neuvottelujen
määrä

PitkämittaAika, jonka edustaja oli neuvottelupuhelussa soittajan
ja toisen edustajan kanssa lähtevän puhelun aikana.

Lähtevän neuvottelun kesto

KokonaislukuMittaNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja vastasi
konsultointipyyntöön (saapuvat puhelut).

Konsultoinnin vastausmäärä

PitkäMittaAika, jonka verran edustaja vastasi
konsultointipyyntöihin (saapuvat puhelut).

Konsultointivastauksen kesto

KokonaislukuMittaNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja vastasi
konsultointipyyntöön (lähtevät puhelut).

Lähtevän konsultoinnin
vastausmäärä

KokonaislukuMittaAika, jonka verran edustaja vastasi
konsultointipyyntöihin (lähtevät puhelut).

Ulos soitettujen
konsulttivastausten kesto

KokonaislukuMittaNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja aloitti
konsultointipyynnön (saapuvat puhelut).

Konsultointipyyntömäärä

KokonaislukumittaAika, jonka verran edustaja teki konsultointipyyntöjä
(saapuvat puhelut).

Konsultointipyynnön kesto

PitkämittaEP:n/luettelonumeron vastattu kesto puheluosuudella.Vastatun aloituskohdan
konsultoinnin kesto

KokonaislukumittaPyydettyjen konsultointien määrä
EP/luettelonumero-kentässä kyseisellä
puheluosuudella.

Pyydettyjen aloituskohtien
konsultointien määrä

PitkämittaEP:n/luettelonumeron pyydetty kesto puheluosuudella.Pyydetyn aloituskohdan
konsultoinnin kesto

KokonaislukumittaEP:n/luettelonumeron vastattujen puhelujen määrä
puheluosuudella.

Vastattujen aloituskohtien
konsultointien määrä

KokonaislukuMittaNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja aloitti
konsultointipyynnön (lähtevät puhelut).

Lähtevien
konsultointipyyntöjenmäärä

PitkämittaAika, jonka verran edustaja teki konsultointipyyntöjä
(lähtevät puhelut).

Lähtevien
konsultointipyyntöjen kesto
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TietotyyppiKenttä
tai

mitta

KuvausSarakkeen nimi

KokonaislukumittaLähtevien aloituskohtien konsultointien vastattujen
puhelujen määrä.

Lähtevien aloituskohtien
konsultointien vastattujen
määrä

PitkämittaLähtevien aloituskohtien konsultointien vastattujen
puhelujen kokonaiskesto.

Lähtevän aloituskohdan
konsultoinnin vastatun kesto

KokonaislukumittaLähtevien aloituskohtien pyydettyjen konsultointien
kokonaismäärä.

Lähtevien aloituskohtien
konsultointien pyydettyjen
määrä

PitkämittaLähtevien aloituskohtien pyydettyjen konsultointien
kokonaiskesto.

Lähtevän aloituskohdan
konsultoinnin pyydetyn kesto

KokonaislukuMittaNiiden kertojenmäärä, jolloin edustaja konsultoi toista
edustajaa (vain saapuvat).

Konsultointimäärä

KokonaislukuMittaAika, jonka edustaja käytti toisen edustajan
konsultointiin käsitellessään puhelua (vain saapuvat).

Konsultoinnin kesto

KokonaislukuMittaNiiden kertojenmäärä, jolloin edustaja konsultoi toista
edustajaa (vain lähtevät).

Lähtevän konsultoinnin
määrä

PitkäMittaAika, jonka edustaja käytti toisen edustajan
konsultointiin käsitellessään puhelua (vain lähtevät).

Lähtevän konsultoinnin kesto

KokonaislukuMittaNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja vastasi
konsultointi jonoon -pyyntöön (saapuvat puhelut).

CTQ-vastausmäärä

PitkäMittaAika, jonka edustaja käytti vastatessaan konsultointi
jonoon -pyyntöihin edustajalta (saapuvat puhelut).

CTQ-vastauksen kesto

KokonaislukuMittaNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja vastasi
Konsultointi jonoon -pyyntöön lähtevän puhelun
käsittelyn aikana.

Lähtevän CTQ:n
vastausmäärä

PitkäMittaNäyttää ajan, jonka edustaja vastasi Konsultointi
jonoon -pyyntöihin edustajalta käsitellessään lähtevää
puhelua.

Lähtevien CTQ-vastausten
kesto

KokonaislukuMittaNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja aloitti
konsultointi jonoon -pyynnön (saapuvat).

CTQ-pyyntömäärä

PitkäMittaAika, jonka edustaja käytti tehdessään konsultointi
jonoon -pyyntöjä edustajalta (saapuvat puhelut).

CTQ-pyynnön kesto

KokonaislukuMittaNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja aloitti
Konsultointi jonoon -pyynnön lähtevän puhelun
käsittelyn aikana.

Lähtevä CTQ-pyyntömäärä

PitkämittaAika, jonka verran edustaja teki Konsultointi jonoon
-pyyntöjä edustajalle käsitellessään lähtevää puhelua.

Lähtevien CTQ-pyyntöjen
kesto

KokonaislukuMittaKonsultointi jonoon -pyyntöjen määrä istunnossa.CTQ-määrä
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TietotyyppiKenttä
tai

mitta

KuvausSarakkeen nimi

KokonaislukumittaAika, jonka edustaja käytti istunnossa konsultointi
jonoon -pyyntöihin.

CTQ-kesto

KokonaislukumittaNiiden sähköpostien määrä, jotka on käsitelty
kanavatyypin kautta sähköpostina.

Käsiteltyjen sähköpostien
määrä

KokonaislukumittaNiiden kertojenmäärä, jolloin edustaja oli sähköpostin
päättämistilassa.

Päätettyjen sähköpostien
määrä

KokonaislukuMittaNiiden kertojenmäärä, jolloin puhelut asetettiin pitoon
(saapuvat).

Pitomäärä

KokonaislukumittaPidon kesto (saapuvat).Pidossa-kesto

KokonaislukumittaNiiden kertojenmäärä, jolloin puhelut asetettiin pitoon
(lähtevät).

Lähtevien pitomäärä

KokonaislukumittaKesto, jonka ajaksi puhelut asetettiin pitoon (lähtevät).Lähtevien pidon kesto

KokonaislukumittaNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja ei vastannut
saapuvaan pyyntöön, minkä vuoksi yhteydenottoa ei
voitu yhdistää edustajalle.

Ei vastattujen määrä

PitkäMittaAika, jolloin edustaja oli Ei vastaa -tilassa (saapuvat).Ei vastannut -kesto

KokonaislukuMittaNiiden kertojen määrä, jolloin yhteydenottoa ei voitu
yhdistää edustajalle tehtäessä lähtevää pyyntöä.

Lähtevien ei vastattujen
määrä

PitkämittaAika, jolloin edustaja oli Ei vastaa -tilassa (lähtevät).Lähtevien ei vastannut -kesto

KokonaislukumittaPäättämistilassa olevien edustajien määrä puhelun
jälkeen.

Päättämisten määrä

KokonaislukumittaKeskimääräinen aika, jonka edustajat olivat
päättämistilassa puhelun jälkeen.

Päättämisen kesto

KokonaislukumittaNiiden kertojen määrä, jolloin edustajat siirtyivät
päättämistilaan lähtevän puhelun jälkeen.

Lähtevien päättämisten
määrä

PitkämittaAika, jonka edustajat olivat päättämistilassa lähtevän
puhelun jälkeen.

Lähtevien päättämisten kesto

KokonaislukuMittaNiiden puhelujen määrä, joihin vastattiin (eli jotka
yhdistettiin edustajalle tai jaettiin kohdesijaintiin ja
hyväksyttiin siellä), mutta jotka katkaistiin sitten heti
yritykselle määritetyn äkillisen katkaisurajan
puitteissa.

Katkaistujen määrä

KokonaislukumittaNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja siirsi saapuvia
yhteydenottoja toiselle edustajalle konsultoinnin
jälkeen.

Edustajien välisten siirtojen
määrä
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TietotyyppiKenttä
tai

mitta

KuvausSarakkeen nimi

KokonaislukuMittaNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja siirsi saapuvia
yhteydenottoja toiselle edustajalle konsultoinnin
jälkeen.

Siirtomäärä

KokonaislukuMittaNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja siirsi
yhteydenoton toiselle edustajalle (vain lähtevät).

Edustajien välisten lähtevien
siirtojen määrä

KokonaislukuMittaNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja pyysi siirtoa
jonoon (vain saapuvat).

Edustajien välisten
jonosiirtopyyntöjen määrä

KokonaislukuMittaNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja pyysi siirtoa
jonoon (vain lähtevät).

Lähtevien edustajien välisten
jonosiirtopyyntöjen määrä

KokonaislukumittaNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja siirsi puhelun
ilman konsultointia.

Valvomattomien siirtojen
määrä

KokonaislukumittaNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja siirsi puhelun
konsultoimatta ensin puhuessaan lähtevää puhelua.

Valvomattomien ulos
soitettujen siirtomäärä

KokonaislukuMittaNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja siirsi lähtevän
puhelun konsultoinnin jälkeen.

Lähtevän konsultoinnin
siirtomäärä

KokonaislukuMittaNiiden puhelujen määrä, jotka edustaja soitti (ulos)
tämän istunnon aikana.

Lähtevien määrä

KokonaislukuMittaNiiden lähtevien puhelujenmäärä, jotka edustaja siirsi
tämän istunnon aikana.

Ulos soitettujen siirtomäärä

KokonaislukumittaNiiden puheluiden määrä, jotka katkaistiin niiden
ollessa pidossa edustajan istunnon aikana.

Katkaistujen pidossa olleiden
puheluiden määrä

AAR (Agent Activity Repository)
Seuraavassa taulukossa on kuvattu AAR:ään kootut vakiokentät:

TietotyyppiKenttä tai
mitta

KuvausSarakkeen nimi

MerkkijonoKenttäToimenpiteen tila.Toimenpiteen tila

MerkkijonoKenttäPäätepiste (numeron, sähköpostin tai
keskustelun kahva), johon edustaja vastaanottaa
puheluja, keskusteluja tai sähköposteja.

Edustajan päätepiste (DN)

MerkkijonoKenttäMerkkijono, joka yksilöi edustajan.Edustajan tunnus

MerkkijonoKenttäKirjautumisnimi, jolla edustaja kirjautuu Agent
Desktopiin.

Edustajan kirjautuminen
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TietotyyppiKenttä tai
mitta

KuvausSarakkeen nimi

MerkkijonoKenttäEdustajan nimi eli henkilö, joka vastaa
asiakkaiden puheluihin, keskusteluihin tai
sähköpostiviesteihin.

Agentin nimi

MerkkijonoKenttäEdustajaan liitetyt osaamiset.Edustajan osaamiset

PitkämittaSekunteina ilmaistu aika, jonka verran edustaja
osallistui toimintoon määritetyllä aikavälillä.

Toimintoväli

MerkkijonoKenttäMerkkijono, joka yksilöi edustajan
kirjautumisistunnon.

Edustajan istuntotunnus

MerkkijonoKenttäMerkkijono, joka yksilöi edustajan.Edustajan järjestelmätunnus

PitkämittaAika, jolloin toimenpide päättyi.Toimenpiteen lopun
aikaleima

PitkämittaAika, jolloin toimenpide alkoi.Toimenpiteen alun aikaleima

KokonaislukumittaToimintojen määrä.Toimintomäärä

KokonaislukumittaAika toimenpiteen alkamisen ja päättymisen
välillä.

Toimenpiteen kesto

MerkkijonoKenttäKanavatyypin kanavan ID, kuten
puhelinliikenne, sähköposti tai keskustelu.

Kanavan tunnus

MerkkijonoKenttäYhteydenoton mediatyyppi, kuten puhelin,
sähköposti tai keskustelu.

Kanavan tyyppi

MerkkijonoKenttäAlivuorovaikutuksen tunnus konsultoitaessa
EP:tä/luettelonumeroa.

Aliyhteyshenkilön tunnus

MerkkijonoKenttäMäärittää konsultoinnin tyypin.Aliyhteyshenkilön tyyppi

MerkkijonoKenttäAloituskohdan tunnus konsultoitaessa
EP:tä/luettelonumeroa.

Konsultoinnin aloituskohdan
tunnus

MerkkijonoKenttäAloituskohdan nimi konsultoitaessa
EP:tä/luettelonumeroa.

Konsultoinnin aloituskohdan
nimi

MerkkijonoKenttäAloituskohdan järjestelmätunnus konsultoitaessa
EP:tä/luettelonumeroa.

Konsultoinnin aloituskohdan
järjestelmätunnus

MerkkijonoKenttäYksilöivä tunnus, joka määrittää
yhteydenottoistunnon.

Yhteydenoton istuntotunnus

KokonaislukumittaNiiden sähköpostien määrä, jotka on käsitelty
kanavatyypin kautta sähköpostina.

Käsiteltyjen sähköpostien
määrä

KokonaislukumittaNiiden kertojen määrä, jolloin edustaja oli
sähköpostin päättämistilassa.

Päätettyjen sähköpostien
määrä

PitkäMittaAika, jolloin historiaprosessi päivitti tietueen.Historiatietojen päivityksen
aikaleima
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TietotyyppiKenttä tai
mitta

KuvausSarakkeen nimi

MerkkijonoKenttäVapaa-koodin nimi.Vapaa-koodin nimi

MerkkijonoKenttäVapaa-koodin yksilöivä merkkijono.Vapaa-koodin
järjestelmätunnus

MerkkijonoKenttäVapaa-koodin yksilöivä merkkijono.Vapaa-koodin tunnus

KokonaislukumittaMerkintä, joka osoittaa, onko kyseessä
senhetkinen toiminto eli meneillään oleva
toiminto.

On nykyinen toiminto

KokonaislukuMittaMerkintä, joka osoittaa, oliko tämä toiminto
kirjautumistoiminto.

On kirjautumistoiminto

KokonaislukuMittaMerkintä, joka osoittaa, oliko tämä toiminto
uloskirjaustoiminto.

Tuetut arvot ovat 0 ja 1.

On uloskirjaustoiminto

KokonaislukumittaMerkintä, joka osoittaa, suoritettiinko tämä
toiminto lähtevän puhelun aikana.

On lähtevä

MerkkijonoKenttäNäyttää edustajalle määritetyn sekoitetun
profiilin tyypin. Sekoitetut profiilityypit ovat
Sekoitettu, Sekoitettu reaaliaikainen ja Rajaava.

Multimediaprofiilin tyyppi

MerkkijonoKenttäMäärittää puhelun suuntatyypin, joka voi olla
lähtevä tai saapuva.

Lähtevä tyyppi

MerkkijonoKenttäJonon yksilöivä merkkijono.

Kentässä näkyy –-arvo, kunnes
puhelu yhdistetään edustajalle.

Huomautus

Jonon tunnus /
jonojärjestelmän tunnus

MerkkijonoKenttäMerkkijono, joka määrittää jonon nimen.Jonon nimi

PitkämittaAika, jolloin reaaliaikainen prosessi päivitti
tietueen.

Reaaliaikaisen päivityksen
aikaleima

MerkkijonoKenttäYksilöivä merkkijono, joka määrittää tämän
toimintotietueen.

Tietueen yksilöivä tunnus

MerkkijonoKenttäPalvelukeskuksen sijainnille määritetty tunnus.

Kentässä näkyy –-arvo, kunnes
puhelu yhdistetään edustajalle.

Huomautus

Toimipaikan tunnus /
toimipaikan järjestelmätunnus

MerkkijonoKenttäSen palvelukeskuksen sijainti, johon puhelu
jaettiin.

Kentässä näkyy –-arvo, kunnes
puhelu yhdistetään edustajalle.

Huomautus

Toimipaikan nimi
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TietotyyppiKenttä tai
mitta

KuvausSarakkeen nimi

MerkkijonoKenttäSosiaaliset kanavat (Facebook ja SMS) näkyvät
tilastoineen.

Suodatin: Kanavan tyyppi

Kenttä: Yhteisöpalvelu

Käytetään: Rivisegmentti.

Alakanavan tyyppi

MerkkijonoKenttäTiimille määritetty tunnus.

Kentässä näkyy –-arvo, kunnes
puhelu yhdistetään edustajalle.

Huomautus

Tiimin tunnus / tiimin
järjestelmätunnus

MerkkijonoKenttäTietyn toimipaikan edustajaryhmä, joka
käsittelee tiettyä puhelutyyppiä.

Tiimin nimi

MerkkijonoKenttäVuokraajan yksilöivä tunnus.Vuokraajan tunnus

MerkkijonoKenttäMerkkijono, joka yksilöi päättämiskoodin.Päättämiskoodin tunnus

MerkkijonoKenttäPäättämiskoodi, jonka edustaja määrittää
vuorovaikutukselle.

Päättämiskoodin nimi

MerkkijonoKenttäMerkkijono, joka yksilöi päättämiskoodin.Päättämiskoodin
järjestelmätunnus

Edustajan tilat
Taulu 11. Edustajan tilat

KuvausTila

Luodaan, kun edustaja on valmis hyväksymään reititettyjä yhteydenottopyyntöjä
ja vastaamaan niihin. Kun edustaja on kirjautunut sisään, hänen on valittava
avattavasta valikosta Tavoitettavissa hyväksyäkseen äänipuhelu-, keskustelu-,
sähköposti- ja some-keskustelupyyntöjä.

Tavoitettavissa

Luodaan, kun kohde-edustaja, joka on Tavoitettavissa-tilassa, hyväksyy
konsultointipyynnön ja hänet lisätään puheluun.

Tavoitettavissa konsultointi

Luodaan, kun edustajan konsultointipyyntö aloitetaan ja kohde-edustaja on
Tavoitettavissa-tilassa.

Tavoitettavissa konsultointi
varattu

Luodaan, kun neuvottelupuhelu päättyy. Tämä tila luodaan molemmille
edustajille, sekä konsultointipyynnön tehneelle että puhelun vastaanottaneelle
edustajalle. Neuvottelu valmis -tila on näkyvissä siitä, kun kohde-edustaja
poistuu neuvottelupuhelusta, siihen asti, että neuvottelupyynnön tehnyt edustaja
poistaa asiakkaan pidosta valitsemalla Jatka.

Neuvottelu valmis

Luodaan, kun neuvottelupuhelu on käynnissä.Neuvottelu
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KuvausTila

Luodaan, kun edustaja hyväksyy pyynnön ja hänet yhdistetään asiakkaaseen.Yhdistetty

Luodaan, kun kohde-edustaja hyväksyy konsultointipyynnön ja
konsultointipuhelu yhdistetään.

Yhdistetty konsultointi

Luodaan, kun konsultointipyyntö välitetäänmediaan puheluun liittyviä toimintoja
varten konsultointipuhelun aloittamiseksi.

Yhdistetty konsultointi
varattu

Luodaan, kun konsultointipuhelu päättyy. Tämä tila luodaan molemmille
edustajille, sekä konsultointipyynnön tehneelle että konsultoidulle edustajalle.
Konsultointi valmis -tila on näkyvissä siitä, kun kohde-edustaja poistuu
konsultointipuhelusta, siihen asti, että konsultointipyynnön tehnyt edustaja ottaa
asiakkaan pois pidosta valitsemalla Jatka.

Konsultointi valmis

Luodaan, kun konsultointipuhelu on käynnissä.Konsultointi

Luodaan Konsultointi jonoon -pyynnön tekemisen jälkeen, kun kohde-edustaja
on tavoitettavissa jonossa olevaan konsultointipuheluun.

Ctq
valmis/varattu/hyväksytty

Luodaan, kun edustaja kirjautuu sisään, mutta ei ole valmis hyväksymään
reititettyjä pyyntöjä. Kun edustaja kirjautuu sisään työpöydälle, tilaksi tulee
oletusarvoisesti Vapaa.

Vapaa

Luodaan, kun kohde-edustaja, joka on Vapaa-tilassa, hyväksyy
konsultointipyynnön ja hänet lisätään puheluun.

Vapaa konsultointi

Luodaan, kun edustajan konsultointipyyntö aloitetaan ja kohde-edustaja on
Vapaa-tilassa.

Vapaa konsultointi varattu

Luodaan, kun edustaja kirjautuu ulos työpöydältä.Kirjautunut ulos

Luodaan, kun edustaja ei vastaa reititettyihin yhteydenottopyyntöihin ja siirtyy
RONA-tilaan.

Ei vastaa

Luodaan, kun edustaja asettaa asiakkaan pitoon napsauttamalla Pito-painiketta.
Puhelu pidossa -tila tulee näkyviin ajastimen viereen. Edustaja voi ottaa puhelun
pois pidosta valitsemalla Jatka.

Pidossa

Luodaan, kun saapuvan puhelun ponnahdusikkuna on näkyvissä työpöydän
oikeassa alakulmassa.

Soi

Luodaan, kun edustaja napsauttaa Lopeta-, Siirrä- tai Lähetä-painiketta
aktiivisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Päättäminen-tila on
näkyvissä, kunnes päättämissyyt on annettu.

Päättäminen

Luodaan sen jälkeen, kun edustaja siirtää puhelun aloituskohtaan tai jonoon
valvomattomalla siirrolla.

vt-siirto

Luodaan, kun hallintaportaali ilmoittaa edustajan osaamisprofiilin tai taitojen
päivityksestä.

taitojen päivitys
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Puhelun tilat
Taulu 12. Analyzerin tapahtumasarjat

Seuraava odotettavissa oleva tapahtuma: K= hyväksytty, E= ei hyväksytty
TarkoitusTapahtuma

päivitä

-csr-mää

ritteet

päättäminen

-valmis

seu

ranta-

päättynyt

seu

ranta

aloitettu

seuran

taa-

pyy

detty

siirret

ty

nauhoi

tus

aloitettu

päättynytneuvot

telu-

valmis

neuvot

telu

konsul

tointi-valmis

konsul

tointi

pito-

valmis

on

pidossa

yhdis

tetty

yhdistäparkissaivr-

valmis

ivr-

yhdis

tetty

uusi

EEEEEEEEEEEEEEEEEEKEi

vuorovaikutusta

asiakkaan
kanssa

ei

yhteyttä

KEEEEEEKEEEKKEKKKKEUusi

vuorovaikutus

alkaa

asiakkaiden

kanssa

uusi

KEEEEEEEEEEEEEEEKEEivr-esiintymä

on

yhdistetty

ivr-

yhdistetty

KEEEEEKKEEEEEEKKEKEivr-esiintymä

on

valmis

ivr-

valmis

KEEEEEKKEEEEEEKKKKEPuhelu

pidetään

parkissa

parkissa

KEEEEEKKEEEEEEKKEEEUusi

puhelu

alkaa

asiakkaan

kanssa

yhdistä

KKEEKKKKEKEEEKEEEEEPuhelu

käynnissä

asiakkaan

kanssa

yhdistetty
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Seuraava odotettavissa oleva tapahtuma: K= hyväksytty, E= ei hyväksytty
TarkoitusTapahtuma

päivitä

-csr-mää

ritteet

päättäminen

-valmis

seu

ranta-

päättynyt

seu

ranta

aloitettu

seuran

taa-

pyy

detty

siirret

ty

nauhoi

tus

aloitettu

päättynytneuvot

telu-

valmis

neuvot

telu

konsul

tointi-valmis

konsul

tointi

pito-

valmis

on

pidossa

yhdis

tetty

yhdistäparkissaivr-

valmis

ivr-

yhdis

tetty

uusi

KKEEEKEKEKEKKEKKEEKPuhelu

on

pidossa

asiakkaan

kanssa

pidossa

KKEEKKKKEKEEEKEEEEKPuhelu

asetetaan

takaisin

käyntiin

pidosta

pito-valmis

KKEEEKEEEKKEEEEEEEEPuhelu

asetetaan

konsultointitilaan

konsultointi

KKEEEKEKEKEKKEKKEEEPuhelu

asetetaan

takaisin

käyntiin

konsultointitilasta

konsul

tointi-valmis

KKEEEEEEKKEEEEEEEEEPuhelu

asetetaan

neuvottelutilaan

neuvot

telu

KKEEEKEKEEEEKEEEEEEPuhelu

asetetaan

takaisin

käyntiin

neuvottelutilasta

neuvot

telu-valmis

KKEEEEEEEEEEEEEEEEEPuhelu

asiakkaan

kanssa

on

päättynyt

päättynyt
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Seuraava odotettavissa oleva tapahtuma: K= hyväksytty, E= ei hyväksytty
TarkoitusTapahtuma

päivitä

-csr-mää

ritteet

päättäminen

-valmis

seu

ranta-

päättynyt

seu

ranta

aloitettu

seuran

taa-

pyy

detty

siirret

ty

nauhoi

tus

aloitettu

päättynytneuvot

telu-

valmis

neuvot

telu

konsul

tointi-valmis

konsul

tointi

pito-

valmis

on

pidossa

yhdis

tetty

yhdistäparkissaivr-

valmis

ivr-

yhdis

tetty

uusi

KEEEEEEEEEEEEEKKEEEPuhelun

nauhoi

tus

aloitettu

nauhoi

tus

aloitettu

KKEEEEEKEEEEEEKEEEEPuhelu

on siir

retty

siirret

ty

KEEKEKKKKKKKKKKEEEEPuhelun

seurantaa

on

pyydetty

seu

rantaa

pyy

detty

KEKEEKKKKKKKKKKEEEEPuhelun

seuranta

on

aloitettu

seu

ranta

aloitettu

KEKKKKKKKKKKKKKEEEEPuhelun

seuranta

on

päättynyt

seu

ranta

valmis

KKEEEEEEEEEEEEKEEEEPäättäminen

valmis

edustajan

tekemänä

päättäminen

valmis

KKKKKKKKKKKKKKKKKKEpäivitys

CSR-määrit

teet

päivitys

CSR-määrit

teet

Kulun kehittäjä käyttää kulun suunnittelutoiminnon käyttöliittymää puhelun ohjausskriptien luontiin ja
julkaisuun saapuvien puhelinyhteydenottojen hallintaa varten. Järjestelmänvalvoja kohdistaa julkaistut kulun
skriptit reititysstrategiaan. Kun puhelu saapuu aloituskohtaan, kulun ohjaustoiminto yksilöi reititysstrategian
ja suorittaa vastaavan kulun skriptin, joka käynnistää kulun skriptiin kuuluvat yksittäiset kulun ohjaustoiminnot.

Huomautus
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Puhelun syykoodit
Taulu 13. Puhelun syykoodit

KuvausSyySyykoodit

Palvelin ei ymmärrä pyyntöä virheellisen syntaksin
vuoksi.

Virheellinen pyyntö400

Pyyntö edellyttää käyttäjän todennusta.Ei valtuutusta401

Palvelin ymmärtää pyynnön, mutta kieltäytyy
vastaamasta siihen. Valtuutus ei auta. Älä toista
pyyntöä.

Estetty403

Käyttäjätunnusta ei ole pyynnönURI:ssä määritetyssä
toimialueessa tai pyynnön URI:ssä määritetty
toimialue ei vastaa mitään pyynnön vastaanottajan
käsittelemää toimialuetta.

Ei löydy404

Pyyntörivillä määritetty menetelmä on ymmärretty,
mutta sitä ei sallita pyynnön URI:ssä yksilöidylle
osoitteelle. Vastauksessa tulee olla Salli otsikko
-kenttä, joka sisältää luettelon kelvollisista
menetelmistä määritetyn osoitteen yhteydessä.

Menetelmä ei sallittu405

Pyynnön yksilöimä resurssi luo vastausentiteettejä,
joiden sisältöominaisuudet eivät ole hyväksyttäviä
pyynnössä lähetetynHyväksy otsikko -kentänmukaan.

Ei hyväksytty406

Tämä koodi on samankaltainen kuin 401 (Ei
valtuutusta), mutta se osoittaa, että asiakkaan on ensin
todennettava itsensä välityspalvelimessa.

Välityspalvelin edellyttää
todennusta

407

Palvelin ei voi luoda vastausta järjestelmänvalvojan
määrittämän aikakatkaisuajan puitteissa.

Pyynnön aikakatkaisu408

Pyydettyä resurssia ei ole enää palvelimessa, eikä
edelleenlähetysosoitetta tunneta.

Poistettu410

Palvelin ei voi käsitellä pyyntöä, koska pyyntökohteen
teksti ylittää sen arvon, jonka palvelin voi käsitellä.
Palvelin voi sulkea yhteyden ja estää asiakasta
jatkamasta pyyntöä.

Pyynnön kohde liian suuri413

Palvelin ei voi käsitellä pyyntöä, koska pyynnön URI
on pidempi kuin se arvo, jonka palvelin voi tulkita.

Pyynnön URI on liian pitkä414

Palvelin ei voi käsitellä pyyntöä, koska pyynnön teksti
on muodossa, jota palvelin ei tue pyydetyn
menetelmän yhteydessä.

Mediatyyppiä ei tueta415
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KuvausSyySyykoodit

Palvelin ei voi käsitellä pyyntöä, koska palvelin ei
tunnista pyynnön URI:n mallia.

URI-mallia ei tueta416

Palvelin ei pysty tulkitsemaan protokollan alanumeroa,
joka on määritetty välityspalvelimen tai otsikon
vaatimuskentässä.

Virheellinen alanumero420

UAS (User Agent Server) tarvitsee tietyn alanumeron,
jotta pyyntö voidaan käsitellä, mutta tätä alanumeroa
ei ole pyynnön tuettujen otsikoiden kentän luettelossa.

Alanumero vaaditaan421

Palvelin ei voi käsitellä pyyntöä, koska pyydetyn
resurssin vanhenemisaika on liian lyhyt.
Rekisterinpitäjä voi käyttää tätä vastausta hylätessään
rekisteröinnin, jonka yhteydenoton otsikkokentän
vanhenemisaika oli liian lyhyt.

Aikaväli liian lyhyt423

Käyttäjän loppujärjestelmään muodostetaan yhteys,
mutta käyttäjä ei ole tällä hetkellä tavoitettavissa
(esimerkiksi käyttäjä ei ole kirjautuneena tai Ei saa
häiritä -toiminto on käytössä.)

Tilapäisesti ei käytettävissä480

UAS vastaanotti pyynnön, joka ei vastaa aiemmin
luotua valintaikkunaa tai tapahtumaa.

Puhelua/tapahtumaa ei ole481

Palvelin on havainnut silmukan.Silmukka havaittu482

Palvelin ei voi käsitellä pyyntöä, koska pyyntö sisältää
siirtojen enimmäismäärään otsikkokentän, jossa on
arvo nolla.

Liian monta siirräntäväliä483

Pyyntö-URI on epätäydellinen. Lisätiedot tulee antaa
syylausekkeessa.

Osoite puutteellinen484

Pyynnön URI on moniselitteinen.Moniselitteinen485

Käyttäjän järjestelmään onmuodostettu yhteys, mutta
käyttäjä ei tällä hetkellä halua tai voi vastata
puheluihin tässä järjestelmässä.

Varattu486

Pyyntö keskeytetään HEI- tai PERUUTA-pyynnöllä.Pyyntö keskeytetty487

Vastauksen merkitys on sama kuin syykoodilla 606
(Ei hyväksyttävä), mutta se koskee ainoastaan
pyynnön URI:hin liitettyä resurssia ja pyyntö voi
onnistua muualla.

Ei hyväksyttävä488

Pyynnön vastaanotti UAS, jolla on odottava pyyntö
samassa valintaikkunassa.

Pyyntö odottaa491
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KuvausSyySyykoodit

Pyynnön vastaanottanut UAS sisältää salatun
MIME-rungon, johon vastaanottajalla ei ole tai jolle
vastaanottaja ei anna asianmukaista salauksen
purkuavainta.

Lukukelvoton493

Palvelin kohtasi odottamattoman ehdon, joka esti sitä
täyttämästä pyyntöä.

Palvelimen sisäinen virhe500

Palvelin ei tue toimintoa, joka on tarpeen pyynnön
täyttämiseksi.

Ei otettu käyttöön501

Palvelin, joka toimii yhdyskäytävässä tai
välityspalvelimena, vastaanottaa virheellisen
vastauksen alatason palvelimesta sen jälkeen, kun se
pyrki täyttämään pyynnön.

Virheellinen yhdyskäytävä502

Palvelin ei tilapäisesti pysty käsittelemään pyyntöä
palvelimen väliaikaisen ylikuormituksen tai ylläpidon
vuoksi.

Palvelu ei saatavilla503

Palvelin ei saanut ajoissa vastausta ulkoisesta
palvelimesta, jota se käytti pyynnön käsittelyyn.

Palvelimen aikakatkaisu504

Palvelin ei tue pyynnössä käytettyä
SIP-protokollaversiota tai kieltäytyy tukemasta sitä.

Versiota ei tueta505

Palvelin ei voi käsitellä pyyntöä, koska viestin pituus
ylitti sen käsittelykyvyn.

Viesti on liian suuri513

Käyttäjän järjestelmään muodostetaan yhteys, mutta
käyttäjä on varattuna eikä halua hyväksyä puhelua
tällä hetkellä.

Varattu kaikkialla600

Käyttäjän koneeseen muodostetaan yhteys, mutta
käyttäjä ei halua tai voi osallistua.

Hylkää603

Pyynnön URI:ssä mainittua käyttäjää ei ole olemassa
missään.

Ei ole olemassa missään604

Käyttäjän edustajaan saadaan yhteys, mutta jotkin
istunnon kuvauksen osat, kuten pyydetty media,
kaistanleveys tai osoitetyyli, eivät ole sallittuja.

Ei hyväksytty606

Aikakatkaisu tapahtuu, kun ääniohjaus lähettää
pyynnön riippuvaisiin palveluihin eikä saa vastausta
määritetyn ajan kuluessa.

Aikakatkaisu mCCG:ssämCCG

CPA (Call Progress Analysis, käynnissä olevan puhelun analyysi) – ehdon havaitsemissyyt

CPA:ta käytetään puhelun edistymisen tunnistamiseen (esimerkiksi varattu tila ja operaattorin keskeytys) ja
puhelun analysointiin yhdistämisen jälkeen. Puhelun edistymisehdot voivat johtua seuraavista syistä:
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• Yhdistämistä edeltävät syyt

• varattu1: Soittolinja tunnistetaan varatuksi.

• varattu2: Soittolinja tunnistetaan varatuksi.

• ei_vastaa/Ei-vastaa: Soittolinja ei vastannut.

• ei_takaisinsoittoa/Ei-takaisinsoittoa: Linjalla ei saada takaisinsoittoa.

• sit_ei_piiriä/sit-ei-piiriä: Ei piiriä -ääni havaitaan soittolinjan SIT:ssä (Special Information Tones).

• sit_operaattorin_keskeytys/sit-operaattorin-keskeytys: Operaattorin keskeytys -ääni havaitaan
soittolinjan SIT:ssä.

• sit_vapaa_piiri/sit-vapaa-piiri: Vapaa piiri -ääni havaitaan soittolinjan SIT:ssä.

• sit_uudelleenjärjestäminen/sit-uudelleenjärjestäminen: Uudelleenjärjestämisen ääni havaitaan
soittolinjan SIT:ssä.

• Yhdistämisen jälkeiset syyt

• ääni: Soittolinjalla havaitaan ääni.

• vastaaja: Soittolinjalla havaitaan vastaaja.

• kadenssikatko: Yhteys soittolinjaan katkeaa kadenssikatkon vuoksi.

• ced: Soittolinjalla havaitaan faksilaite tai modeemi.

• cng: Soittolinjalla havaitaan faksilaite tai modeemi.
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