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ÆNDRES UDEN VARSEL. ALLE ERKLÆRINGER, OPLYSNINGER OG ANBEFALINGER I DENNE
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ANVENDELSEN AF PRODUKTERNE.

SOFTWARELICENSEN OG DEN BEGRÆNSEDE GARANTI FOR DET MEDFØLGENDE PRODUKT
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Ciscos implementering af TCP-headerkomprimering er en programtilpasning, der er udviklet af
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Kom i gang

I dette afsnit beskrives det, hvordan du logger ind på Unified Workforce
Optimization og der angives en kort beskrivelse af Unified Workforce
Optimization.

Unified Workforce Optimization understøtter følgende produkter:

n Opkaldsoptagelse og kvalitetsstyring

n Workforce Management (WFM)

De oplysninger, der findes i dette afsnit, er fælles for hvert af disse produkter,
bortset fra hvor der gøres opmærksom på andet.

Få adgang til brugergrænsefladen

Unified Workforce Optimization er en webapplikation. Få adgang til den ved at
angive følgende URL i din browser:

https://<basisserver> eller

http://<basisserver>

hvor <basisserver> er værtsnavnet eller IP-adressen på den server, der hoster
Unified Workforce Optimization Container.

Validering af pc

Før du logger ind på Unified Workforce Optimization første gang, skal du
validere din pc. Validering af din pc betyder, at Unified Workforce Optimization
kontrollerer den for at sikre, at den har alle de funktioner, der kræves for at
køre dine Unified Workforce Optimization produkter.

Hvis du vil validere din pc, skal du åbne Unified Workforce Optimization-
logonsiden og klikke på linket Valider min pc-konfiguration. Unified Workforce
Optimization udfører evalueringen og viser derefter siden Diagnosticering, som
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Kom i gang

viser de påkrævede funktioner for hvert produkt i dit system. Resultatkolonnen
fortæller dig, om din pc er konfigureret korrekt for den pågældende funktion.

Hvis siden Diagnosticering viser Forkert for en funktion, skal du afhjælpe dette,
før du kan logge på Unified Workforce Optimization. I nogle tilfælde ser du
links nederst på siden, der kan hjælpe dig med at korrigere et problem. I andre
tilfælde skal du kontakte din supervisor eller administrator for at få hjælp.

Afsnittet Komponentversioner på siden viser de aktuelle versioner af Unified
Workforce Optimization og de enkelte installerede produkter.

Tilføjelse af et websted, der er tillid til i Internet
Explorer

Før du logger på Unified Workforce Optimization første gang, anbefales det, at
du tilføjer Unified Workforce Optimization-URL'en som et betroet websted til
Internet Explorer (hvis det er den browser, du bruger). Ved at føje et websted til
den zone, der er tillid til, kan du styre det niveau af sikkerhed, der bruges på
det pågældende websted.
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Kom i gang

1. Start Internet Explorer, og vælg Funktioner > Internetindstillinger på
værktøjslinjen.

2. På fanen Sikkerhed skal du fjerne markeringen i feltet Aktiver beskyttet
tilstand.

3. Vælg Pålidelige websteder, og klik derefter på Websteder.

4. I feltet Føj dette websted til zonen skal du angive URL'en til basisserveren
(https://<base server>) og klikke på Tilføj. URL føjes til listen Websteder.

5.
Bemærk: Følgende meddelelse kan blive vist :

"De websteder, der føjes til denne zone, skal indledes med https://.
Hermed får du en sikker forbindelse."

Hvis du ser denne meddelelse, skal du fjerne markeringen i feltet
Kræv servergodkendelse (https:) for alle websteder i denne zone og
derefter klikke på Tilføj igen. Marker derefter afkrydsningsfeltet
Kræv servergodkendelse (https:) for alle websteder i denne zone.

6. Klik på Luk for at afslutte dialogboksen Pålidelige websteder.

7. Klik på Anvend og derefter på OK for at afslutte Internetindstillinger.

Aktiver ActiveX-objekter i Internet Explorer

1. Start Internet Explorer, og vælg Funktioner > Internetindstillinger på
værktøjslinjen.

2. Vælg en af følgende indstillinger på fanen Sikkerhed:

n Vælg Lokalt intranet, og skift sikkerhedszone til Mellemlav.

n Vælg enten Internet eller Pålidelige websteder, og klik derefter på
Brugerdefineret niveau. Rul ned til ActiveX-objekter og plug-ins, og
skift indstilling som følger:
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Kom i gang

Indstilling Indstilling

Automatisk forespørgsel om ActiveX-
objekter

Aktiver

3. Klik på OK for at lukke dialogboksen Sikkerhedsindstillinger.

4. Klik på Anvend og derefter på OK for at afslutte Internetindstillinger.

5. Genstart Internet Explorer.

Logge på

Unified Workforce Optimization-logonsiden giver dig mulighed for at logge på
et enkelt produkt eller på flere produkter samtidigt.

Følgende tabel beskriver felterne på siden Logon.

Felt Beskrivelse

Afkrydsningsfeltet
Separate produkt-
logons.

Dette afkrydsningsfelt vises kun i systemer med flere
produkter. Det er som standard ryddet, så du, når du
logger ind, logger på alle produkter samtidigt. Hvis
du markerer afkrydsningsfeltet, kan du logge på et
bestemt produkt i systemet.

Afkrydsningsfeltet
for produktnavn

Dette afkrydsningsfelt vises kun i systemer med flere
produkter. Hvis du vælger separate produktlogons,
efter du har valgt det ønskede produkt, skal du mar-
kere dette afkrydsningsfelt. Hvis du ikke markerer
det, aktiveres felterne Brugernavn og Adgangskode
ikke.
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Felt Beskrivelse

Brugernavn Dit brugernavn. Hvis dit system bruger Active
Directory, er dette dit Active Directory-brugernavn.
Hvis dit system ikke bruger Active Directory, er det
det brugernavn, du har fået tildelt af din
administrator.

Bemærk: Hvis du ikke bruger Active Directory,
og din administrator ønsker at udnytte fordelen
ved at kunne logge på flere produkter, skal dit
brugernavn og din adgangskode være den
samme for alle produkter.

Adgangskode Din adgangskode. Hvis dit system bruger Active
Directory, er dette din Active Directory-adgangskode.
Hvis dit system ikke bruger Active Directory, er det
den adgangskode, du har fået tildelt af din
administrator.

Domæne Active Directory-domænet. Dette felt vises kun på
systemer, der bruger Active Directory. Vælg det
domæne, der er tilknyttet dit Active Directory-bruger-
navn, og din Active Directory-adgangskode.

Sprog Vælg det sprog, der bruges i Unified Workforce Opti-
mization. Det sprog, du vælger, bruges i alle
produkter og bruges fra session til session for dit
brugernavn.

Produktikoner Disse ikoner vises kun i systemer med flere
produkter, og hvis du har valgt separate produkt-
logons. Når du klikker på et ikon, vises navnet på
produktet over feltet Brugernavn. Brug disse ikoner
for at vælge det produkt, du vil logge på.
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Felt Beskrivelse

Valider min pc-kon-
figuration

Klik på dette link for at sikre, at din pc er kon-
figureret korrekt til at bruge Unified Workforce Opti-
mization. Se Validering af pc, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.

Logge på et produkt

Sådan logger du på et produkt:

1. Marker afkrydsningsfeltet Separate produktlogons.

2. Klik på produktikonet for det produkt, du vil logge på.

3. Marker afkrydsningsfeltet for produktnavnet.

4. Udfyld felterne på siden Logon.

5. Klik på Log på.

Bemærk: Hvis der kun er et produkt på dit system, er siden Logon
enklere og viser kun felterne Brugernavn, Adgangskode, Domæne (hvis
du bruger Active Directory) og Sprog.

Der er ingen grænse for logonforsøg. Der vises en fejlmeddelelse, hvis dine
legitimationsoplysninger ikke er korrekte.

Logge på flere produkter

Sådan logger du på flere produkter:

1. Fjern markeringen af feltet Separate produktlogons (dette er ryddet som
standard).

2. Udfyld felterne på loginsiden, og klik på Logon.

Hvis dine legitimationsoplysninger er de samme på tværs af hele
produktsuiten, giver dit logon dig adgang til alle disse produkter (baseret på din
rolle).

Men hvis dine legitimationsoplysninger ikke er de samme for et eller flere
produkter i produktsuiten, får du besked om fejlen. Du vil kun kunne få adgang
til de produkter, som dine legitimationsoplysninger er gyldige for.
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Hvis du vil finde ud af, hvilke produkter, du ikke kunne få adgang til, skal du
logge ud og bruge separate logons. Logge på hvert produkt på skift for at finde
ud af, hvilke der afviser dine legitimationsoplysninger.

Adgang baseret på rolle

Følgende tabel viser de funktioner, der er tilgængelige efter rolle for WFM.

Bemærk: Omfanget af en brugers rolle begrænser antallet af tilgængelige
funktioner i en applikation. Mens f.eks. alle roller har adgang til
rapporter, kan agenter kun se en rapport, mens administratorer kan se
alle tilgængelige rapporter.

Applikation Administrator Planlægningsprogram Supervisor Agent

Agenttidsplaner X X X

Programadministration X X

Dashboard X X X X

Meddelelser X X X X

Min tidsplan X X X X

Planlægning X X

Rapportering X X X X

Om administratorrollen

WFM leveres med et systemadministratorbruger-id. Adgangskoden for dette
bruger-id (administrator) er til en start sat op under installationen i
hjælpeprogrammet WFM Configuration Setup og vedligeholdes i WFM (via
siden Brugere for administratorbrugeren).

Du kan ikke tildele administratorrollen til nogen anden bruger i WFM.
"Administrator" er ikke en valgmulighed på listen over roller, der er
tilgængelige, når du konfigurerer brugere.
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Men det er muligt at have flere WFM-administratorer.

n I systemer, der bruger Active Directory til at administrere bruger-id'er og
adgangskoder, kan du konfigurere Active Directory-brugere til at være
WFM-administratorer ved at tildele dem til en specifik brugergruppe i
Active Directory. Navnet på denne gruppe angives i hjælpeprogrammet
WFM Configuration Setup (WFM-godkendelsestrin), når for-
bindelsesoplysningerne til Active Directory tilføjes. WFM behandler alle
brugere, der er medlemmer af denne gruppe som WFM-administratorer.

n I systemer, der ikke bruger Active Directory, er den eneste måde at have
flere administratorer at tillade flere personer at dele administratorbruger-
id'et og adgangskoden.

Brug af flere browserfaner

Du kan køre programmer på separate browserfaner eller separate forekomster
af din browser under samme session. Du kan f.eks. køre applikationen
Rapporter på en fane og applikationen Programadministration på en anden.

Hvis du logger på eller af fra en browserfane eller browserforekomst påvirker
det din logonstatus på alle browserfaner og browserforekomster. Hvis du f.eks.
logger på som bruger 1 på en fane, logges du på som bruger 1 på alle faner eller
browserforekomster, du åbner. Hvis du logger af som bruger 1 og derefter
logger på som bruger 2 fra en fane eller en forekomst, vil alle faner eller
forekomster blive logget på som bruger 2, når de er opdateret.

Bemærk: Hvis du kører en forekomst af to forskellige browsere (f.eks.
Internet Explorer og Chrome), kan du være logget på begge som
forskellige brugere.

Hvis du vil køre applikationer på separate browserfaner, skal du følge disse trin:

1. Log på Unified Workforce Optimization.

2. Kopier URL'en.

3. Åbn en ny browserfane eller -forekomst, og indsæt URL'en i adressefeltet.

4. Naviger til det program, du ønsker vist på den pågældende fane eller
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forekomst.

5. Gentag trin 3 og 4, så mange gange som du vil.

Rydning af din browserhistorik

Hvis Unified Workforce Optimization ikke viser sider korrekt (hvis f.eks. en side
er tom), anbefales det, at du logger ud og rydder din browsers browserhistorik.

Hvis du vil rydde browserhistorik i Internet Explorer:

1. I Internet Explorer skal du vælge Funktioner > Internetindstillinger.

2. På fanen Generelt skal du klikke på Slet i afsnittet Browserhistorik og der-
efter klikke på OK.

3. Genstart Internet Explorer.

Hvis du vil rydde browserhistorik i Chrome:

1. På browserens værktøjslinje skal du klikke på Chrome-menuen.

2. Vælg Flere værktøjer > Slet browserdata.

3. I den dialogboks der vises, skal du vælge, hvor langt tilbage du ønsker at
rydde data og markere afkrydsningsfeltet Browserhistorik.

4. Klik på Ryd browserdata.

5. Genstart Chrome.

Bedste fremgangsmåder: Det anbefales, at du konfigurerer Internet
Explorer til at rydde browserhistorikken, hver gang du afslutter. Dette gør
du ved at vælge Funktioner > Internetindstillinger > fanen Generelt. I
afsnittet Browserdata skal du markere afkrydsningsfeltet Slet browserdata
ved afslutning.
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Logge af

Hvis du vil logge af Unified Workforce Optimization, skal du pege med musen
på dit brugernavn i øverste højre hjørne af siden og klikke på Log af. Så vender
du tilbage til siden Logon.

Bemærk: Hvis du er logget på flere produkter, logges du af alle, hvis du
logger af et af dem.

Hvis du vil afslutte Unified Workforce Optimization fuldstændigt, skal du lukke
din browser.
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Brugergrænseflade

Unified Workforce Optimization er inddelt i tre afsnit.

Containerlinje Denne værktøjslinje øverst på siden viser
navigationsknapper, du kan bruge til at gøre
følgende:

n Få adgang til Unified Workforce Optimizationss
fælles programmer.

n Se navnet på den bruger, der aktuelt er logget
på Unified Workforce Optimization, og log af.

n Se antallet af nye beskeder og få vist en liste
over beskeder. Knappen Beskeder viser også
antallet af nye meddelelser, der er tilgængelige.
Når du klikker på en af beskederne på listen,
vises flere oplysninger i dialogboksen
Beskedmeddelelse.

n Få adgang til online hjælpen.

Applikationsrude Midten af siden, der viser en valgt applikation.
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Widgets Selvstændige programmer, der vises på brugerens
dashboard, og som kan konfigureres til et bestemt
formål.

Værktøjslinje

Nedenstående tabel beskriver de knapper, der vises på værktøjslinjen øverst på
skærmen.

Knap Ikon Beskrivelse

Logo — Klik på logoet for at navigere til web-
stedet. Klik på pil ned til højre for logoet
for at få vist en rullemenu over alle til-
gængelige programmer.

Dashboard Viser oplysninger om de produkter, der
er installeret.

Administratorer kan logge på Unified
Workforce Optimization og låse
dashboardet efter rolle.

Tidsplaner og plan-
lægning

Denne applikation:

n Giver administratorer, super-
visorer og planlæggere mulighed
for at administrere tidsplanen for
valgte agenter ved at opdatere
produktionstidsplanen.

n Giver agenter mulighed for at vist
deres tidsplan efter dag, uge eller
måned med detalje-, oversigts-
eller listevisning.

Værktøjslinje
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Knap Ikon Beskrivelse

Meddelelser Giver agenter mulighed for at foretage
anmodninger og for administratorer,
supervisorer og planlæggere at
administrere anmodninger.

Programadministration Giver administratorer, supervisorer
mulighed for at administrere services,
personer, planlæggere, aktiviteter,
historiske data, systemkonfiguration,
ferieplanlægning (avanceret pakke) og
strategisk planlægning (avanceret
pakke)

Rapportering Giver dig mulighed for at generere
statistikrapporter

Logget på. IA Viser navnet på den aktuelle bruger og
giver dig mulighed for at logge af
Unified Workforce Optimization.

Beskeder Viser en liste over beskeder. Hvis du
ønsker yderligere oplysninger, kan du
se Applikationsbrugervejledning.

Hjælp Viser hjælpen til produktet.

Applikationsrude

Applikationsruden viser den applikation, du vælger fra værktøjslinjen. Se
Værktøjslinje, hvis du ønsker yderligere oplysninger om tilgængelige
applikationer.

Hvilke applikationer der er tilgængelige, afhænger af din rolle og
softwarelicens.
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Tabeller

Brugergrænsefladen viser ofte oplysninger i tabeller. Disse tabeller kan tilpasses
dine præferencer.

Sortere tabeller

Data, der vises i tabelform, kan sorteres på basis af indholdet i en enkelt
kolonne i tabellen. Sorteringen kan udføres stigende eller faldende.

Når du klikker på en kolonneoverskrift, viser en lille trekant til højre for den
primære sorteringskolonnes overskrift sorteringsretningen - stigende eller
faldende.
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Applikationen Dashboard er en fælles (multi-produkt) applikation, som
indeholder produktspecifikke widgets. Den vises som standard. når du logger
ind.

Hvilke widgets, du ser, afhænger af, hvilke produkter du logger på, din rolle og
den dashboardvisning, der er tildelt dig af administratoren.

Eksempel: Hvis du logger på to produkter som en agent, ser du de
widgets for begge disse produkter, som administratoren har konfigureret
for agentdashboardet. Hvis et af produkterne er nede, vises de widgets, der
er tilknyttet produktet, ikke på dashboardet.

Dashboardet viser alle widgets i en fortløbende rækkefølge, fra venstre mod
højre og fra top til bund. Mellemrum mellem widgets er ikke tilladt.
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Hvis det er aktiveret af din administrator, kan du klikke på Indstillinger for at
tilpasse layoutet og indholdet af dit dashboard. Du kan:

n Vælge widgets, der skal vises

n Omdøbe widgets

n Konfigurere widgetindstillinger, inklusive typen af diagram, der skal vises
(linjegraf, lodret søjle og stablet søjle)

n Omplacere widgets på dashboardet

Ændringer, der foretages af dashboardet eller widgetindstillinger, gemmes
automatisk, efter de er angivet, og bevares, indtil de ændres af enten dig eller
administratoren.

Udover knappen Indstillinger på værktøjslinjen, har administratorer adgang til
en rulleliste, der indeholder en liste over roller. Administratoren vælger den
rolle, hvis dashboardvisning skal konfigureres.

Tilgængelige widgets efter rolle

Følgende liste viser de widgets, der er tilgængelige for brugere i henhold til
deres rolle. Du ser muligvis alle eller en delmængde af disse widgets på dit
dashboard, afhængigt af hvordan din administrator har konfigureret
dashboardet for din rolle.

Hvis du er logget på andre produkter, vil du også se widgets for disse
produkter. Se i brugerdokumentationen om andre produkter for at få
fuldstændige widgetbeskrivelser.

Widget Agent Supervisor Planlægningsprogram

Opkald pr. time for agent x x x

Opkaldsmængder for
agent

x x x

Procentdele for agent x x x

Fordelinger af agenttid x x x

Tilgængelige widgets pr. rolle
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Widget Agent Supervisor Planlægningsprogram

Tid i alt for agent x x x

Min tidsplan x x x

Overholdelse i realtid x x

Ydeevne af servicekø x x

Værktøjslinjen Widget

Når du flytter markøren med musen hen over en widgetværktøjslinje, bliver der
en eller to knapper synlige. Følgende tabel beskriver disse knapper på
værktøjslinjen.

Knap Ikon Beskrivelse

Handlingslink Lukker det aktuelle program og åbner et andet
program, der viser oplysninger, der er relateret til
widgetten.

Indstillinger Viser de konfigurerbare indstillinger i et rul-
lepanel for denne widget. Når du anvender ændrin-
ger på indstillingerne, bevares ændringerne, hver
gang du logger ind. Klik på ikonet igen for at
skjule panelet Indstillinger.

Knapper påwidgetværktøjslinjen

Widgetindstillinger

I vinduet Widgetindstillinger kan du tilpasse indstillingerne for den valgte
widget.

Felterne, der vises i dialogboksen Widgetindstillinger, kan ses herunder. Kun
felter, der gælder en specifik widget, vises i dialogboksen Indstillinger for den
pågældende widget.
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Bemærk: For nogle widgets vises en eller flere af disse indstillinger ikke,
fordi dataene ikke er tilgængelige eller ikke kan anvendes.

Felt Beskrivelse

Agent Navnet på agenten.

Standardindstillingen for dette felt afhænger af din rolle:

n Hvis du er agent, vises dit navn i dette felt, og feltet
er deaktiveret

n Hvis du er supervisor, er dette felt aktiveret, og du
kan vælge en agent på rullelisten

n Hvis du er supervisor og agent, vises dit navn i
dette felt, og du kan vælge en agent på rullelisten

Hvis du vælger en agents navn på rullelisten, som ikke
er dit eget navn, vises agentens navn på
widgetværktøjslinjen.

Område Dataområdet for de historiske oplysninger.

Standardintervallet er en måned.

Diagram Den type diagram, som skal vises i denne widget. Dine
muligheder er:

n Linjegraf (standard) – viser data som en linje

n Stablet søjle – viser data stablet ovenpå hinanden

n Lodret søjle – viser data ved siden af hinanden

Gruppér efter Gruppering af datoer. Standardindstillingen er Dag.

Serie 1–8 De dataelementer, der skal vises i denne widget. Hver wid-
get indeholder et unikt sæt dataelementer.

Servicekø Navnet på servicekøen. Dette felt vises kun for
supervisorer.

Mål Hvis dette markeres, vises målet for den valgte servicekø.
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Widgetbeskrivelser

Dette afsnit beskriver de widgets, der er tilgængelige på dit dashboard.

Widgetten Opkaldsmængder for agent

Widgetten Opkaldsmængder for agent viser alle opkaldsmængder for det valgte
datoområde. Data kan grupperes efter dag eller efter måned for et interval på 1–
12 måneder. Peg på et datapunkt i diagrammet for at få vist en skærmtip, der
indeholder den præcise værdi for hvert datapunkt.

Du kan vælge at få vist enten håndterede opkald (det samlede antal ACD-opkald,
der er gennemført af agenten) eller viderestillede opkald (det samlede antal
ACD-opkald, der er viderestillet af agenten) eller begge dele.

Bemærk: Et nul i en graf angiver, at agenten loggede ind i løbet af dagen,
men ikke tog nogen opkald. Ingen data i grafen angiver, at agenten ikke
loggede ind på den specifikke dag.

Widgetten Opkald pr. time for agent

Widgetten Opkald pr. time for agent viser det gennemsnitlige antal ACD-opkald
pr. time, som en agenthåndterer over det valgte datointerval. Data kan
grupperes efter dag eller efter måned for et interval på 1–12 måneder. Peg på et
datapunkt i diagrammet for at få vist et skærmtip, der indeholder den præcise
værdi for hvert datapunkt.

Et opkald tælles i det tidsplaninterval, hvor agenten besvarer det.

Eksempel: Hvis en agent f.eks. besvarer et opkald kl. 10:58 og afslutter
opkaldet kl. 11:03, tælles opkaldet med i intervallet 10:00–10:59 af
tidsplanen.

Widgetten Procentdele for agent

Widgetten Procentdele for agent viser ibrugtagningsforholdet eller
procentdelen af besvarede opkald eller begge for det valgte datointerval.
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Data kan grupperes efter dag eller efter måned for et interval på 1–12 måneder.
Peg på et datapunkt i diagrammet for at få vist et skærmtip, der indeholder den
præcise værdi for hvert datapunkt.

Du kan vælge at få vist en af eller begge følgende dataelementer i vilkårlig
rækkefølge fra panelet Indstillinger:

l Beskæftigelse i % – sessionstid i procent, som en agent bruger i tilstande
med aktiv kontakthåndtering (f.eks. på indgående opkald, med
færdiggørelse og på udgående opkald).

l Udnyttelse i % – den procentdel af tilbudte opkald, som agenten besvarede.

Widgetten Fordelinger af agenttid

Widgetten Fordelinger af agenttid viser den gennemsnitstid, du har været i en
bestemt ACD-tilstand i det valgte datoområde.

Data kan grupperes efter dag eller efter måned for et interval på 1–12 måneder
og udtrykkes i sekunder. Peg på et datapunkt i diagrammet for at få vist et
skærmtip, der indeholder den præcise værdi for hvert datapunkt.

Du kan vælge at få vist op til tre af følgende dataelementer i enhver rækkefølge.

Dataelement Beskrivelse

Gennemsnitlig
behandlingstid

Afhænger af, hvilket ACD dit system bruger:

Unified CCE eller Unified CCX – den gennemsnitlige
tid, en agent var i tilstanden Taler, Parkeret, Arbejde
klar og Arbejde ikke klar.

Avaya AACC – den gennemsnitlige tid, en agent var i
tilstanden Taler, Parkeret og Pause (Arbejde).

Avaya CMS – den gennemsnitlige tid, en agent var i
tilstanden Taler, Parkeret og Arbejde efter opkald.

Gennemsnitlig tale-
tid

Den gennemsnitlige mængde tid, en agent var på ind-
gående ACD-opkald, startende da opkaldet blev besva-
ret, indtil opkaldet blev afbrudt, inklusive tid på hold.
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Dataelement Beskrivelse

Gennemsnitlig på
hold-tid

Den gennemsnitlige mængde tid, hvor agenten var
på hold, herunder hold-tid til overførsler og kon-
ferencer.

Gennemsnitlig
arbejdstid

Den gennemsnitlige mængde tid, en agent brugte i
tilstanden Arbejde umiddelbart efter et ACD-opkald.

Gennemsnitlig klar-
tid

Den gennemsnitlige tid, hvor en agent var logget ind
og til rådighed til at acceptere ACD-opkald.

Gennemsnitlig ikke
klar-tid

Den gennemsnitlige tid, hvor en agent var logget ind,
men ikke kan modtage ACD-opkald.

Widgetten Tid i alt for agent

Widgetten Tid i alt for agent viser den tid i alt, en agent har været i bestemte
ACD-tilstande i det valgte datoområde.

Data kan grupperes efter dag eller efter måned for intervaller mellem 1 og 12
måneder, og vises i formatet TT:MM:SS. Peg på et datapunkt i diagrammet for
at få vist et skærmtip, der indeholder den præcise værdi for hvert datapunkt.

Du kan vælge at få vist op til otte af følgende dataelementer i enhver
rækkefølge.

Dataelement Beskrivelse

Behandlingstid i alt Afhænger af, hvilket ACD dit system bruger:

Unified CCE eller Unified CCX – den samlede tid, en
agent var i tilstanden Taler, Parkeret, Arbejde klar og
Arbejde ikke klar.

Avaya AACC – den samlede tid, en agent var i
tilstanden Taler, Parkeret og Pause (Arbejde).

Avaya CMS – den samlede tid, en agent var i
tilstanden Taler, Parkeret og Arbejde efter opkald.
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Dataelement Beskrivelse

Taletid i alt Den samlede mængde tid, en agent var på indgående
ACD-opkald, startende da opkaldet blev besvaret, ind-
til opkaldet blev afbrudt, inklusive tid på hold.

Samlet tid på hold Den samlede tid, hvor agenten parkerede opkald, her-
under parkeret tid til overførsler og konferencer.

Arbejdstid i alt Den samlede tid, en agent brugte i tilstanden Arbejde
umiddelbart efter et ACD-opkald.

Klartid i alt Den samlede tid, hvor en agent var logget ind og til
rådighed til at acceptere ACD-opkald.

Samlet ikke klar-tid Den samlede tid, hvor en agent var logget ind, men
ikke kunne modtage ACD-opkald.

I tjeneste i alt Den samlede tid, hvor agenterne enten var i til-
standen Klar eller behandlede et opkald (samlet tale-
tid plus samlet arbejde efter opkald-tid).
Standardindstilling for serie 1 i panelet Indstillinger.

Logontid i alt Den samlede tid i tidsrummet, hvor agenten var log-
get ind i ACD. Standardindstilling for serie 2 i panelet
Indstillinger.

Widgetten Min tidsplan

Widgetten Min tidsplan viser en oversigt over en agents tidsplan for en dag
med standarden angivet til i dag. Widgetten viser agentens tidligste planlagte
aktivitet og op til fire mere (hvis de findes). Hvis tidsplanen har flere aktiviteter
end det, vises ordet "Mere" nederst i widgetten.

Widgetten viser også agentens aktuelle overholdelses- (A) og
overensstemmelsesprocent (C) for dagen. Hvis du ønsker oplysninger om,
hvordan overholdelse og overensstemmelse beregnes, kan du se Widgetten
Overholdelse i realtid.

Hvis agenten ikke er planlagt til nogen aktiviteter, viser Min tidsplan
meddelelsen "Intet planlagt på denne dag".
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Du kan få vist tidligere og fremtidige tidsplaner en dag ad gangen ved at klikke
på Tilbage og Frem gennem kalendersiderne.

Du kan klikke på knappen Link  på widgetværktøjslinjen for at åbne
applikationen Min tidsplan og se tidsplanen for den valgte dag i sin helhed.

Aktivitetens start- og sluttidspunkter, der vises, er baseret på Vis tidszone, der er
konfigureret for agenten af administratoren, mens datoen er baseret på WFM-
serverens tidszone. Hvis tidsplanen strækker sig hen over midnat, fremhæves
starttiderne for aktiviteter inden midnat. Se Tidszoneovervejelser, hvis du
ønsker yderligere oplysninger om tidszoner.

Agenter kan ikke ændre widgetten Min tidsplan. Supervisorer kan redigere
widgetten ved at vælge den agent, hvis tidsplan vises i widgetten og omdøbe
widgetten efter ønske.

Widgetten Overholdelse i realtid

Widgetten Overholdelse i realtid er kun tilgængelig for supervisorer,
planlæggere og administratorer. Den viser overholdelsesdata i realtid for valgte
agenter. Dataene opdateres hvert 30. sekund.

Der kan ændres størrelse på kolonnerne i widgetten ved at trække
kolonneoverskriftsadskilleren mod venstre eller højre. Tabelrækker kan
sorteres i stigende eller faldende rækkefølge ved at klikke i kolonneoverskriften.

Du kan klikke på knappen Link på widgetværktøjslinjen for at åbne
applikationen Tidsplan for agent og se tidsplanen for i dag i sin helhed.

Du kan vælge at få vist valgte agenter og op til fem af følgende dataelementer i
enhver rækkefølge.

Dataelement Beskrivelse

Overholdelsestilstand Viser en rød prik, hvis agenten ikke er i overhol-
delsestilstand og en grøn prik, hvis agenten er i
overholdelsestilstand.

Planlægningsaktivitet Agentens aktuelle planlagte aktivitet. Hvis agenten
ikke er tilgængelig, er dette felt tomt.

Agenttilstand Aktuel ACD-tilstand for agent.

34



Dashboard

Dataelement Beskrivelse

Overholdelse i % Den tid i procent, hvor agenter følger deres skemaer.
Når du beregner overholdelse, tager WFM planlagte
ankomst- og afgangstider, pauser, frokost og den tid,
der bruges på planlagte aktiviteter i betragtning, og
sammenligner den faktiske aktivitet med den plan-
lagte aktivitet hvert millisekund i løbet af arbejds-
skiftet.

Overensstemmelse beregnes på basis af følgende
formel:

[(overholdelsesminutter for konfigureret tidsplan–
minutter ikke i overholdelsestilstand) ÷
overholdelsesminutter for konfigureret tidsplan] ×
100,

hvor "overholdelsesminutter for konfigureret
tidsplan" er summen af planlagt tid for aktiviteter,
administratoren har konfigureret i applikationen
Programadministrations kolonne Beregn
overholdelse som "Ja".

Bemærk: Hvis formlen giver en negativ værdi,
vises der et nul (0).

Overensstemmelse % Den tid i procent, hvor en agent arbejder den rigtige
mængde tid, uanset på hvilket tidspunkt på dagen
agenten arbejder. Overensstemmelse med tidsplan
tager ikke ankomst og afgangstider med i beregning.

Overensstemmelse med tidsplanen beregnes på basis
af følgende formel:

(Samlet tid, en agent er i klar- tale-, hold- eller
arbejdstilstand) ÷ samlet planlagt tid i brug) × 100

Tid i brug omfatter ikke frokost, pause, projekter
eller undtagelser.
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Dataelement Beskrivelse

Årsagskode Årsagskoder, der er tilknyttet tilstanden Logget af og
Ikke klar i kolonnen Planlagt aktivitet.

Widgetten Ydeevne af servicekø

Widgetten Ydeevne af servicekø er kun tilgængelig for supervisorer,
planlæggere og administratorer. Den viser ydeevnen af serviceniveauet i realtid
(% serviceniveau) for den valgte servicekø og eventuelt også målet
(prognosticeret) for ydeevnen af serviceniveauet. Dataene opdateres hvert 30.
minut et kvarter i og over hver time.

Data kan grupperes efter dag eller efter interval for intervaller mellem 8 og 180
dage.

Serviceniveauprocenten er procenten af faktiske opkald, der er besvaret for
hvert interval inden for servicetærskeltiden.

Hvis du vil sammenligne den faktiske ydeevne af serviceniveauet (%SVL-A) med
den prognosticerede (mål) ydeevne for serviceniveau (%SVL-G), skal du vælge
Interval fra listen Grupper efter og derefter markere afkrydsningsfeltet Mål i
panelet Indstillinger.

Administratoropgaver

En brugers dashboard indeholder som standard enhver widget, der er
tilgængelig for vedkommendes rolle. administratorer kan tilpasse et dashboard
efter rolle ved at konfigurere, hvilke widgets der vises, hvordan de er navngivet,
hvilke oplysninger de indeholder, og hvordan disse oplysninger vises.

Hvis brugerne allerede er logget ind, når administratoren tilpasser deres
dashboard, vil disse brugere ikke se nogen ændringer af deres dashboard. De vil
fortsætte med at se standarddashboardet for deres rolle eller det dashboard, de
har tilpasset til sig selv.

Hvis administratoren tilpasser et dashboard for en rolle og derefter lukker det,
vil brugere med den pågældende rolle se det tilpassede dashboard, næste gang
de logger ind. Det låste dashboard tilsidesætter standarddashboards og

36



Dashboard

brugerdefinerede dashboards, og individuelle brugere vil ikke længere kunne
ændre noget på deres dashboard.

Konfiguration af dashboardet efter rolle

Forudsætning: Du skal logge ind med brugernavnet og adgangskoden
for administrator-id'et.

1. Vælg en rolle på rullelisten Rolle på værktøjslinjen Dashboard, og klik
derefter på Indstillinger for at få vist dialogboksen Konfigurer widgets på
dashboard.

a. Træk de widgets, du ønsker vist på dashboardet fra listen Til-
gængelige widgets til listen Valgte widgets. Hvis du vil fjerne wid-
gets fra listen Valgte widgets, skal du vælge dem og derefter klikke
på Slet valgte widgets.

b. Hvis du vil omdøbe en widget, skal du dobbeltklikke på widgetten
på listen Valgte widgets og tilpasse dens navn efter ønske.

c. Hvis du vil låse dashboardet, så brugerne ikke kan ændre det, skal
du markere afkrydsningsfeltet Lås.

2. Klik på Anvend for at gemme dine ændringer og lukke dialogboksen
Konfigurer widgets på dashboard.

3. Hvis du ønsker det, kan du omarrangere den rækkefølge, som widgets
vises på dashboardet ved at trække dem til en anden placering. Der vises
en pil ned, når du trækker din widget til en tilladt position.

Du kan også arrangere widgets i dialogboksen Konfigurer widgets på
dashboard, men det anbefales, at du arrangerer dem på dashboardet for
at se, hvad brugerne faktisk ser.

Du kan ikke trække en widget til et tomt område.

4. Konfigurer indstillingerne for de individuelle widgets efter ønske.
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Agent-, supervisor- og planlæggeropgaver

Indholdet af dit dashboard afhænger af, om dashboardet er ulåst, eller om
administratoren har konfigureret dashboardet for din højeste rolle og derefter
låst det.

Administration af dit ulåste dashboard

Hvis administratoren ikke har låst dit dashboard, kan du tilpasse det, som du
vil. De ændringer, du foretager, tilsidesætter standarddashboardet eller det
tilpassede dashboard, din administrator har konfigureret for din rolle. Dit
tilpassede dashboard bevares i fremtidige loginsessioner, medmindre din
administrator konfigurerer og derefter låser et dashboard for din rolle.

Med et ulåst dashboard kan du gøre følgende:

n Omarrangere widgets på dit dashboard. Klik på widgetværktøjslinjen, og
træk din widget til en ny placering. Der vises en pil, der peger nedad, når
din widget trækkes til en lovlig placering.

n Tilføje eller slette widgets fra dashboardet. Klik på Indstillinger på værk-
tøjslinjen for dashboardet for at åbne dialogboksen Konfigurer widgets på
dashboard. Hvis du vil tilføje widgets, skal du trække dem fra listen Til-
gængelige widgets til listen Valgte widgets. Hvis du vil slette widgets, skal
du vælge dem på listen Valgte widgets og klikke på Slet valgte widgets.

n Omdøbe widgets. I dialogboksen Konfigurer widgets på dashboard skal du
dobbeltklikke på den widget, du vil omdøbe, skrive det nye navn i dia-
logboksen Omdøb widget og klikke på Anvend.

n Konfigurere indholdet og udseendet af widgets. Klik på Konfiguration af
widget på widgetværktøjslinjen, og konfigurer den type data og diagram,
du ønsker vist i widgetten. Se Widgetindstillinger for at få flere oplysnin-
ger om, hvad du kan konfigurere for individuelle widgets.

Administration af dit låste dashboard

Hvis administratoren har låst dit dashboard, kan du ikke længere ændre de
fleste funktioner. Ikonet for indstillinger for dashboardet er deaktiveret.

Når dashboardet er låst, kan du ikke gøre følgende:
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n Tilføje eller fjerne widgets fra dashboardet

n Omplacere widgets på dashboardet

n Omdøbe widgets

n Konfigurere individuelle widgets for at ændre de viste data og
diagramtype

Nogle brugere, afhængigt af deres rolle, kan stadig vælge agenter og services i
visse widgets. I disse widgets findes ikonet Konfigurer widget i værktøjslinjen.

Eksempel: En supervisor kan f.eks. vælge en agent i widgetten
Opkaldsmængder for agent. Men alle andre elementer fra widgetten er
låst og kan ikke ændres.

Hvis widgetten ikke indeholder valg for agent eller service, er ikonet
Konfiguration af widget deaktiveret i widgetværktøjslinjen.
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Applikationen Programadministration bruges af administratorer til at
konfigurere produktfunktioner. Hvis brugerne har adgang til mere end et
produkt, er alle konfigurerbare funktioner for produkterne tilgængelige via
dette program. Produkterne skal køre for de tilknyttede konfigurerbare
funktioner for at være tilgængelige.

Beskeder

WFM genererer beskeder for at give dig oplysninger om statussen på de
anmodninger, du kører. Beskedboblen i øverste højre hjørne af vinduet
indeholder et tal, der viser, hvor mange ulæste beskeder, der er tilgængelige til
visning.

Når du fører musen hen over beskedboblen, vises der er beskedliste.
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Klik på en af de viste beskeder for at få vist en pop op med en mere detaljeret
forklaring på beskeden.

Når du klikker på Luk, lukkes pop op-vinduet, og tallet, der vises i
beskedboblen, reduceres med en. Den eneste måde, hvorpå elementer kan
fjernes fra Beskedlisten, er ved at pege på en besked og derefter klikke på X'et i
øverste højre hjørne, et efter et. Eller bliver beskedlisten ved med at akkumulere
beskeder.
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Navigation i lang visning

Navigationsruden til venstre for enhver af siderne i Programadministration
kaldes "lang visning".

Brug den lange visning til at hjælpe dig med at flytte op og ned på siden. Et
navigationslink i den lange visning bliver blå, når du markerer det, og det
pågældende afsnit af siden hopper til toppen af vinduet.

Afkrydsninger ud for de enkelte navigationslinks fortæller dig, om et afsnit på
siden er fuldført eller ej. Når alle links er afkrydset, har du angivet alle de trin,
der er nødvendige for at konfigurere den pågældende post.

Synkronisering med ACD

WFM kan synkronisere data med nogle ACD'er (f.eks. Cisco Unified Contact
Center Enterprise og Cisco Unified Contact Center Express).
Synkroniseringstjenesten udtrækker automatisk følgende oplysninger fra ACD
og indlæser dem i WFM:

n Agenter

n Hovedteams
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n Relationer mellem agenter og hovedteams

n Servicekøer

Når disse oplysninger udtrukket til WFM, kan du derefter konfigurere WFM til
at generere prognoser og tidsplaner til servicekøer.

Bemærk: Alle teams, agenter, relationer eller servicekøer, du opretter i
WFM, synkroniseres ikke tilbage til ACD. De vedligeholdes kun i WFM.

Synkronisering af agentdata

WFM antager, at hver bruger, der importeres fra ACD til WFM, er en agent.
Derfor opretter det en brugerpost og en agentpost for hver synkroniseret bruger
og linker derefter de to sammen.

Før du aktiverer en agent i WFM, skal du sikre dig, at brugeren faktisk er en
agent og ikke en supervisor eller en planlægger.

Hvis brugeren ikke er en agent, skal du oprette en ny ikke-agentbruger
manuelt i WFM og tildele den rette rolle og visning til den pågældende bruger.

Når brugerdata ændres i ACD, registrerer synkroniseringsservicen det og
foretager ændringer i WFM. Følgende tabel opsummerer disse ændringer.
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Ændring i ACD Resulterendeændring iWFM

Ny agent tilføjes Ny agent tilføjes. Specifikt:

l Anvender ACD-agentens for- og efternavn på
WFM-agentens for- og efternavn.

l Anvender ACD-login-id på WFM-medarbejder-
id'et og ACD-id'et. Du kan ændre medarbejder-
id'et, men ikke ACD-id'et. Ændring af med-
arbejder-id'et har ingen effekt på ACD-login-id'et

l Angiver WFM-startdatoerne for firmaet og afde-
lingen til dags dato

l Tildeler det tilsvarende team til agenten som
agentens hovedteam

l Tildeler agenten til teamet Nye agenter og stan-
dardteamet, hvis der er et

Ny bruger tilføjes. Specifikt:

l Anvender ACD-agentens for- og efternavn på
WFM-brugerens for- og efternavn.

l Opretter et link mellem brugeren og agenten

l Angiver statussen på brugeren til inaktiv

Agentens for- og
efternavn ændres

Agentens for- og efternavn ændres

Agenten slettes Agent- og brugerstatus indstilles til Inaktiv

Synkronisering af teamdata

Når teamdata ændres i ACD, registrerer synkroniseringsservicen det og
foretager ændringer i WFM. Følgende tabel opsummerer disse ændringer.
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Ændring i ACD Resulterendeændring iWFM

Nyt team tilføjes Nyt team med samme navn tilføjes

Gør enhver agent, der er medlem af teamet i ACD til
et medlem af teamet i WFM og udpeger teamet som
agentens hovedteam

Teamnavnet ændres Teamnavnet ændres

Ny agent føjes til tea-
met

Ny agent føjes til teamet, og teamet udpeges som
agentens hovedteam

Team ændres Ingen ændring

Agent fjernes fra et
team

Ingen ændring

Du kan oprette teams i WFM og tildele agenter til disse teams, men disse nye
teams synkroniseres ikke med ACD.

I ACD kan en agent kun høre til et enkelt team. I WFM kan en agent kun høre
til mange teams. Tildeling af en agent til et team i WFM har ingen effekt på
agentens teamtildeling i ACD.

Synkronisering af servicekødata

Når servicekødata ændres i ACD, registrerer synkroniseringsservicen det og
foretager ændringer i WFM. Følgende tabel opsummerer disse ændringer.
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Ændring i ACD Resulterendeændring iWFM

Ny servicekø tilføjes Ny servicekø tilføjes. Specifikt:

l Anvender ACD-servicekøens navn på beskri-
velsen af WFM-servicekøen

l Anvender ACD-servicekøens id på WFM-ser-
vicekøens id

l Den nye servicekø har servicekøtypen Interak-
tive/Stemme

Ny færdighedstilknytning tilføjes. Specifikt:

l Anvender ACD-servicekøens navn på WFM-fær-
dighedstilknytningens navn

l Anvender ACD-servicekøens id på WFM-fær-
dighedstilknytningens nummer

Opretter en en-til-en-tilknytning mellem ACD-
færdighedstilknytningen og WFM-
færdighedstilknytningen

Servicekøens navn
ændres

l Anvender ACD-servicekøens nye navn på beskri-
velsen af WFM-servicekøen (navn)

l Anvender ACD-servicekøens nye navn på
WFM-færdighedstilknytningens navn

Servicekøen slettes Ingen ændring

Aktiviteter

Siderne i dette afsnit af Programadministration gør det muligt at opsætte og
administrere undtagelser og projekter.

Siderne er:

n Undtagelser

n Undtagelsestyper

n Projekter
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Undtagelser

Undtagelser er aktiviteter, der fjerner agenter fra at være i tjeneste. Eksempler
på undtagelser er møder, uddannelse og fritid.

Undtagelser tildeles på en af tre måder:

n Anmodet af agenter via en undtagelsesanmodning for enten tidligere og
fremtidige datoer. Denne type undtagelse skal være godkendt af agentens
supervisor, før den anvendes på tidsplanen.

n Tildelt til agenter, før en tidsplan køres, af en supervisor eller en plan-
lægger. Når der genereres en tidsplan, anvender WFM undtagelsen på
agentens tidsplan og flytter pauser for at tilpasse den. WFM forsøger også
at planlægge en anden agent til at arbejde på denne dato for at sikre, at
kravet er dækket for servicekøen.

n Tildelt til agenter, efter en tidsplan er kørt, af en supervisor eller plan-
lægger ved brug af siden Agenttidsplaner. Tildeling af efter-
produktionsundtagelser sikrer, at tidsplanen nøjagtigt afspejler de aktuelle
betingelser, og at en undtagelseshistorik gemmes.

En liste over agenter, der er tildelt en bestemt undtagelse, kan genereres af
applikationen Rapporter (rapporten Tildelte undtagelser).

Når der anvendes en undtagelse på en tidsplan, anvender WFM undtagelsen, så
den overholder disse regler:

n En undtagelse skal vises inden for agentens tilgængelige tider for arbejds-
skift. Ekstra tid vises ikke i agentens tidsplan.

n Den maksimale længde af undtagelsen justeres til den maksimale til-
gængelighed for agenten, hvis undtagelsens varighed er større end agen-
tens tilgængelighed.

n En undtagelse anvendes på de datoer og tider, der er angivet, medmindre
den forekommer på en dag, hvor agenten ikke har nogen arbejdsskift.

n Længden af en undtagelse, der er kortere end det maksimale antal arbejds-
timer, trækkes fra det maksimale antal arbejdstimer for arbejdsskiftet. Hvis
f.eks. arbejdsskiftet maksimalt er på 8 timer, og undtagelsen for den pågæl-
dende dag er 4 timer, planlægges agenten for maksimalt 4 timer.
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Administration af undtagelser

Siden Undtagelser (Programadministration > Undtagelser) gør det muligt at
oprette, redigere, slette og tildele undtagelser.

Bedste fremgangsmåder: Det anbefales, at du undlader at slette
undtagelser, der ikke længere bruges, hvis de tidligere var tildelt til
agenter. Hvis de slettes, vil de historiske data, der er knyttet til dem, gå
tabt. Deaktiver i stedet undtagelser.

Felterne på siden, når du opretter, redigerer eller sletter en undtagelse,
beskrives herunder.

Felt Beskrivelse

Undtagelsesoplysninger Angiv et entydigt navn på undtagelsen. Den mak-
simale længde er 50 tegn.

Aktiver Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere und-
tagelsen og stille den til rådighed for brug. Hvis du
rydder afkrydsningsfeltet, vil undtagelsen ikke læn-
gere være tilgængelig.

Betalt Marker afkrydsningsfeltet, hvis aktiviteten er en
betalt aktivitet. Denne indstilling kan tilsidesættes,
når undtagelsen er tildelt en agent.

Hyperlink-URL Hvis agenten skal besøge en webside for at fore-
tage undtagelsesaktiviteten, skal du angive URL'en
for websiden her. Du skal bruge den fulde URL
(herunder http, https og www efter behov). URL'en
vises i undtagelsen i Min tidsplan.

Tekst, der skal vises Angiv den valgfrie takt, der skal vises som et hyper-
link i undtagelsen i stedet for URL'en.

Farve Vælg en farve til at repræsentere denne undtagelse
i tidsplanen.
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Felt Beskrivelse

Agenter, der er tildelt
til denne undtagelse

Hvis du vil se en list over agenter, der har fået til-
delt denne undtagelse, skal du køre rapporten Til-
delt undtagelse fra applikationen Rapportering.

Felterne på siden, når du tildeler en undtagelse til agenter, beskrives herunder.

Felt Beskrivelse

Undtagelse: Vælg den undtagelse, du ønsker at tildele, fra rul-
lelisten.

Denne undtagelse er
en betalt aktivitet

Som standard viser dette afkrydsningsfelt den betalte
status, der er knyttet til undtagelsen. Du kan vælge
eller rydde afkrydsningsfeltet for at tilsidesætte
denne indstilling, når du tildeler undtagelsen.

Agenter Vælg de agenter, du ønsker at tildele undtagelsen til.
Som standard viser den tilgængelige rude alle agen-
ter. Du kan filtrere agenterne ved at klikke på knap-
pen Vis alle og vælge et team.

Datoer Angiv startdatoen og datoen for und-
tagelsesaktiviteten. Du kan også angive en startdato
og derefter angive et antal forekomster for en til-
bagevendende aktivitet. Hvis du angiver et antal fore-
komster, deaktiveres feltet Slutdato.

Varighed Angiv en startdato og et sluttidspunkt for aktiviteten
eller vælg Hele dagen. WFM beregner automatisk
tidens længde og viser den i feltet Timer.

Hyppighed Vælg aktivitetens frekvens – dag, uge, måned eller år.

Forekomst Afhængigt af dit valg af frekvens, viser dette de
indstillinger, du kan vælge at indstille til daglig,
ugentlig, månedlig eller årlig forekomst.

Følgende eksempler viser, hvordan du kan indstille frekvensen og forekomsten
af daglige, ugentlige, månedlige og årlige undtagelser.
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Eksempel 1: Hvis du vil tildele en undtagelse, der kun forekommer en
gang, skal du bruge disse indstillinger: Startdato og Slutdato – den samme
dato, Frekvens – Dag; Daglig forekomst – Hver 1 dage.

Eksempel 2: Hvis du vil tildele en undtagelse, der forekommer en gang
hver uge på mandage i 10 uger, skal du bruge disse indstillinger:
Startdato – dato for den første mandag i serien, Antallet af forekomster –
10, Frekvens – Uge, Ugentlig forekomst – Hver 1 uger, og derefter vælge
Mandag fra På disse dage. Valgte dage er blå, ikke-valgte dage er hvide.

Eksempel 3: Hvis du vil tildele en undtagelse, der forekommer en gang
hver måned på den anden mandag i 12 måneder, skal du bruge disse
indstillinger: Startdato – dato for den første mandag i serien; Antal
forekomster – 12, Frekvens – Måned, Månedlig forekomst – vælg den
anden indstilling, og fuldfør erklæringen "Den anden mandag for hver 1
måned".

Eksempel 4: Hvis du vil tildele en undtagelse, der forekommer en gang
hvert år den 15. januar i 5 år, skal du bruge disse indstillinger: Startdato –
den første 15. januar i serien, Antal forekomster – 5, Frekvens – År, Årlig
forekomst - vælg den første indstilling, og fuldfør erklæringen "Hver
januar på denne dato: 15".

Undtagelsestyper

En undtagelsestype er en generisk undtagelse eller en undtagelse på højt
niveau, som agenten vælger, når vedkommende anmoder om en undtagelse.

Hvis du mener, at dine agenter vil vælge en passende undtagelsestype, når de
beder om fri, kan du oprette undtagelsestyper, der er mindre generiske. Hvis du
mener, at dine agenter vil vælge en mindre passende undtagelsestype, kan du
oprette en række meget brede undtagelsestyper og bede agenterne om at angive
en beskrivende kommentar, når de anmodning om en fridag.
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Eksempel: En agent har en aftale hos lægen og beder derfor om fri, så
når hun beder om fri, vælger hun undtagelsestypen "Fri i forb. med
sygdom"og derefter skriver hun en kommentar om, at det drejer sig om
lægebesøg. Undtagelsestypen fungerer som en pladsholder, indtil
agentens supervisor godkender anmodning. Når supervisoren godkender
anmodningen, angiver vedkommende "Lægebesøg".

Administration af undtagelsestyper

Brug siden Undtagelsestyper (Programadministration > Undtagelsestyper) til at
oprette, redigere og slette undtagelsestyper.

Felterne på siden beskrives herunder.

Felt Beskrivelse

Navn på und-
tagelsestype

Angiv et entydigt undtagelsestypenavn. Den mak-
simale længde er 50 tegn.

Projekter

Et projekt er en aktivitet, der forhindrer agenter i at reagere på kontakter.
Projekter tildeles generelt for at optimere brugen af agentens ledige tid, når
kontaktmængden er lav. Disse aktiviteter forekommer i hvert arbejdsskift og
kan tildeles for en eller flere dage pr. uge.

WFM undersøger dækningen for hvert interval og planlægger et projekt til et
tidspunkt, hvor det har mindst indflydelse på dækningen. Hvis en agent tildeles
til flere projekter, ser WFM også på den tildelte prioritet for de enkelte
projekter og planlægger projektet med den højeste prioritet først.

Eksempel: Du udpeger nogle af dine agenter til at arbejde på to projekter
og tildeler en prioritet til hvert projekt. Hvis WFM genererer tidsplanerne
for de to projekter og registrerer, at der ikke er nok agenter til at
understøtte alle de prognosticerede krav for begge, sammenligner det
prioritetsværdien for de to projekter. WFM planlægger derefter agenter til
det projekt med den højeste prioritet først.
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Administration af projekter

Brug siden Projekter (Programadministration > Projekter) til at oprette, redigere
og slette projekter.

Bedste fremgangsmåder: Det anbefales at undlade at slette projekter.
Hvis du sletter et projekt, vil alle de historiske data, der er tilknyttet det,
gå tabt.

Bemærk: Du kan ikke slette et projekt, hvis det aktuelt er planlagt.

Felterne på siden beskrives herunder.

Felt Beskrivelse

Projektnavn Angiv et entydigt projektnavn.

Prioritet Angiv et tal mellem 0 og 9 for at beskrive pro-
jektprioriteten. 0 er den højeste prioritet.

Hyperlink-URL Hvis agenten skal besøge en webside for at udføre
projektet, skal du angive URL'en på denne webside
her. Du skal bruge den fulde URL (herunder http,
https og www efter behov). URL'en vises i pro-
jektaktiviteten i Min tidsplan.

Tekst, der skal vises Angiv valgfri tekst, der skal vises som et link i pro-
jektaktiviteten i stedet for URL'en.

Betalt Marker dette afkrydsningsfelt, hvis dette projekt er
en betalt aktivitet.

Aktiver Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere pro-
jektet. Et projekt kan ikke planlægges, før det er akti-
veret.

Startdato/Slutdato Angiv start- og slutdatoerne på den periode, som
agenter kan planlægges til at arbejde på projektet.
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Felt Beskrivelse

Starttid/Sluttid Angiv start- og sluttiderne på den periode, som agen-
ter kan planlægges til at arbejde på projektet.

Tidsplansforøgelse Angiv den tidsplanforøgelse, der bestemmer de inter-
valler, som projektet kan starte i. Hvis du f.eks. væl-
ger en stigning på 15 minutter og starttiden er 08:00,
så kan agenter starte arbejde på projektet kl. 08:00,
08:15, 08:30 osv.

Dage, agenter kan
arbejde på projektet

Klik på dagene på linjen for at angive, hvilke dage i
ugen agenter kan planlægges til at arbejde på pro-
jektet. Valgte dage er blå. Som standard er alle ugens
dage markeret.

Mindste varighed Angiv den mindste længde i tid, som agenter kan
planlægges til at arbejde på projektet. Denne værdi
må ikke være mindre end Varighedsenhed og skal
være et multiplum af Varighedsenhed.

Maks. varighed Angiv den maksimale længde i tid, som agenter kan
planlægges til at arbejde på projektet. Denne værdi
skal være et multiplum af Varighedsenhed og skal
være mindst det samme som Mindste varighed.

Varighedsenhed Angiv den basisblok af tid, som agenter kan plan-
lægges til at arbejde på projektet. Hvis f.eks. varig-
heden er 30 minutter, og en agent er planlagt til at
arbejde på projektet i 60 minutter under arbejds-
skiftet, kan denne tid være to på hinanden følgende
varighedsenheder, der tilsammen er 60 minutter. Det
kan også være en 30-minutters varighedsenhed om
formiddagen og en anden 30-minutters varig-
hedsenhed om eftermiddagen.
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Felt Beskrivelse

Begræns det samlede
antal timer, der
bruges på dette pro-
jekt pr. uge

Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil begrænse
antallet at timer, der anvendes på projektet pr. uge.
Når afkrydsningsfeltet er markeret, vises indstil-
lingen Maksimalt antal timer pr. uge.

Maksimalt antal
timer pr. uge

Angiv det maksimale antal timer pr. uge, som en
agent kan arbejde på dette projekt, og vælg en eller
to valgmuligheder for at angive, om agenten kan
arbejde flere dage pr. uge eller kun en dag pr. uge på
projektet.

Agenter Vælg de agenter, der skal arbejde på projektet.

Farve Vælg en farve til at repræsentere dette projekt i tids-
planen.

Historiske data

Siderne i denne afsnit i Programadministration giver dig mulighed for at
registrere, flette og redigere historiske data.

Siderne er:

n Vis og rediger historiske data

n Registrer historiske data

n Anmodning om fletning af historiske data

n Prognosenøjagtighed ved kompileringsanmodning

Vis og rediger historiske data

WFM kræver historiske data for at generere fordelinger, prognoser og
tidsplaner og til at beregne statistikker. Jo mere nøjagtig de historiske data er,
desto mere nøjagtige vil prognoser og tidsplaner blive. Men undertiden er
historiske data for en servicekø ufuldstændige, unøjagtige eller mangler
fuldstændigt. Når dette sker, kan du angive manglende data manuelt eller
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redigere eksisterende unøjagtige data ved brug af siden Vis og rediger
historiske data.

Årsager til, at du måske ønsker at redigere eller indsætte historiske data,
omfatter følgende:

n For at rette data, der er unøjagtige på grund af systemet eller net-
værksproblemer

n For at justere data, der er usædvanlige på grund af en sjælden hændelse,
f.eks. en marketingkampagne

n For at indsætte manglende data, når kontaktmængden er normal, men
ingen data blev registreret på grund af, at systemet eller netværket var
nede

n For at oprette data, når de historiske data enten er utilgængelige eller
mangler, når du f.eks. installerer WFM

n For at understøtte prognosticering og planlægning af ikke-interaktive ser-
vicekøer (som f.eks. dem, der håndterer e-mail og sociale medier)

Bemærk: GIS (Generic Interface Services) API kan også bruges til at føje
historiske data fra enhver ACD til WFM-databasen. GIS API er en del af
WFM og kræver ikke nogen separat installation eller noget separat
program for at fungere. Se GIS API Reference Guide, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.

Visning og redigering af historiske data

Brug siden Vis og rediger historiske data (Programadministration > Vis og
rediger historiske data) for at få vist de historiske data for en bestemt servicekø
og dato.

Bemærk: Hvis du har en Avaya ACD, har du også mulighed for at se
historiske data for telefonlinjer (DN'er). Du kan dog ikke redigere DN-data
i WFM.

Når du har angivet de historiske dataparametre, vises der en tabel med de
ønskede data, hvis de findes. Hvis der ingen findes for en servicekø, kan du
angive data for den pågældende dag på intervalzoomniveau.
(missing or bad snippet)
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Felterne på siden Vis og rediger historiske data er beskrevet nedenfor.

Felt Beskrivelse

Servicekø Vælg den servicekø, hvis data du vil se og/eller redi-
gere.

Telefonnummer (Kun Avaya ACD) Vælg det telefonnummer, hvis data
du vil se.

Zoomniveau Vælg det niveau af detaljer, du vil bruge til at se
dataene. Dine muligheder er:

n I (efter interval)

n D (efter dag)

n W (efter uge)

n M (efter måned)

n Y (efter år)

Data kan kun redigeres på intervalzoomniveauet.

Dato Vises kun, når intervalzoomniveauet er valgt. Angiv
den dato, hvis data du vil se eller redigere.

Startdato/Slutdato Vises kun, når zoomniveauet Dag, Uge, Måned eller
År er valgt. Angiv startdato og en slutdato for den
periode, hvis data du vil se.

Felterne i den historiske datatabel er beskrevet nedenfor. Tabellen viser
definitionen på feltet for både interaktive servicekøer og ikke-interaktive
servicekøer.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om interaktive og ikke-interaktive
servicekøer, kan du se Servicekøtyper.

Felt Beskrivelse

Kontakter håndteret Antallet af ACD-opkald/-kontakter agenten udførte i
løbet af intervallet.
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Felt Beskrivelse

Kontakter opgivet Antallet af ACD-opkald, der er distribueret til ser-
vicekøen i intervallet, som blev opgivet (opkalderen
lagde på, mens opkaldet var i kø eller ringede på
agentens telefon). Opkald tælles for det interval, hvor
opkalderen lægger på.

Kontakter besvaret Antallet af ACD-opkald, der er besvaret i servicekøen
i løbet af intervallet. Opkald tælles i det interval, hvor
agenten besvarede dem.

Samlet svartid Mængden af tid, som alle opkald/kontakter var i
køen og blev besvaret i løbet af intervallet.

Gennemsnitlig tale-
tid

Interaktive servicekøer: Den gennemsnitlige mængde
tid, der blev brugt på tale og pause for alle opkald,
der blev håndteret i løbet af intervallet.

Ikke-interaktive servicekøer: Den gennemsnitlige
mængde tid, der blev brugt på hver kontakt for alle
kontakter, der blev håndteret i løbet af intervallet.

Gennemsnitlig
arbejdstid

Den gennemsnitlige mængde tid, der blev brugt på
arbejde efter opkald for alle kontakter, der blev hånd-
teret i løbet af intervallet.

Seviceniveauprocent Den procentdel af kontakter, der opfylder ser-
viceniveaumålet for intervallet.

Registrer historiske data

Registrering af historiske data fra din ACD kan være nødvendigt i nogle
situationer. Disse omfatter:

n Du ønsker at importere historiske data fra din ACD for perioden, før du
installerede WFM.

n Du ønsker at udfylde hullerne i de historiske data, der forekom på grund
af afbrydelser i tilslutningen til din ACD, når du har installeret WFM.
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Bemærk: Denne funktion er ikke tilgængelig for Avaya ACD'er eller
ACD'er, der er klassificeret som "generiske" under WFM-installationen.

Registrering af historiske data

Brug siden Registrer historiske data (Programadministration > Registrer
historiske data) til at køre en anmodning om at registrere historiske data fra din
ACD og importere dem i WFM.

Bedste fremgangsmåde til at køre en rapport: Registrerede data fra
ACD kan lægge en stor belastning på systemet. Vi anbefaler, hvis du
anmoder om en stor mængde data, at du kører denne anmodning, når
kontaktcentret er lukket eller i en stille periode.

Felterne på siden Registrer historiske data beskrives herunder.

Felt Beskrivelse

Startdato Vælg startdato for de data, du ønsker at registrere.
Standardværdien er den aktuelle dato.

Starttid Vælg starttiden for de data, du ønsker at registrere.
Standardværdien er starten af det aktuelle halv-
timesinterval, som du er i.

Slutdato Vælg slutdatoen for de data, du ønsker at registrere.
Standardværdien er den aktuelle dato.

Sluttid Vælg sluttiden for de data, du ønsker at registrere.
Standardværdien udgør afslutningen af det aktuelle
halvtimesinterval, som du er i.

Anmodning om fletning af historiske data

Virtuelle servicekøer består af flere servicekøer. Ofte fandtes disse servicekøer.
før den virtuelle servicekø blev oprettet, og derfor er der historiske data
tilknyttet hver af dem for den foregående periode. For at opbygge historiske
data for den virtuelle servicekø skal de historiske data for hver af dens

58



Programadministration

komponentservicekøer flettes ind i den virtuelle servicekø. Med Anmodning om
fletning af historiske data kan du gøre dette.

De historiske data for de individuelle servicekøer bevares, så hvis du sletter en
servicekø fra den virtuelle servicekø, kan den stadig bruges.

Generering af en anmodning om fletning af historiske data

Hvis du vil generere en Anmodning om fletning af historiske data
(Programadministration > Anmodning om fletning af historiske data), skal du
følge disse trin:

1. Angiv en startdato og en slutdato for den periode af historiske data, du vil
flette.

2. Vælg den virtuelle servicekø.

3. Planlæg anmodningen. Anmodningen køres som standard straks.

Prognosenøjagtighed ved kompileringsanmodning

Prognosenøjagtighed er forholdet mellem den prognosticerede kontaktmængde
og den faktiske kontaktmængde. Prognosenøjagtighed ved
kompileringsanmodning beregner dette forhold for en eller flere servicekøer
baseret på historiske data. Den kan ikke fortælle dig, hvor nøjagtig en prognose
vil være i fremtiden. Den kan kun evaluere nøjagtigheden af prognoser i
fortiden.

Eksempel: Hvis f.eks. prognosepræcisionsniveauet for en servicekø er 105
%, betyder det, at den prognosticerede kontaktmængde var 5 % større end
den faktiske kontaktmængde.

Den værdi, der beregnes med denne anmodning, vises på siden Servicekøer i
afsnittet Procent for prognosepræcisionsniveau.

Generering af prognosenøjagtighed ved kompileringsanmodning

Hvis du vil generere en anmodning om prognosenøjagtighed ved
kompileringsanmodning (Programadministration > Prognosenøjagtighed ved
kompileringsanmodning), skal du følge disse trin:
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1. Angiv en startdato og en slutdato for den periode, hvis prog-
nosenøjagtighed, du vil beregne.

2. Vælg en eller flere servicekøer. Hver servicekø skal have prognoser gene-
reret for det valgte datointerval.

3. Planlæg anmodningen. Anmodningen køres som standard straks.

Personer

Siderne i dette afsnit i Programadministration sætter dig i stand til at
konfigurere brugere, agenter, team og visninger for at opsætte agentadgang til
WFM.

Siderne er:

n Brugere

n Agenter

n Teams

n Visninger

Brugere

En bruger er en person, der har en rolle i WFM. I systemer, der ikke
synkroniseres med en ACD, vil brugere blive oprettet, redigeret og slettet inde
fra WFM.

I systemer, der synkroniseres med en ACD, oprettes og administreres brugere i
ACD, selvom du stadig kan oprette brugere i WFM. Når brugere synkroniseres
fra ACD, oprettes der både en brugerpost og en agentpost, og brugerposten
linkes automatisk til den tilhørende agentpost. Du kan ikke ændre disse
indstillinger.

Bemærk: I synkroniserede systemer vil brugere, der er oprettet i WFM,
ikke blive synkroniseret tilbage til ACD.

En bruger skal mindst have en rolle i WFM. De roller, du kan tildele en agent,
er agent, supervisor og planlægger. Der er ingen administratorrolle, der kan
tildeles, der er kun den indbyggede systemadministrator. Hvis du ønsker
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yderligere oplysninger om administratorrollen, kan du se Om
administratorrollen.

Administration af brugere

Brug siden Brugere (Programadministration > Brugere) til at oprette, redigere
og slette brugere. Du kan redigere og slette brugere en ad gangen eller mange
på en gang.

Hvis du vælger at administrere mange brugere, kan du udføre tre forskellige
handlinger:

n Aktivere eller deaktivere dem

n Tildele roller til dem

n Slette dem

Bemærk: Det anbefales, at du opretter brugere i ACD i synkroniserede
systemer. Du kan oprette en bruger i WFM, men denne bruger kan ikke
være en agent (du kan ikke linke brugerposten til en agentpost), kun en
supervisor eller en planlægger.

Bemærk: Hvis du ønsker at slette en brugerpost i synkroniserede
systemer, skal du først slette den i ACD og derefter WFM.
Synkroniseringsservicen sletter ikke brugere fra WFM, når de slettes i
ACD, så det skal gøres manuelt.

Bedste fremgangsmåder: Det anbefales at undlade at slette brugere fra
WFM. Hvis de slettes, så mister du linket mellem agentposten og
brugerposten.

Felterne på siden Brugere er beskrevet nedenfor.

Felt Beskrivelse

Fornavn Brugerens fornavn.

Efternavn Brugerens efternavn.
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Felt Beskrivelse

Brugernavn WFM-brugernavnet. I et Active Directory-miljø er
dette brugeres AD-brugernavn, som ikke kan redi-
geres.

Adgangskode/Bekræft
adgangskode

Opret eller nulstil brugerens adgangskode her. I et
Active Directory-miljø vises disse felter ikke, fordi
brugerens Active Directory-adgangskode bruges.
Adgangskoden administreres i AD.

Aktiver denne bruger Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere bruge-
ren. Brugeren kan ikke logge ind, før brugerkontoen
er aktiveret.

Oprettelsesdato (Skrivebeskyttet) Den dag, hvor brugerposten blev
oprettet.

Deaktiveringsdato (Skrivebeskyttet) Den dag, hvor brugerposten blev
deaktiveret. Så længe en post er aktiveret, er dette
felt ikke synligt. Når det er synligt, vises den seneste
deaktivering.

Vis tidszone Vælg den tidszone, som brugernes tidsplaner vises i.
Som standard er dette den tidszone, der er kon-
figureret på siden Globale indstillinger.

Roller Vælg en eller flere roller for denne bruger. I et
synkroniseret system tildeles brugeren automatisk
agentrollen.

Bemærk: Hvis en bruger er en aktiv agent og
tildeles en yderligere rolle (f.eks. forfremmes
til supervisor), og brugeren ikke længere skal
arbejde som agent, skal du deaktivere
brugerens agentpost og også fjerne tildelingen
af brugerens agentrolle. Ellers vil WFM ikke
fungere korrekt.
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Felt Beskrivelse

Link denne bruger til
en agent/Vælg en
agent

Marker dette afkrydsningsfelt, og vælg derefter en
agent fra rullelisten Vælg en agent. I synkroniserede
systemer er afkrydsningsfeltet markeret og
skrivebeskyttet, og agenten, der er oprettet på
samme tid som brugerposten, linkes til posten.

Bemærk: I et synkroniseret system, er dette
afkrydsningsfelt og felt ikke synligt, hvis du
opretter en bruger i WFM.

Visninger Vælg visninger for brugeren. Du skal vælge mindst
en visning, og en af de valgte visninger skal være
udpeget som hovedvisningen. Udpegningen af hoved-
visningen påvirker den adgang, som brugeren har.
Hvis en visning er udpeget som en brugers hoved-
visning, har brugeren læse-/skriveadgang til tids-
planer i applikationen Agenttidsplaner. Og hvis en
agents hovedteam er del af en supervisors hoved-
visning, så har supervisoren adgang til den pågæl-
dende agents anmodninger i applikationen
Meddelelser.

Handling Hvis du vælger at administrere mange brugere,
vises afsnittet Handling. Vælg den handling, du vil
udføre, på rullelisten Handling, og vælg derefter de
ønskede brugere i udvælgelsesruden.

Agenter

I et synkroniseret system oprettes agenter automatisk, når ACD synkroniseres
med WFM. Du kan også oprette ikke-ACD-agenter i et synkroniseret system.

Bedste fremgangsmåder: Rediger ikke fornavnet, efternavnet eller ACD-
id  for en synkroniseret ACD-agent i WFM. Disse ændringer skal altid
foregå i ACD. Derudover skal alle ikke-ACD-agenter, du opretter, tildeles et
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ACD-id, der er unikt, og som ikke potentielt er en dublet af et ACD-id, der
er oprettet af ACD.

I et ikke-synkroniseret system kan du oprette, redigere og slette agenter uden
begrænsning. De agenter som du opretter i WFM, skal dog have de samme
navne og id'er, som der er angivet for dem i ACD. Dette gør det muligt for
WFM at knytte de historiske data, der er importeret fra ACD  ind i WFM, til den
korrekte agent.

Administration af agenter

Brug siden Agenter (Programadministration > Agenter) til at oprette, redigere
og slette ACD- og ikke-ACD-agenter.

Bemærk: En agent skal være inaktiv, før agenten kan slettes.

Bedste fremgangsmåder: Det anbefales at undlade at slette agenter. Hvis
du sletter en agent, mister du alle de historiske data, der er tilknyttet
agenten, og alle agentens tidsplaner.

Felterne på siden Agenter beskrives herunder.

Felt Beskrivelse

Fornavn Agentens fornavn. I synkroniserede systemer kom-
mer denne værdi fra ACD'en.

Efternavn Agentens efternavn. I synkroniserede systemer
kommer denne værdi fra ACD'en.

Medarbejder-id Agentens id i WFM. Denne værdi skal være enty-
dig.

Brugernavn (Skrivebeskyttet) Agentens WFM-brugernavn,
som det er konfigureret på den brugerpost, der er
linket til denne agentpost. I et Active Directory-
system er dette agentens AD-brugernavn.
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Felt Beskrivelse

ACD-id Agentens id blev tildelt i ACD. Dette tal bruges til
at forbinde synkroniserede agentposter mellem
ACD og WFM, og WFM bruger dette tal til at
identificere agenten. I synkroniserede systemer
kommer denne værdi fra ACD'en og skal ikke
ændres.

I et ikke-synkroniseret system, hvis agenten er en
ACD-agent, skal du angive agentens id, som det er
tildelt i ACD'en.

Hvis agenten ikke er en ACD-agent, skal du
angive et entydigt tal i et område, der aldrig vil
være i konflikt med andre id'er, der er tildelt en
ACD-agent.

Firmaets startdato Angiv den dato, agenten startede ansættelsen hos
firmaet. WFM bruger denne værdi til at definere
planlægningsprioriteter. Agenten vil ikke blive
planlagt før denne dato.

Firmaets slutdato (Valgfrit) Angiv den dato, hvor agenten vil afslutte
ansættelsen hos firmaet. Agenten vil ikke blive
planlagt efter denne dato. Brug dette felt, når du
kender agentens afslutningsdato.

Afdelingens startdato Angiv den dato, hvor agenten begyndte at arbejde
i kontaktcentret. WFM bruger denne værdi til at
definere planlægningsprioriteter.
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Felt Beskrivelse

Klassificering (Valgfrit) Angiv et helt tal fra 0 til 99999 for at
klassificere agenter baseret på deres anciennitet
og ekspertise. WFM bruger denne værdi til at
definere planlægningsprioriteter. Den nøjagtige
betydning af klassificering afhænger af den
service, som dit kontaktcenter leverer. Hvis du
ikke angiver en klassificering, behandler WFM
det som 99999.

Bemærk: I version 9.2 og tidligere blev
alfanumeriske værdier accepteret i dette felt.
Eventuelt eksisterende klassificeringer, der
er alfanumeriske, vil gå tabt, når
WFM opgraderes til version 9.3 eller nyere.

Aktiver denne agent Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere agen-
ten i WFM. Agenter skal aktiveres, før de kan
planlægges.

Teams Tildel agenten til et eller flere teams, og udpeg et
team som agentens hovedteam. Hovedteamet
bestemmer, hvilke statistikker og meddelelser
agenterne ser på dashboardet. Som standard er
agenten tildelt til teamet Nye agenter.
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Felt Beskrivelse

Færdighedstilknytninger Tildel agenten til en eller flere
færdighedstilknytninger. De
færdighedstilknytninger, du vælger, bestemmer
hvilke servicekøer, som agenten kan planlægges
for. Både agenten og servicekøen skal tildeles til
samme færdighedstilknytning, før agenten kan
planlægges for denne servicekø.

Bemærk: Færdighedstilknytninger bruges
ikke, hvis agenten er tildelt til en
multifærdighedsgruppe.
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Felt Beskrivelse

Arbejdsskift Tildel rotation af arbejdsskift til agenten. Når der
oprettes en rotation af arbejdsskift, dateres det
første arbejdsskift, der blev flyttet til ruden Tildelt,
med startdatoen for den aktuelle uge. Alle
efterfølgende tildelte arbejdsskift dateres med
datoen for den næste uge. Der kan ikke være
noget spring i ugerne fra et arbejdsskift til det
næste. En agents dynamiske
planlægningsarbejdsskift ignoreres af WFM, når
der oprettes rotation af arbejdsskift.

Bemærk: Hvis rotation af automatiske
arbejdsskift ikke er aktiveret, når der køres
en tidsplan, skal der konfigureres et
arbejdsskift for den specifikke uge i
tidsplanen, før denne agent kan planlægges.

Brug op- og ned-pilene til at omarrangere
arbejdsskift i rotationen. Arbejdsskiftet flytter op
og ned med halve trin – et klik op og det valgte
arbejdsskift er samtidig med arbejdsskiftet
ovenfor, så det bliver et delt skift. Klik igen, og
arbejdsskiftet flytter til ugen før skiftet ovenfor, og
antager dette arbejdsskifts dato. Alle arbejdsskift
herunder ændrer sin dato tilsvarende. Det samme
gælder for brugen af ned-pil. Se dette eksempel
på rotation af arbejdsskift, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.

Bemærk: Hvis agenten har udfyldt
dynamisk planlægning for en bestemt uge,
bruges det dynamiske
planlægningsarbejdsskift for denne uge i
stedet for disse tildelte/roterede arbejdsskift.
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Felt Beskrivelse

Kopier rotation af
arbejdsskift

Du kan kopiere denne agents rotation af arbejds-
skift til en eller flere valgte agenter. Dette vil
erstatte disse agenters tidligere rotation af arbejds-
skift. Du skal først gemme denne agentpost, før
du kan foretage kopieringen.

Tildelte undtagelser Denne tabel viser alle undtagelser, der er tildelt til
agenten. Som standard sorteres tabellen efter dato
i faldende rækkefølge, så den nyeste dato er
øverst. Tabellen kan sorteres på enhver kolonne.
Du kan slette undtagelser fra tabellen ved at
markere afkrydsningsfeltet ud for undtagelsen og
klikke på Slet. Knappen Slet aktiveres ikke, før der
mindst er valgt en undtagelse.

Bemærk: Sletning af en tildelt undtagelse
her vil ikke slette denne undtagelse fra en
agents tidsplan, der allerede er blevet
genereret.

Eksempel: Rotation af arbejdsskift

I følgende tabel vises det, hvad der sker, når du flytter arbejdsskift op eller ned i
den tildelte rude for arbejdsskift på siden Agenter.

Handling Effekt på rotation i skift Kommentar

Vælg Skift 3 Uge A | Skift 1

Uge B | Skift 2

Uge C | Skift 3

Uge D | Skift 4
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Handling Effekt på rotation i skift Kommentar

Klik på Op Uge A | Skift 1

Uge B | Skift 2

Uge B | Skift 3

Uge C | Skift 4

Skift 2 og 3 er nu delte
skift for uge B

Klik på Op Uge A | Skift 1

Uge B | Skift 3

Uge C | Skift 3

Uge D | Skift 4

Uge B har ikke længere
et delt skift

Klik på Op Uge A | Skift 3

Uge A | Skift 1

Uge B | Skift 2

Uge C | Skift 4

Skift 3 og 1 er nu delte
skift for uge A

Klik på Op Uge A | Skift 3

Uge B | Skift 1

Uge C | Skift 2

Uge D | Skift 4

Skift 3 er nu først i rota-
tionen, og alle andre
skift er flyttet en uge
ned

Bemærk: Et delt arbejdsskift er en situation, hvor en agent arbejder to
forskellige skift i løbet af den samme dag. Før du deler et arbejdsskift, skal
du oprette to arbejdsskift, der starter og slutter på forskellige tider eller
dage, og som ikke overlapper.

Eksempel: Hvis en agent arbejder fire timer om morgenen og fire timer
om aftenen, skal du oprette et arbejdsskift, der dækker morgentimerne, og
et andet skift der dækker aftentimerne.
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Teams

I et synkroniseret system oprettes nogle teams i ACD og synkroniseres med
WFM. Hvis et team har agenter tildelt i ACD og derefter i WFM, har disse
agenter teamet angivet som deres hovedteam. For disse teams kan du ikke
ændre teamnavnet, hvilke agenter der er tildelt til teamet eller teamets status
som disse agenters hovedteam.

Du kan dog oprette og administrere teams i WFM. Disse teams synkroniseres
ikke tilbage til ACD.

I et ikke-synkroniseret system kan du oprette og administrere teams som
ønsket.

Administration af teams

Brug siden Teams (Programadministration > Teams) til at oprette, redigere og
slette teams.

Bedste fremgangsmåder: Det anbefales at undlade at slette teams. Hvis
du sletter et team, vil alle de historiske data, der er tilknyttet det, gå tabt.

Felterne på siden Teams er beskrevet nedenfor.

Felt Beskrivelse

Teamnavn Angiv et entydigt navn på teamet. Synkroniserede
teamnavne er skrivebeskyttede.

Agenter Tildel de ønskede agenter til teamet. Hvis dette er
agentens hovedteam, skal du for hver agent
markere afkrydsningsfeltet Hovedteam. Hvis dette
er hovedteamet for alle valgte agenter, kan du
markere afkrydsningsfeltet ud for
kolonneoverskriften for at markere alle
afkrydsningsfelter på listen.

I et synkroniseret system kan du ikke ændre listen
over agenter, der er tildelt til det synkroniserede
team.
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Felt Beskrivelse

Medtage dette team i
produktivitetsrapporter

Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du ønsker, at
dette teams statistikker skal inkluderes, når
registreringsservicen kompilerer alle daglige,
ugentlige, månedlige og årlige
produktivitetsstatistikker.

Visninger

En visning kontrollerer omfanget af adgang, som en bruger har i WFM. En
bruger, der har fået tildelt en visning, har kun adgang til enheder (team,
servicekøer, servicekøgrupper, multifærdighedsgrupper,
færdighedstilknytninger, arbejdsbetingelser, arbejdsskift, undtagelser og
projekter), der er tildelt til denne visning i henhold til rettighederne i deres
rolle.

En WFM-enhed kan inkluderes i flere visninger, og en bruger kan blive tildelt
til flere visninger.

WFM-systemvisningen kaldes EnterpriseView. Denne visning kan ikke omdøbes
eller slettes. Du kan bruge denne som din primære visning eller oprette nye
visninger, der passer til dine behov.

Administration af visninger

Brug siden Visninger (Programadministration > Visninger) til at oprette,
redigere og slette visninger.

Felterne på siden Visninger beskrives herunder.

Felt Beskrivelse

Visningsnavn Angiv et entydigt navn på visningen.

Bemærk: EnterpriseView er en
systemvisning og kan ikke omdøbes eller
slettes.
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Felt Beskrivelse

Aktiver denne visning Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere
visningen. En visning kan ikke bruges, hvis den
ikke er aktiveret.

Brugere Vælg de brugere, der skal tildeles til visningen.

Teams Vælg de teams, der skal tildeles til visningen.

Multifærdighedsgrupper Vælg de multifærdighedsgrupper, der skal til-
deles til visningen.

Servicekøer Vælg de servicekøer, der skal tildeles til visnin-
gen.

Servicekøgrupper Vælg de servicekøgrupper, der skal tildeles til
visningen.

Færdighedstilknytninger Vælg de færdighedstilknytninger, der skal tildeles
til visningen.

Arbejdsbetingelser Vælg de arbejdsbetingelser, der skal tildeles til
visningen.

Arbejdsskift Vælg de arbejdsskift, der skal tildeles til visnin-
gen.

Undtagelser Vælg de undtagelser, der skal tildeles til visnin-
gen.

Projekter Vælg de projekter, der skal tildeles til visningen.

Arbejdsregelsæt Vælg de arbejdsregler, der skal tildeles til visnin-
gen.

Dynamisk planlægning
af hændelser

Vælg de dynamiske planlægningshændelser, der
skal tildeles til visningen.
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Planlægning

Siderne i dette afsnit af Programadministration gør det muligt at opsætte alle de
elementer, der er nødvendige for at generere en tidsplan.

Siderne er:

n Arbejdsskift

n Arbejdsbetingelser

n Specialhændelser

n Skift budgetanalyse-anmodning

n Reducering

n Kopier tidsplansaktiviteter

n Arbejdsregler for dynamisk planlægning

n Tilknytninger til dynamisk planlægning

n Dynamisk planlægning af hændelser

Arbejdsskift

WFM tillader dig at oprette arbejdsskift, der matcher agentens tilgængelighed,
foretrukne fridage, starttid og længde på arbejdsdagen. Et arbejdsskift
identificerer de timer og dage, som en agent kan arbejde. Du kan oprette et
arbejdsskift for en eller flere agenter. WFM vil derefter planlægge agenter, så
de bedst matcher deres arbejdsskiftpræferencer og forretningskrav. Der er
ingen grænse for antallet af arbejdsskift, du kan oprette, og WFM bevarer den
tidligere tidsplanshistorik for hver agent i WFM-databasen.

Når et arbejdsskift konfigureres, skal du beslutte, hvilken type arbejdsskift det
er. Du kan tildele agenter og arbejdsbetingelser til et arbejdsskift for specifikke
uger. WFM gør det muligt at administrere følgende typer af arbejdsskift.

n Fast arbejdsskift

n Tildelt arbejdsskift

n Variabelt arbejdsskift

Du kan oprette flere arbejdsskift og derefter tildele dem til en agents rotation af
arbejdsskift. Hvis du bruger rotation af arbejdsskift (en agent arbejder på
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forskellige skift over flere uger), skal du definere rækkefølgen af skift og
rotation. Se Administration af agenter og Eksempel: Rotation af arbejdsskift, hvis
du ønsker yderligere oplysninger.

Hvis en agent opretter en dynamisk tidsplan, der falder inden for en rotation af
arbejdsskift, tilsidesætter den dynamiske tidsplan rotationen for den uge.
Rotationen fortsætter efter den dynamiske tidsplan.

Hvis en agent f.eks. har en rotation af arbejdsskift på tre arbejdsskift, men
opretter en dynamisk tidsplan, der falder i anden uge af en rotation,
tilsidesætter den dynamiske tidsplan rotationen af arbejdsskift for den anden
uge. Rotationen fortsætter for den tredje uge, og den næste rotation fortsætter
den sædvanlige tre-ugers rotation.

Rotation 1

Rotation 2 med Dynamisk

tidsplan tilføjet Rotation 3

Arbejdsskift 1 Arbejdsskift 1 Arbejdsskift 1

Arbejdsskift 2 Dynamisk tidsplan Arbejdsskift 2

Arbejdsskift 3 Arbejdsskift 3 Arbejdsskift 3

Bemærk: Hvis et arbejdsskift slettes, slettes agentens tildeling af
arbejdsskift også. Efterfølgende tildelinger af agentarbejdsskift vil ikke
automatisk blive justeret til at støde op til tidligere tildelte
arbejdsskiftdatoer. Dette kan resultere i uger, hvor agenten ikke har tildelt
nogen arbejdsskift.

Agenter kan bytte arbejdsskift. Disse byttehandler skal godkendes af
supervisorer, planlæggere eller administratorer.

Supervisorer, planlæggere og administratorer kan også foretage ad hoc-
tidsplansbyttehandler baseret på forretningskrav og kontaktcenterets behov.

Faste arbejdsskift

Et fast arbejdsskift er et arbejdsskift, der dækker kravene til faste timer og dage,
og som aldrig varierer. Brug denne type arbejdsskift til at planlægge agenter for
at understøtte krav til hele dage eller uger.

Et fast arbejdsskift har følgende kendetegn:
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n Arbejdsdage i løbet af ugen er faste

n Arbejdstimer hver dag er faste, men behøver ikke at være de samme hver
dag.

n Starttiderne for arbejdsskiftet hver dag er faste, men behøver ikke at være
de samme hver dag

n Antallet af timer pr. uge, der er angivet for arbejdsskiftet (timer pr. uge),
skal være lig med det samlede antal timer, der er planlagt for dagene i
ugen i arbejdsskiftet (timer i alt)

Hvis du tildeler et fast arbejdsskift til en agent, ændres agentens tidsplan aldrig.
Hvis du tildeler faste arbejdsskift til alle agenter, kan du ikke optimere
tidsplaner, så du sikrer tilstrækkelig dækning på alle tidspunkter.

Tildeling af arbejdsskift

En tildeling af arbejdsskift er en type fast arbejdsskift, der ikke dækker kravene.
Brug en tildeling af arbejdsskift til at planlægge agenter til aktiviteter, der ikke
er tjenesteaktiviteter, f.eks. projekter for hele dage eller uger.

Variable arbejdsskift

Et variabelt arbejdsskift er et arbejdsskift, der dækker krav til variable timer og
dage. Brug denne type arbejdsskift til at planlægge agenter til at understøtte en
servicekø for variable dage og uger. I modsætning til et fast arbejdsskift giver et
variabelt arbejdsskift fleksibilitet på mindst en af følgende måder:

n Du kan tildele en eller flere dage om ugen som en valgfri arbejdsdag.

n Du kan tildele det samlede antal arbejdstimer for en eller flere dage pr.
uge som variabel.

n Du kan vælge ankomsttiden for en eller flere dage om ugen som variabel.

En eller flere af følgende egenskaber er forskellige i et variabelt arbejdsskift:

Mindste og højeste antal dage pr. uge og timer pr. uge

Med et variabelt arbejdsskift ønsker du måske at begrænse det maksimale antal
dage og timer pr. uge for at begrænse overtid og garantere en rimeligt udhvilet
medarbejder. Du kan også få brug for at forpligte dig til et minimum antal
timer pr. dag og dage pr. uge for agenten. Du angiver det minimale og
maksimale antal dage pr. uge og timer pr. uge for arbejdsskiftet. Derefter
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angiver det minimale og maksimale antal timer for hver dag i ugen, som
agenten kan arbejde for dagen. Du kan også angive de dage om ugen, der er
potentielle fridage for agenten.

Tidligste og seneste starttidspunkter

Bestem det tidligste tidspunkt, som du ønsker, at agenten skal begynde at
arbejde, og hvornår agenten kan begynde at arbejde. Så snart du kender de
tidligste og seneste mulige starttidspunkter, kan du konfigurere de tidligste og
seneste starttider for en agent i WFM for hver dag i arbejdsskiftet.

Administration af arbejdsskift

Siden Arbejdsskift (Programadministration > Arbejdsskift) gør det muligt at
oprette, redigere, slette og tildele arbejdsskift. Du kan også få vist tildelte
arbejdsskift.

Felterne på siden, når du opretter, redigerer eller sletter et arbejdsskift,
beskrives nedenfor.

Felt Beskrivelse

Navn på arbejdsskift Angiv et unikt navn til arbejdsskiftet.

Aktiver Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere
arbejdsskiftet. Det skal aktiveres for at være
tilgængelig for brug.

Bemærk: Når du deaktiverer et arbejdsskift,
vises det ikke længere på tidsplaner for agenter
og vil ikke blive brugt i nye
planlægningsanmodninger. Agenter, der er
tildelt til dette arbejdsskift, skal flyttes til andre
aktive arbejdsskift, ellers vil de ikke blive
planlagt for ugen.
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Felt Beskrivelse

Type af arbejdsskift Vælg den type arbejdsskift, som dette er.

n Fast: Bruges til at dække krav til faste timer og
dage. Dette arbejdsskift varierer aldrig.

n Tildeling: Bruges til agentaktiviteter, når agen-
ter ikke i tjeneste. Dette er en type fast arbejds-
skift.

n Variabel: Bruges til at dække krav til variable
timer og dage. Dette arbejdsskift varierer base-
ret på prognosticeret behov, når arbejdsskiftet
anvendes.

Ugentlig forekomst (Kun variable arbejdsskift) Angiv det mindste og det
maksimale antal timer og dage pr. uge, som en agent
kan planlægges. Disse værdier skal være i
overensstemmelse med skiftparametrene. Du kan
f.eks. ikke angive et minimum af fem dage pr. uge,
når der kun er en dag konfigureret i
skiftparametrene.
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Felt Beskrivelse

Skiftparametre Skiftparametre afhænger af typen af skift, du har
valgt. Når du angiver parametre for hver dag i ugen,
vises de grafisk i grafen for arbejdsskiftparametre.

Faste arbejdsskift og tildelingsarbejdsskift:

l Anvend på: Vælg en dag fra dagslinjen for at
konfigurere parametrene for denne dag.

l Skiftstart: Angiv det tidspunkt, hvor skiftet star-
ter.

l Skiftlængde: Angiv længden på skiftet.

l Dage pr. uge: Denne værdi er skrivebeskyttet,
beregnet på basis af antallet af dage, du kon-
figurerer.

l Timer pr. uge: Denne værdi er skrivebeskyttet,
beregnet på basis af antallet af dage, du kon-
figurerer, samt skiftlængden hver dag.

Variable arbejdsskift:

l Anvend på: Vælg en dag fra dagslinjen for at
konfigurere parametrene for denne dag.

l Skiftstart: Angiv de tidligste og de seneste tids-
punkter, som agentens skift kan starte den
pågældende dag.

l Skiftlængde: Angiv den mindste og den længste
skiftlængde for den pågældende dag.

l Mindste interval: Angiv den mindste mængde
tid mellem arbejdsskift.

l Fridage tilladt. Marker dette afkrydsningsfelt for
at angive, om agenten kan have fri denne dag.
Hvis dette ikke markeres, skal agenten arbejde,
hvis der er timer tilgængelige.
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Felt Beskrivelse

Tidsplansforøgelse (Kun variable arbejdsskift) Vælg den ønskede for-
øgelse af skiftlængde. Standardværdien er 30 minut-
ter.

Arbejdsbetingelser Vælg de arbejdsbetingelse, der skal gælde for arbejds-
skiftet.

Forståelse af arbejdsskiftparametergrafen

Arbejdsskiftparametergrafen er en visuel repræsentation af det arbejdsskift, du
konfigurerer. Den viser en søjle for hver dag, du opsætter, så du viser starttider
og varigheder. For faste og tildelte arbejdsskift viser grafen en grå søjle for hver
planlagt dag i ugen. Den valgte dag vises i blå.

Følgende graf viser et fast skift, der starter kl. 08:00 mandag til fredag og har
en varighed på 8 timer dagligt.

Den følgende graf viser også et fast arbejdsskift, men den inkluderer to dage,
hvor arbejdsskiftet krydser midnat. På tirsdage og torsdage starter arbejdsskiftet
kl. 18:00 og slutter kl. 02:00 den næste morgen. Dette vises ved at få søjlen for
tirsdag (dagen vælges i dagssøjlen, så den vises som blå i grafen) til at fortsætte
til onsdag.
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Følgende graf vises som et variabelt arbejdsskift. De kernetimer, som agenten
arbejder hver dag, vises i mørkegrå eller blå. De variable starttidspunkter og
skiftvarigheden er angivet som lysere grå eller blå. På mandag kan agenten
f.eks. begynde at arbejde fra 08:00 til 10:00, og den skiftvarigheden er mellem 4
og 8 timer lang. Mørk blå angiver, at uanset hvornår agenten begynder, eller
hvor langt skiftet er, så er agenten i kontaktcentret fra 08:00 til 14:00
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Visning af tildelte arbejdsskift

Du kan bruge indstillingen Vis tildelte arbejdsskift for at se en liste over de
tildelte arbejdsskift for den uge, der indeholder en valgt dato.

Når du vælger en dato, viser tabellen Tildelte arbejdsskift alle arbejdsskift, der
er planlagt for ugen, der indeholder din valgte dato, og antallet af agenter, der
er tildelt hvert arbejdsskift.

Du kan få vist navnene på de agenter, der er tildelt et bestemt arbejdsskift ved at
vælge arbejdsskiftet i tabellen og klikke på Vis agenter.

Arbejdsbetingelser

WFM skelner mellem rutine- og ikke-rutineaktiviteter. Den kategoriserer
aktiviteter, der forekommer under hvert arbejdsskift (f.eks. pauser og frokoster)
som en rutine. Disse rutineaktiviteter kaldes arbejdsbetingelser. En
arbejdsbetingelse er et sæt regler, der anvendes til at identificere
rutineaktiviteter, som forhindrer agenten i at besvare kontakter.

En arbejdsbetingelse kan være linket til faste, tildelte eller variable arbejdsskift.
Hvis agenten kan arbejde 4,5 til 6 timer under et arbejdsskift, og planlægning
er opdelt i intervaller på en halv time, skal du konfigurere arbejdsbetingelser
for 4,5, 5, 5,5 og 6 timer og tildele dem til agentens arbejdsskift eller have dem
som generelle betingelser.

Bemærk: Hvis du ikke tildeler nogen arbejdsbetingelser, opretter WFM
agenttidsplaner uden pauser eller frokoster. Du kan dog oprette generelle
arbejdsbetingelser, hvis du vil tildele specifikke arbejdsbetingelser for
denne skiftlængde.

For hver arbejdsbetingelsesaktivitet skal du angive følgende oplysninger:

n Navnet på arbejdsbetingelsesaktiviteten

n Varigheden af arbejdsbetingelsesaktiviteten

n Minimumforsinkelsen mellem starten af arbejdsskiftet og starten af denne
arbejdsbetingelsesaktivitet. Hvis f.eks. arbejdsskiftet starter kl. 08:00, og
denne arbejdsbetingelsesaktivitet ikke kan starte tidligere end 09:00, skal
den minimale forsinkelse være 1:00.

82



Programadministration

n Maksimum forsinkelsen mellem starten af arbejdsskiftet og starten af
denne arbejdsbetingelsesaktivitet. Hvis f.eks. arbejdsskiftet starter kl. 08:00,
og denne arbejdsbetingelsesaktivitet ikke kan starte senere end 09:20, skal
den maksimale forsinkelse være 1:20.

n Det mindste interval mellem afslutningen af den tidligere arbejds-
betingelsesaktivitet og starten af denne arbejdsbetingelsesaktivitet. Hvis
den tidligere arbejdsbetingelsesaktivitet f.eks. er en 15 minutters pause, og
denne arbejdsbetingelsesaktivitet er en frokost på en time, og der skal
være mindst halvanden time mellem morgenmaden og frokosten, skal det
mindste interval være på 90 minutter.

n Stigningen i minutter, som WFM bruger til at planlægge arbejds-
betingelsesaktiviteten. Mulige værdier er 00:05, 00:10, 00:15, 00:20 og
00:30.

n Den del, der betales. Du kan f.eks. angive, at 15-minutters pauser bliver
betalt, og at frokoster på en time ikke betales.

Bemærk, at når der oprettes tidsplaner, så bekræfter Tidsplan-tjenesten, at alle
arbejdsbetingelsesaktiviteterne kan anvendes som konfigureret. Hvis der ikke er
noget gyldigt tidspunkt, hvor alle arbejdsbetingelsesaktiviteterne kan anvendes
som konfigureret. ignorerer Tidsplan-tjenesten arbejdsbetingelsesaktiviteten
med en advarsel i loggen og i fejlfindingsfiler.

Tidsplan-tjenesten anvender arbejdsbetingelsesaktiviteterne med den mindste
forsinkelse først (i kronologisk rækkefølge). Den prioriterer at overholde
konfigurationen af arbejdsbetingelser frem for behovene i servicekøen.

En måde, hvorpå du kan undgå planlægningskonflikter, er at bruge følgende
parametertildelinger:

n Den maksimale forsinkelse for morgenpause = mindste forsinkelse for
frokost – mindste frokostinterval – varighed af morgenpause

n Den mindste forsinkelse for frokost = maksimal forsinkelse for mor-
genpause + varighed af morgenpause + mindste frokostinterval

Eksempel 1: Arbejdsbetingelse uden ubetalte aktiviteter
Et kontaktcenter har oprettet tre arbejdsbetingelsesaktiviteter: morgenpause,
frokost og eftermiddagspause. Arbejdsskiftet er otte timer langt. Start- og
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sluttidspunktet for arbejdsskift er variable: starttidspunktet kan være så tidligt
som 07:30, og sluttidspunktet så sent som 17:30.

Arbejdsbetingelsesaktiviteterne er konfigureret på følgende måde.

Aktivitet Min. forsinkelse Maks. fors. Varighed Min. interval

Morgenpause 01:30 03:00 00:15 00:00

Frokost 03:00 05:00 00:30 01:30

Eftermiddagspause 05:30 06:45 00:15 01:30

Hvis en agents arbejdsskift starter kl. 08:00, så kan denne agents morgenpause
starte når som helst mellem 09:30 og 11:00. Agentens frokost kan starte når
som helst mellem 11:00 og 13:00. Agentens eftermiddagspause kan starte når
som helst mellem 13:30 og 14:45.

Antag f.eks. at for at håndtere den forudsagte opkaldsmængde, skal WFM
planlægge, at en agent begynder at arbejde kl. 08:00 og skal tage en
frokostpause fra 11:00 til 11:30. WFM planlægger derefter agentens
morgenpause fra 09:30 til 09:45 for at tilfredsstille den mindste forsinkelse på
01:30 for denne arbejdsbetingelsesaktivitet.

Men det tidligste, en frokost kan starte, er 11:15 (09:45 plus 01:30, det mindste
interval mellem denne og den forrige aktivitet). WFM kan ikke oprette en
tidsplan, der tilfredsstiller alle parametrene, som de er konfigureret. Denne
situation kan afhjælpes ved at mindske den mindste forsinkelse af
morgenpausen fra 1:30 til 01:15 eller ved at mindske mindste forsinkelse for
frokost til 01:15.

Eksempel 2:  Arbejdsbetingelse med ubetalte aktiviteter
Et kontaktcenter har oprettet tre arbejdsbetingelsesaktiviteter: morgenpause,
frokost og eftermiddagspause. Frokostpausen er ubetalt tid. Arbejdsskift er otte
timer lange, men da der er en en-times ubetalt frokost, varer arbejdsskiftet
faktisk ni timer. Tidsplan-tjenesten planlægger ni timer for agenten.

Start- og sluttidspunktet for arbejdsskift er variable: Starttidspunktet kan være
så tidligt som 07:30, og sluttidspunktet så sent som 18:30.
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Aktivitet Min. forsinkelse Maks. fors. Varighed Min. interval

Morgenpause 01:15 03:00 00:15 00:00

Frokost 03:00 05:00 01:00 (ube-
talt)

01:30

Eftermiddagspause 08:00 08:30 00:15 01:30

Hvis en agents arbejdsskift starter kl. 08:00, så kan agentens morgenpause
starte når som helst mellem 09:30 og 11:00. Agentens frokost kan starte når
som helst mellem 11:00 og 13:00.

Agentens eftermiddagspause kan starte når som helst mellem 16:00 og 16:30.
Dette giver plads til en times ubetalt frokost. Den tilføjer timen og giver dig
mulighed for at indsætte en forsinkelse på 08:00, noget du ikke kunne gøre,
hvis frokosten var en betalt aktivitet. Du kan ikke have en forsinkelse, der er af
samme længde som arbejdsskiftet, medmindre der er ubetalt tid inkluderet. I
denne situation strækker agentens tidsplan sig over en periode på ni timer.

Administration af arbejdsbetingelser

Brug siden Arbejdsbetingelser (Programadministration > Arbejdsbetingelser) til
at oprette, redigere og slette arbejdsbetingelser.

Felterne på siden Arbejdsbetingelser er beskrevet nedenfor.

Felt Beskrivelse

Navn på arbejds-
betingelse

Angiv et navn til arbejdsbetingelsen, som gør den
nem at identificere, når du tildeler arbejdsbetingelser
til agenter, f.eks. Kundeservice - 4,5 timer.

Længde på planlagt
skift

Angiv længden på arbejdsskiftet, som arbejds-
betingelsen gælder for, i forøgelser på 15 minutter.
Hvis du angiver en værdi, der ikke er en forøgelse på
15 minutter, vil skiftlængden blive rundet op/ned til
de nærmeste 15 minutter.
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Felt Beskrivelse

Dette er en generel
betingelse

Marker dette afkrydsningsfelt, hvis
arbejdsbetingelsen gælder for alle arbejdsskift med
det samme antal timers arbejde pr. dag, og hvis
ingen andre arbejdsbetingelser er knyttet til disse
arbejdsskift. Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet
for en arbejdsbetingelse, og der ikke er nogen andre
arbejdsbetingelser linket til et arbejdsskift, vil WFM
ikke planlægge pauser eller frokost for agenter, der
er tildelt til dette arbejdsskift.

Bemærk: Der kan kun være en generel
betingelse pr. længde på planlagt skift pr. dag,
som arbejdsskiftet gælder for.

Tidligste skif-
tankomsttid

Marker afkrydsningsfeltet "Anvend arbejdsbetingelser
på arbejdsskift med enhver ankomsttid", hvis du
ønsker, at arbejdsbetingelsen skal gælde for
arbejdsskift med enhver ankomsttid, eller angiv et
tidspunkt, hvis du ønsker, at arbejdsbetingelsen skal
gælde for arbejdsskift, der begynder på eller senere
end en bestemt ankomsttid. Disse indstillinger
udelukker hinanden. Du kan kun vælge en af dem.

Dage, der skal inklu-
deres

Vælg mindst en ugedag, som arbejdsbetingelsen skal
gælde for. Som standard er de alle valgt.
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Felt Beskrivelse

Aktiviteter Klik på Tilføj for at føje en række til tabellen
Aktiviteter, og angiv derefter aktiviteternes detaljer:
Disse omfatter:

l Navn: Angiv et navn for at beskrive pausen eller
frokosten. Hvis dette felt forbliver tomt, fylder
WFM det med Pause.

l Type: Vælg Pause eller Frokost på rullelisten.

l Min. forsinkelse: Angiv den mindste mængde
tid i tt:mm-format, der skal gå mellem skif-
tankomsttiden og starten på denne aktivitet.
Denne værdi skal være i multiplum af 5 minut-
ter. Hvis noget andet angives, rundes værdien
op/ned til de nærmeste 5 minutter.

l Maks. forsinkelse: Angiv den maksimale
mængde tid i tt:mm-format, der kan gå mellem
skiftankomsttiden og starten på denne aktivitet.
Denne værdi skal være i multiplum af 5 minut-
ter. Hvis noget andet angives, rundes værdien
op/ned til de nærmeste 5 minutter.

l Varighed: Angiv længden af tid, som aktiviteten
varer, i tt:mm-format. Denne værdi skal være i
multiplum af 5 minutter. Hvis noget andet angi-
ves, rundes værdien op/ned til de nærmeste 5
minutter. Aktiviteter med en værdi på nul (0)
ignoreres.

l Forøgelse: Vælg forøgelsen i løbet af en time,
for hvornår aktiviteten kan begynde. Hvis f.eks.
aktiviteten kan starte en time efter skiftets start
kl. 08:00, og du vælger forøgelsen som 15
minutter, kan aktiviteten starte kl. 09:15, 09:30
eller 09:45.

l Min. interval: Angiv den minimale mængde af
tid mellem denne og den forrige aktivitet.
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Felt Beskrivelse

Denne værdi skal være i multiplum af 5 minut-
ter. Hvis noget andet angives, rundes værdien
op/ned til de nærmeste 5 minutter.

l Betalt del: Den del af aktiviteten i tt:mm-format,
som er betalt. Aktiviteter, der ikke er betalt,
udvider arbejdsskiftet med den ubetalte varig-
hed. Et otte-timers skift med en times ubetalt
frokost vil f.eks. blive til et arbejdsskift, der
strækker sig over ni timer. Der er en
begrænsning på 48 timer i en arbejdsbetingelse.

l Farve/farve-id: Klik i farvefeltet for at vælge en
farve til at repræsentere denne aktivitet i tids-
planen. Farve-id'et er den hexadecimale kode
for den valgte farve.

Tildel arbejdsskift Tildel et eller flere arbejdsskift, der skal bruge denne
arbejdsbetingelse.

Bemærk: Hvis alle arbejdsbetingelserne i dit
kontaktcenter er generelle arbejdsbetingelser,
behøver du ikke tildele arbejdsskift til dem.

Specialhændelser

En specialhændelse er en type hændelse, der får kontaktmængden til at afvige
fra det normale. Specialhændelsen kan få mængden til enten at forøges eller
reduceres. Når du tildeler en specialhændelse til en servicekø, foretager WFM
justeringer for effekten af specialhændelsen, når du genererer fordelinger og
prognoser.

Når du undersøger en historisk specialhændelse, skal du overveje følgende:

n Hvilken servicekø påvirker specialhændelsen? En specialhændelse er altid
relateret til en servicekø.
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n Hvilken type hændelse er denne specialhændelse? Du kan konfigurere
generiske typer af specialhændelser med standardværdier. Når du har
oprettet en generisk specialhændelse, kan du vælge den fra en liste over
tilgængelige specialhændelsestyper, når du har brug for det.

n Hvornår forekommer specialhændelsen?

n Hvor mange dage efter specialhændelsen vises påvirkningen af kon-
taktmængden? Påvirkningen af en strømafbrydelse er øjeblikkelig. Påvirk-
ningen af en regningsformatændring sker, når posten leverer regningen,
og kunden åbner brevet.

n Hvor lang tid varer påvirkningen af kontaktmængden i dage? Påvirk-
ningen af en strømafbrydelse varer måske kun en dag, hvis servicen gen-
dannes i løbet af dette tidsrum. Påvirkningen af regningsformatændringen
vil sandsynligvis vare nogle dage, da kunder behandler regninger på for-
skellige tidspunkter.

n Hvad er effektforholdet? Dette bestemmes ved at dividere den kon-
taktmængde, der forekom med specialhændelsen med den kon-
taktmængde, der sandsynligvis ville forekomme i fraværet af
specialhændelsen.

Påvirkning af distributionsanmodninger

Hvis den referenceperiode, du angiver i en fordelingsanmodning, inkluderer en
specialhændelse, udelukkes specialhændelsesdatoen fra referenceperioden.
Dette sikrer, at de unormale kontaktmønstre (inklusive
kontakthåndteringstider) på specialhændelsesdagen ikke påvirker
kontaktfordelingsmønstre.

Eksempel: Overvej en strømafbrydelse, der medfører, at den daglige
kontaktmængde, halveres – er normal om morgenen, men går til nul om
eftermiddagen. Der oprettes en specialhændelse med et effektforhold på
0,5. Datoen for denne specialhændelse, hvis den er en del af
referenceperioden, ekskluderes fra denne referenceperiode.

Påvirkning på prognoseanmodning

Hvis den referenceperiode, du angav i en prognoseanmodning, inkluderer en
specialhændelse, beregnes den normaliserede kontaktmængde ved at dividere
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den faktiske kontaktmængde på specialhændelsesdagen med
påvirkningsfaktoren. Dvs:

Normaliseret kontaktmængde = Faktisk kontaktmængde på
specialhændelsesdatoen ÷ Påvirkningsfaktor

Lad os sige, at i strømafbrydelseseksemplet var den faktiske kontaktmængde på
den dag, hvor strømafbrydelsen forekom, på 5.000 kontakter.
Strømafbrydelsesspecialhændelsen har en påvirkningsfaktor på 0,5. Ved at
bruge ovenstående formel:

Normaliseret kontaktmængde = 5.000 ÷ 0,5 = 10.000

Kontaktmængden i den refererede periode er blevet normaliseret til 10.000
kontakter for at kompensere for påvirkningen af specialhændelsen, der gør
prognosen mere nøjagtig.

Begrænsninger i specialhændelser

Specialhændelser bruges til at ophæve påvirkningen af en pludselig og ikke-
tilbagevendende ændring i kontaktmængden i fortiden for at sikre, at
prognoserne ikke inkluderes i disse uregelmæssigheder.

Specialhændelser kan bruges til at forudsige ændringer i kontaktmængder på
grund af fremtidige hændelser, f.eks. en forestående marketingkampagne. Disse
typer af hændelser kan blive behandlet enten automatisk eller manuelt under
prognosticeringsprocessen.

Administration af specialhændelser

Brug siden Specialhændelser (Programadministration > Specialhændelser) til at
oprette og administrere specialhændelser og tildele dem til servicekøer.

Bedste fremgangsmåder: Det anbefales at undlade at slette
specialhændelser. Hvis en specialhændelse slettes, vil de historiske data,
der er tilknyttet, gå tabt, hvilket kan påvirke prognosenøjagtigheden.

Felterne på siden, når du opretter, redigerer eller sletter en specialhændelse,
beskrives nedenfor.
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Felt Beskrivelse

Navn på spe-
cialhændelse

Angiv et navn til specialhændelsen.

Effektforsinkelse Angiv forsinkelsen i hele dage, mellem spe-
cialhændelsens forekomst, og hvornår den faktisk
påvirker kontaktcenteret. Standardværdi = 0.

Effektvarighed Angiv antallet af hele dage, du forventer, effekterne
af specialhændelsen skal vare. Standardværdi = 1.

Effektforhold Angiv effekten af specialhændelsen på normal
kontaktmængde. Standardværdi = 1.

Felterne på siden, når du tildeler en specialhændelse til en servicekø, beskrives
nedenfor.

Felt Beskrivelse

Servicekø Vælg den servicekø, du vil tildele specialhændelsen
til.

Specialhændelse Vælg den specialhændelse, du ønsker at tildele til ser-
vicekøen.Vælg den specialhændelse, du vil tildele til
servicekøen.

Hændelsesdato Vælg datoen for specialhændelsen.

Effektforsinkelse Dette felt udfyldes automatisk med værdien, der er
konfigureret for specialhændelsen. Du kan ændre
den, hvis du vil.

Effektvarighed Dette felt udfyldes automatisk med værdien, der er
konfigureret for specialhændelsen. Du kan ændre
den, hvis du vil.

Effektforhold Dette felt udfyldes automatisk med værdien, der er
konfigureret for specialhændelsen. Du kan ændre
den, hvis du vil.
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Felt Beskrivelse

Kommentar Angiv en kommentar om specialhændelsen, hvis du
vil.

Knappen Tildel Klik på denne knap for at tildele hændelsen til ser-
vicekøen. Den føjes til tabellen Tildelte hændelser.

Knappen Slet Klik på denne knap for at slette den valgte spe-
cialhændelse fra tabellen Tildelte hændelser.

Skift budgetanalyse-anmodning

En skift budgetanalyse-anmodning genererer de data, der er nødvendige for at
analysere skiftomkostningerne for en eller flere servicekøer.

Bemærk: Der skal være en produktionsprognose for perioden, som du vil
analysere, så rapporten kan køre korrekt.

Når du har kørt denne anmodning, kan du køre en skift budget-analyserapport.

Generering af skift budgetanalyse-anmodning

Hvis du vil generere en skift budgetanalyse-anmodning (Programadministration
> Skift budgetanalyse-anmodning), skal du følge disse trin:

1. Angiv en startdato og en slutdato for den periode, hvis data du vil flette.

2. Vælg en eller flere servicekøer.

3. Tilføj parametrene for de skift, du vil analysere. Klik på Tilføj for at føje
en række til tabellen, og angiv derefter skiftparametrene for hver række:

l Vælg skiftlængden på rullelisten.

l Angiv den ønskede udnyttelsesprocent. Dette er den procentdel,
som agenterne er i tjeneste.

l Angiv det maksimale antal agenter, der er tilgængelige for arbejde.
Hvis WFM skal bestemme dette, skal du skrive 9999.

l Vælg de ugedage, du vil bruge i analysen. Vælg Alle for at vælge
hver dag i ugen med et klik.
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4. Planlæg anmodningen. Anmodningen køres som standard straks.

Reducering

Kontaktcenterreducering er hvor meget tid, der er tabt i kontaktcenteret på
grund af ikke-planlagte aktiviteter, der ikke er telefonaktiviteter. Årsager til
reducering omfatter en bred række af hændelser, der resulterer i, at agenter er
logget af telefonen i deres normale tidsplan. Afhængig af den tidsramme, der
evalueres, og hvad der aktuelt er planlagt, kan reduceringshændelser omfatte
(men er ikke begrænset til) ferier, pauser, frokost, fridage, sygedage og
uddannelse.

Reduceringsprocenten bruges til at tage højde for dette, når der genereres en
tidsplan. Når reduceringsprocenterne anvendes, lægges der ekstra personale
ind til tjenesten ved at reducere de reduceringsprocenter, der konfigureres i
denne tabel.

Antallet af agenter, der er tilgængelige til at arbejde, når der køres en tidsplan,
er sædvanligvis ikke det samme som det faktiske antal tilgængelige agenter, når
den fremtidige dato indtræffer. Dette skyldes forudsigelige og ikke-forudsigelige
aktiviteter, der medfører, at disse agenter ikke længere er tilgængelige til at
arbejde. Forskellen i procenter mellem disse to tal er reduceringsprocenten.

Eksempel: Den 1. september køres der er tidsplan for ugen den 21.
september. Den 31. august sendte agenterne A, B og C
undtagelsesanmodninger for den 23. september. Kun agent A's
anmodning var godkendt den 1. september, før tidsplanen blev kørt, og
derfor betragtes agent A ikke som ledig til at arbejde den pågældende dag.
Agent B's og agent C's anmodninger om fridage godkendes ikke før den 3.
september, og de er derfor planlagt til at arbejde den 23. september på
trods af deres ventende fridagsanmodning, når tidsplanen køres. Når disse
to anmodninger godkendes den 3. september, reduceres antallet af
agenter, der er planlagt til at arbejde den 23. september, med to agenter.

Siden Reducering giver dig mulighed for at angive reduceringsprocenter i
WFM for den aktuelle uge og for op til 12 uger ud i fremtiden. Hver uge bliver
reduceringsprocenten mindre, efterhånden som en tidsplanuge nærmer sig den
aktuelle dag. Dette skyldes de aktiviteter (f.eks. fridage), der fjerner agenter fra
puljen over tilgængelige agenter, føjes til tidsplanen, og du behøver ikke give
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plads til den samme mængdereducering hver uge. Du bliver mere sikker på
antallet af agenter, der er tilgængelige til at blive planlagt, efterhånden som du
kommer tættere på tidsplanugen.

Tabellen Reducering er sat op, så du kan dele dit kontaktcenters
reduceringsprocenter mellem forskellige kategorier: fravær, fritid, møder,
træning og coaching. Bemærk, at du ikke behøver at bruge disse kategorier.
WFM tager kun hensyn til den samlede procent for hver uge. Du kan angive en
generel reduceringsprocent i enhver af de tilgængelige kolonner for hver uge.

Bemærk: Reducering anvendes kun, hvis denne indstilling er valgt, når
planlægningsanmodningen foretages. Reduceringsværdierne, der er
konfigureret på anmodningstidspunktet, anvendes til anmodningen. Hvis
du f.eks. planlægger en tidsplansanmodning med reducering for en
fremtidig dato og derefter ændrer reduceringsværdierne før denne dato,
anvendes de nye reduceringsværdier ikke.

Administration af reducering

Hvis du vil angive reduceringsprocenter (Programadministration > Reducering)
for dit kontaktcenter, skal du gøre følgende.

1. Bestem, for hvor mange uger du vil angive reduceringsprocenter.
Tabellen Reducering kan indeholde op til 13 rækker, den aktuelle uge
plus 12 uger ind i fremtiden. Hvis du vil tilføje en række, skal du klikke
på Tilføj nederst i tabellen. Nye rækker tilføjes altid nederst. Hvis du vil
slette en række, skal du markere den række, du vil slette og klikke på
Slet nederst i tabellen.

2. I hver række skal du angive den ønskede reduceringsprocent for en kate-
gori. Du behøver ikke angive en procent for hver kategori eller bruge
kategorier i det hele taget. Du kan angive en samlet reduceringsprocent i
enhver kolonne, bortset fra kolonnen I alt. Kolonnen I alt opdateres auto-
matisk, efterhånden som du tilføjer procenter til andre kolonner i tabel-
len.

3. Når du har udfyldt oplysningerne i tabellen, skal du klikke på Gem.
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Kopier tidsplansaktiviteter

Siden Kopiér tidsplansaktiviteter gør det muligt at kopiere aktiviteter fra en
agents tidsplan på en bestemt dag til andre agenters tidsplaner på valgte dage
eller til den samme agents tidsplan på andre dage. Kopieringsfunktionen
overskriver det, der er på disse agenters tidsplan i disse tidsintervaller, med
kildeagentens aktiviteter.

Kopiering af tidsplansaktiviteter

Brug siden Kopiér tidsplansaktiviteter (Programadministration > Kopier
tidsplansaktiviteter) til at kopiere aktiviteter fra en agents tidsplan til andre
agenters tidsplaner.

Felterne på siden Kopier tidsplansaktiviteter beskrives herunder.

Felt Beskrivelse

Agent Vælg den agent, hvis tidsplan er kilden til de akti-
viteter, du ønsker at kopiere.

Dato Vælg dato for kildeagentens tidsplan.

Plan Når du vælger en agent og dato, vises agentens tids-
plan for dagen. Marker afkrydsningsfelterne ud for
de aktiviteter, du ønsker at kopiere.

Vælg agenter Vælg de agenter, hvis tidsplaner du ønsker at kopiere
aktiviteter til.

Vælg datoer Vælg de datoer, du ønsker aktiviteterne skal kopieres
til. Datoerne skal have en tidsplan, der er genereret
for dem.

Kopier Klik på Kopier for at kopiere aktiviteterne. Denne
knap aktiveres ikke, før du har udfyldt alle felter på
siden.
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Dynamisk planlægning

Den dynamiske planlægningsfunktion gør det muligt for valgte agenter at
oprette deres egne tidsplaner.

Før agenterne selv kan planlægge, skal du konfigurere WFM sådan:

1. Opret en dynamisk planlægningsarbejdsregel. Arbejdsreglen angiver para-
metrene for det arbejdsskift, som agenten vil planlægge – timer, der er
arbejdet pr. uge, starttider, dage, hvor der blev arbejdet osv.

2. Konfigurer dynamiske planlægningstilknytninger mellem en arbejds-
regel, en specifik arbejdsuge og en agent. Denne tilknytning giver agen-
ten mulighed for at oprette en tidsplan for den angivne arbejdsuge.
Bemærk, at en dynamisk planlægningshændelse kan dække flere uger,
end agenten har tilknytning til. Hvis f.eks. en agent har en tilknytning for
uge 1 og uge 2, men den dynamiske planlægningshændelse dækker uge
1, uge 2 og uge 3, vil agenten kun kunne oprette en tidsplan for uge 1 og
uge 2.

3. Konfigurer den dynamiske planlægningshændelse. Vælg de uger, som
agenter selv kan planlægge, og konfigurer derefter undtagelsen for den
dynamiske planlægningshændelse, der skal føjes til de valgte agenters
tidsplaner, så de har et bestemt tidsrum til at oprette deres egne tids-
planer.

Der føjes en undtagelse for planlægningshændelsen til hver agents tidsplan i
henhold til agentens rangering eller anciennitet og tilgængelighed i
kontaktcenteret. Den højest rangerede agent får den første mulighed for at
planlægge for sig selv, den anden højeste agent får den næste mulighed osv.
ned gennem listen over valgte agenter.

Der er faktorer, der påvirker, hvornår undtagelsen for planlægningshændelsen
passer ind i agentens tidsplan. Du kan konfigurere, hvilke aktiviteter der kan
blive overskrevet af hændelsesundtagelsen, og om undtagelsen kan planlægges
under en periode, hvor agenten ikke er til rådighed. Hvis en agents tidsplan er
sådan, at der ikke kan føjes en undtagelse til den, planlægges agenten
automatisk af WFM som sædvanligt.

Du kan også angive, hvor lang en pause der kan være mellem sekventielle
hændelsesundtagelser. Hvis agent B ikke er tilgængelig straks efter det
tidspunkt, hvor agent A's undtagelse er planlagt, og der er en afvigelse på mere
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end det konfigurerede antal minutter, så springes der over agent B, og agent C
planlægges i stedet herefter. Agent B's hændelsesundtagelse føjes til tidsplanen
så hurtigt som muligt, men agent B vil ikke få chance for at oprette en tidsplan
svarende til rækkefølgen for sin rangering.

Arbejdsregler for dynamisk planlægning

En arbejdsregel for en dynamisk planlægning bruges til at angive parametrene
for arbejdsskift for dynamisk planlægning. Arbejdsregler tildeles til agenter for
bestemte uger.

Administration af arbejdsregler for dynamisk planlægning

Siden Arbejdsregler for dynamisk planlægning (Programadministration >
Arbejdsregler for dynamisk planlægning) giver dig mulighed for at oprette,
redigere og slette arbejdsregler, der gælder for dynamisk planlægning.

Bemærk: Dynamisk planlægning understøtter ikke delte skift
(arbejdsvagter, der krydser midnat).

Felterne på siden, når du opretter, redigerer eller sletter en arbejdsregel
beskrives nedenfor.

Felt Beskrivelse

Navn på arbejdsregel Angiv et unikt navn til arbejdsreglen.

Aktiver denne arbejds-
regel

Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere arbejds-
reglen. Det skal aktiveres for at være tilgængelig for
brug.
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Felt Beskrivelse

Type af arbejdsregel Vælg den type arbejdsregel, som dette er.

l Ensartet. Agentens arbejdsvagt begynder
samme tid hver dag. Timer pr. dag og pr. uge
er faste.

l Blandet. Agentens arbejdsvagt kan begynde på
forskellige tidspunkter hver dag. Timer pr. dag
og pr. uge er faste.

l Variabel. Agenten vælger starttidspunkt, skift-
længde og ugentlige timer inden for defi-
nerede parametre.

Arbejdsregelparametre Arbejdsregelparametrene afhænger af den type
arbejdsregel, du har valgt.

Skiftlængde (Ensartet, Blandet) længde af skiftet i timer.

Timer pr. uge (Ensartet, Blandet) Beregnet skrivebeskyttet felt: skift-
længde × antal valgte arbejdsdage.

Tidligste start-
tidspunkt

(Ensartet, Blandet, Variabel) Det tidligste tidspunkt,
hvor skiftet kan planlægges at begynde.

Seneste starttidspunkt (Ensartet, Blandet, Variabel) Det seneste tidspunkt,
hvor skiftet kan planlægges at begynde.

Mindste antal timer
pr. skift

(Variabel) Mindste antal timer, hvor agenten kan
arbejde i skiftet.

Maksimalt antal timer
pr. skift

(Variabel) Maksimalt antal timer, hvor agenten kan
arbejde i skiftet.

Mindste antal timer
pr. uge

(Variabel) Mindste antal timer, agenten kan arbejde
i en uge.

Maksimalt antal timer
pr. uge

(Variabel) Maksimalt antal timer, agenten kan
arbejde i en uge.
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Felt Beskrivelse

Mindste antal for på
hinanden følgende
planlagte dage

(Variabel) Mindste antal dage i træk, hvor det er
påkrævet, at agenten arbejder.

Mindste interval mel-
lem arbejdsskift

(Ensartet, Blandet, Variabel) Mindste antal timer
mellem slutningen på et arbejdsskift og begyn-
delsen på næste arbejdsskift.

Fridage, der ikke kom-
mer lige efter hin-
anden/På hinanden
følgende fridage

(Variabel) Vælg dette, hvis fridage i løbet af ugen
ikke behøver at komme lige efter hinanden eller
skal komme lige efter hinanden.

Arbejdsdage (Ensartet, Blandet) De dage i ugen, hvor det skal
planlægges, at der er agenter, der arbejder. Mandag
til fredag er valgt som standard.

Arbejdsbetingelser Vælg de arbejdsbetingelser, der skal anvendes på
arbejdsskiftet. Hvis du ikke tildeler nogen arbejds-
betingelser, og der ikke gælder nogen generelle
arbejdsbetingelser, vil agenternes skift blive plan-
lagt uden pauser eller frokost.

Tilknytninger til dynamisk planlægning

Siden Tilknytninger til dynamisk planlægning giver dig mulighed for at
opsætte en tilknytning mellem en specifik arbejdsuge, en arbejdsregel og
agenter.

Når disse agenter får mulighed for at oprette deres egne tidsplaner for en
bestemt arbejdsuge, bestemmer den arbejdsregel, der er tilknyttet den
pågældende uge og disse agenter, hvilke muligheder disse agenter vil have, når
de vælger deres tidsplaner.

Du kan opsætte tilknytninger for så mange fremtidige uger, som du vælger. For
hver uge kan en agent kun tilknyttes en arbejdsregel, men denne regel kan
skifte fra uge til uge.

99



Programadministration

Administration af tilknytninger til dynamisk planlægning

Siden Tilknytninger til dynamisk planlægning (Programadministration >
Tilknytninger til dynamisk planlægning) giver dig mulighed for at konfigurere
og administrere tilknytningen mellem en bestemt uge, en arbejdsregel og en
agent.

Brug denne side til at oprette en liste over arbejdsregel/agenttilknytninger for
den valgte uge. Tabellen Agenter kan angive mere end en arbejdsregel, men en
agent kan kun tilknyttes en arbejdsregel pr. uge.

Eksempel: Vælg arbejdsregel A, og tilknyt agent 1, 2, 3 og 4 til den ved at
flytte deres navne til ruden Tildelte. Derefter skal du vælge arbejdsregel B
og tilknytte agent 5, 6, 7 og 8 til denne arbejdsregel ved at flytte deres
navne til ruden Tildelte.

Tabellen Agenter viser de agenter, du har valgt til dynamisk planlægning,
arbejdsreglen som de selv skal bruge til at planlægge samt deres klassificering
og startdato ved virksomheden (bruges til at beslutte i hvilken rækkefølge, de
selv kan planlægge). Du kan sortere tabellen i alle kolonner i stigende/faldende
rækkefølge ved at klikke på kolonneoverskriften eller filtrere tabellen efter
agentnavn.

Når du har konfigureret og gemt tilknytningerne for dynamisk planlægning for
en bestemt uge, kan du kopiere dem til andre uger ved at bruge
kopieringsfunktionen.

Felterne på siden beskrives herunder.

Felt Beskrivelse

Arbejdsuge Vælg startdatoen for den uge, hvori du ønsker, at
agenter vælger deres egne tidsplaner. Hvis du vælger
en dato, der ikke er den konfigurerede første ugedag,
ændrer WFM automatisk dit valg til den første
ugedag for den valgte uge.
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Felt Beskrivelse

Arbejdsregel Vælg den arbejdsregel, du ønsker at bruge. Arbejds-
reglerne som er angivet i rullelisten er dem, der er
konfigureret og aktive på siden Arbejdsregler for
dynamisk planlægning.

Agenter Vælg de agenter, der selv skal planlægge ifølge den
valgte arbejdsregel for den valgte uge, og flyt deres
navne til ruden Tildelte.

Kopiér Vælg startdatoen for en eller flere uger udover den,
du konfigurerede i feltet Tidsplansdato, og klik der-
efter på Kopiér. Dette kopierer arbejdsreglen og de
agenter, du konfigurerede, til disse uger. Kopi-
eringsfunktionen er ikke aktiveret, før du har gemt
de konfigurerede tilknytninger.

Dynamisk planlægning af hændelser

Siden Dynamisk planlægning af hændelser bruges til at opsætte reglerne for
den undtagelse, der bliver føjet til tidsplanerne for agenter, der har tilladelse til
at oprette deres egne tidsplaner.

Administration af dynamiske planlægningshændelser

Siden Dynamisk planlægning af hændelser (Programadministration > Dynamisk
planlægning af hændelser) bruges til at oprette, redigere, slette og gennemse en
dynamisk planlagt hændelse. Den kan også bruges til at generere en rapport for
alle planlægningsincitamenter tilbudt til en bestemt række datoer.

Hændelsesundtagelsen anvendes til den valgte agents tidsplan, så snart du
gemmer hændelsen.

Bemærk: Hvis en tidsplan køres igen, overskrives den dynamiske
planlægning af hændelsesundtagelser. Du kan genindsætte dem i
agentens tidsplan ved at gemme hændelsen igen. (Foretag en lille
ændring i hændelsen for at aktivere knappen Gem, som f.eks. at tilføje et
tegn til hændelsesnavnet).

101



Programadministration

Når du opretter og redigerer en hændelse, skal du udfylde felterne som
beskrevet herunder.

Felt Beskrivelse

Hændelsesnavn Angiv et entydigt navn for hændelsen.

Tidsplanens startdato Vælg startdatoen for perioden, der skal plan-
lægges. Startdatoen er som standard den kon-
figurerede første dag i ugen, der indeholder den
dato, du valgte.

Varighed (Uger) Angiv antallet af uger, du ønsker at planlægge.

Undtagelse Vælg den undtagelse, du ønsker at bruge til hæn-
delsen. Dette er den undtagelse, der vises i tids-
planen for agenter.

Hændelsesstartdato Angiv hændelsens startdato. Dette er den første
dag, hvor undtagelsen kan vises i tidsplaner for
agenter.

Hændelsesstarttid Angiv hændelsens start. Dette er det tidligste tids-
punkt, hvor undtagelsen kan vises i tidsplaner for
agenter på startdatoen. Hvis datoen f.eks. er d. 23.
september, og starttiden er kl. 08:00, kan du
vælge kl. 07:00 d. 24. september, så længe det er
inden for slutdatoen og -tiden.

Hændelsesslutdato Angiv hændelsens slutdato. Dette er den sidste
dato, hvor undtagelsen kan vises i tidsplaner for
agenter.

Hændelsessluttid Angiv hændelsens sluttid. Dette er det seneste tids-
punkt, hvor undtagelsen kan vises i tidsplaner for
agenter på slutdatoen.

Hændelseslængde
(minutter)

Angiv hændelsens længde i minutter. Dette er
længden af tid, som agenten har til at oprette sin
tidsplan.
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Felt Beskrivelse

Afvigelse (minutter) Angiv det maksimale antal minutter, der kan være
mellem sluttidspunktet for en undtagelse og start-
tidspunktet for den næste undtagelse for sekven-
tielt rangerede agenter. Hvis agent Bs tidsplan er
sådan, at undtagelsen ikke kan føjes til ved-
kommendes tidsplan inden for den konfigurerede
afvigelse efter Agent As undtagelse, vil Agent Bs
undtagelse blive planlagt i det første tilgængelige
tidsinterval, og Agent Cs undtagelse vil blive plan-
lagt i Agent Bs oprindeligt planlagte tidsinterval.

Aktiviteter, der kan over-
skrives

Vælg de tidsplansaktiviteter, der kan overskrives
af hændelsesundtagelsen. Hvis du vælger "Ikke til-
gængelig", skal du udfylde felterne Starttid og Slut-
tid.

Starttid (Kun synligt, hvis der er valgt Ikke tilgængelig
som en aktivitet, der kan overskrives). Angiv en
starttid for intervallet, hvor aktiviteten Ikke til-
gængelig kan overskrives.

Sluttid (Kun synligt, hvis der er valgt Ikke tilgængelig
som en aktivitet, der kan overskrives). Angiv en
sluttid for intervallet, hvor aktiviteten Ikke til-
gængelig kan overskrives.
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Felt Beskrivelse

Maksimal agentprocent
for gruppeplanlægning

Angiv den maksimale procent af agenter, der kan
planlægges i grupper. Dette betyder, at disse
agenter vil have en dynamisk
planlægningshændelse føjet til deres tidsplaner i
samme interval, og disse agenter vil alle oprette
deres egne tidsplaner samtidigt.

Eksempel: Angiv 75 i feltet for at planlægge
75 % af dine agenter i grupper. Dette betyder,
at 25 % af dine agenter bliver planlagt som
individuelle personer.

Maksimal grup-
pestørrelsesprocent

Angiv den maksimale størrelse af
planlægningsgruppen som en procent af det
samlede antal agenter, der skal planlægges.

Eksempel: Du ønsker at planlægge 100
agenter i grupper, men hver gruppe skal
ikke indeholde mere end 20 agenter. Du skal
skrive 20 (procent) i dette felt for at få dette
resultat.

Vis bemandingstal på
det viste dynamiske
planlægningsgitter

Marker dette afkrydsningsfelt, hvis det dynamiske
planlægningsgitter, som agenten ser, skal vise
bemandingsbehovet både som tal og ikoner.

Incentamentbeskrivelse Valgfrit felt. Angiv en beskrivelse af et incitament,
du vil tilbyde, for at opmuntre agenter til at plan-
lægge for sig selv i et mindre ønsket arbejdsskift.
Beskrivelsen må maks. være på 60 tegn.
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Felt Beskrivelse

Agenter Tabellen Agenter viser de agenter, der er tildelt en
aktiv dynamisk planlægningsarbejdsregel for de
uger, du vælger i felterne Tidsplanens startdato og
Varighed, samt dem der endnu ikke er blevet til-
delt en dynamiske planlægningshændelse.

Beregn tid Klik på Beregn tid for at beregne dagen og tiden,
de valgte agenter er tildelt dynamiske plan-
lægningsundtagelser. Hvis du ændrer tabellen
(f.eks. fjernelse af agenter fra den højre rude), skal
du klikke på knappen igen for at genberegne dage
og tidspunkter.

Gennemgang af en hændelses status

Planlæggere og administratorer kan bruge indstillingen Gennemgang for at
overvåge den aktuelle status for en dynamisk planlægningshændelse. Når du
vælger hændelsen fra feltet Hændelsens navn, vises der en tabel over
hændelsesstatussen.

Tabellen viser alle de agenter, der er tildelt hændelsen og hver agents
hændelsesstatus. Mulige statusser er:

n Venter

n Fuldført

n Missed (Mislykkedes)

På baggrund af oplysningerne i tabellen, kan du vælge at gøre følgende:
Rediger tidsplan, Rediger tidsplan for alle eller Ryd alt.

Rediger tidsplan
Når du klikker på knappen Rediger tidsplan, føjes alle agenterne i tabellen
Gennemgang, hvis status var “Mislykkedes”, automatisk til ruden Tildelt i
ruden Agentvalg i en ny dynamisk planlægningshændelsesside for den valgte
hændelse.
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Du kan angive den nye hændelses start- og slutdatoer og -tider og eventuelt et
planlægningsincitament og derefter klikke på Beregn tid for at generere nye
undtagelser for dynamiske planlægningshændelser.

Rediger alle
Når du klikker på knappen Rediger alle, føjes alle agenter i tabellen
Gennemgang, uanset deres status, automatisk til ruden Tildelt i ruden
Agentvalg på en ny Dynamisk planlægningshændelsesside for den valgte
hændelse. Alle fuldførte tidsplaner annulleres.

Du kan angive den nye hændelses start- og slutdatoer og -tider, og eventuelt et
planlægningsincitament, og derefter klikke på Beregn tid for at generere nye
undtagelser for dynamiske planlægningshændelser.

Slet alle
Når du klikker på knappen Ryd alt, annulleres al dynamisk planlægning for
hændelsen, og alle agenter i tabellen fjernes fra hændelsen. Du føres videre til
en ny dynamisk planlægningshændelsesside, hvor du kan starte forfra, hvis du
ønsker det. Hændelsen findes stadig på listen, men der er ikke konfigureret
noget for den.

Generering af en planlægningsincitamentrapport

Brug rapportindstillingen Generer en planlægningsincitamentrapport for at få
vist en liste over alle planlægningsincitamenter, der er blevet tilbudt og
accepteret for et bestemt datointerval og for bestemte agenter.

Rapporten kan ses på siden Dynamisk planlægning af hændelse eller
eksporteres som et regneark i CSV-format.

Sådan genereres en planlægningsincitamentrapport:

1. Vælg Generer en planlægningsincitament på siden Dynamisk plan-
lægning af hændelser.

2. Vælg et datoområde og de agenter, rapporten skal indeholde oplysninger
om.

3. Klik på Vis rapport på siden, eller Eksportér som CSV for at generere en
fil, der kan åbnes i Excel eller andre regnearksprogrammer.
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Services

Siderne i denne afsnit i Programadministration giver dig mulighed for at
konfigurere servicekøerne i dit kontaktcenter.

Siderne er:

n Servicekøtyper

n Servicekøer

n Multifærdighedsgrupper

n Færdighedstilknytninger

n Lukkede dage for servicekø

n Faste datotilknytninger

n Servicekøgrupper

Servicekøtyper

Servicekøtypen beskriver typen af kontakt, som en servicekø håndterer. Den
giver dig mulighed for at gruppere lignende servicekøer sammen i
servicekøgrupper og virtuelle servicekøer og generere prognoser for ens
servicekøer.

Der er to typer kontakter:

n Interaktive kontakter er agent-/kundeinteraktioner, der forekommer i
realtid, f.eks. opkald og chat.

n Ikke-interaktive kontakter er agent-/kundeinteraktioner, der ikke fore-
kommer i realtid, f.eks. e-mails, tweets, sociale medier og faxer.

Hver servicekøtype har et unikt navn. Du kan f.eks. oprette en servicekøtype
med navnet Twitter med kontakttypen Ikke-interaktiv og en andet med navnet
Chat med kontakttypen Interaktiv.

WFM leveres med to systemservicekøtyper: Stemme/interaktiv og E-mail/ikke-
interaktiv. Hvis du opgraderer fra en tidligere version af WFM, der gav dig
mulighed for at konfigurere servicekøer for opkald eller e-mails, så tildeles
disse servicekøer automatisk servicekøtypen Stemme eller E-mail.
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Der er begrænsninger for, hvad du kan gøre med en servicekøtype, når den er
oprettet.

n Du kan ikke ændre dens kontakttype. Hvis du f.eks. opretter ABC-ser-
vicekøtypen med kontakttypen Interaktiv, kan du ikke ændre den til Ikke-
interaktiv senere.

n Hvis en servicekøtype er tildelt til en servicekø, kan du ikke slette den.

n Du kan ikke redigere eller slette systemservicekøtyperne Stemme og E-
mail.

Du kan dog ændre navnet på servickøtypen, du har oprettet, selv efter den er
tildelt til en servicekø. Det nye navn afspejles i hele systemet.

Administration af servicekøtyper

Servicekøtyper konfigureres og vedligeholdes på siden Servicekøtyper
(Programadministration > Servicekøtyper).

Sådan opretter du en ny køtype:

1. Vælg Opret en ny type servicekø.

2. Angiv et unikt navn til servicekøtypen, som beskriver typen af kontakt,
som en servicekø håndterer. Brug maksimalt 50 tegn.

3. Vælg kontakttype, interaktiv eller ikke-interaktiv.

4. Klik på Gem.

Sådan redigerer du en eksisterende servicekøtype:

1. Vælg Rediger eller slet en eksisterende servicekøtype:

2. Vælg den ønskede servicekøtype på rullelisten.

3. Rediger servicekøtypens navn som ønsket. Du kan ikke ændre kon-
takttypen.

4. Klik på Gem.

Sådan sletter du en eksisterende servicekøtype:

1. Vælg Rediger eller slet en eksisterende servicekøtype:

2. Vælg den ønskede servicekøtype på rullelisten.

3. Klik på Slet.
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Bemærk: Du kan ikke slette en servicekøtype, der er tildelt en servicekø,
eller som er en af systemservicekøtyperne (Stemme og E-mail).

Servicekøer

En servicekø er en gruppe af agenter, som kontakter distribueres til. Den er
normalt tilknyttet en bestemt færdighed.

I WFM planlægger du agenter til at understøtte servicekøkrav. Derfor gør
WFM servicekøer til det centrale punkt for tidsplaner og prognoser.

Miljøer med synkroniserede ACD'er: WFM importerer servicekødata fra disse
ACD'er via synkroniseringsservicen. Importerede servicekødata, der ikke kan
ændres i WFM (servicekønavn og id) er skrivebeskyttede på siden Servicekøer.
Disse data kan kun ændres i ACD. Servicekøer, du opretter i WFM, findes kun i
WFM og tilføjes ikke i ACD. Yderligere oplysninger finder du under
Synkronisering af servicekødata.

Miljøer med ikke-synkroniserede ACD'er: De servicekøer, du opretter i WFM,
skal have samme navne og id'er, som der er sat op for dem i din ACD. Dette
sætter WFM i stand til at tilknytte de historiske data, der er importeret fra ACD,
i WFM med den korrekte servicekø.

Administration af servicekøer

Brug siden Servicekøer (Programadministration > Servicekøer) til at oprette,
redigere og slette servicekøer.

Bedste fremgangsmåder: Det anbefales at undlade at slette servicekøer.
Hvis du sletter en servicekø, går alle historiske data og agenttidsplaner,
der er knyttet med den, tabt.

Felterne på siden Servicekøer er beskrevet nedenfor.

Felt Beskrivelse

Servicekø-id Det unikke id, der identificerer servicekøen. I
synkroniserede systemer oprettes id'et i ACD.
Når der er tildelt et id til en servicekø, kan den
ikke ændres.
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Felt Beskrivelse

Navn på servicekø Servicekøens navn. I synkroniserede systemer
oprettes og vedligeholdes navnet i ACD.

Opret ikke prognoser eller
tidsplaner for denne ser-
vicekø

Marker dette afkrydsningsfelt for at deaktivere
servicekøen. Den vil ikke længere være
tilgængelig, når du genererer fordelinger,
prognoser, og tidsplaner. Men du vil stadig
kunne se dens historiske data.

Bemærk: Hvis du markerer dette
afkrydsningsfelt, skal du sørge for at
fjerne servicekøen fra alle
multifærdighedsgrupper, den er knyttet
til. Hvis du ikke gør det, vil en
tidsplansanmodning for denne
multifærdighedsgruppe resultere i fejl.

Servicekøtype Vælg den servicekøtype, der beskriver typen af
kontakter, som en servicekø håndterer. Se Ser-
vicekøtyper, hvis du ønsker yderligere oplysnin-
ger.
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Felt Beskrivelse

Genfordelingstype (Kun ikke-interaktive servicekøer) Vælg den
genfordelingstype, der bestemmer, hvordan
ikke-interaktive kontakter, der ankommer i
servicekøens lukkede tidsrum, der genfordeles
blandt målintervallerne af
prognosticeringsformål. Målintervaller
bestemmes af håndteringstærsklen. Dine
muligheder er følgende:

l Ingen: Kontakter, der ankommer, når der
er lukket, ignoreres og genfordeles ikke
(standard).

l Proportionalt: Kontakter genfordeles pro-
portionalt blandt målintervaller baseret på
målintervallernes fordelingsforhold.

l Lige: Kontakterne genfordeles ligeligt
blandt målintervallerne.

Prioritet for servicekø Angiv prioriteten for servicekøen, ethvert tal
mellem 0 og 999 med 0 som den højeste
prioritet. Servicekøens prioritet gør det muligt
for WFM at løse tidsplankonflikter, når agenter
er tildelt til flere servicekøer.

Eksempel: Du udpeger nogle af dine
agenter til at understøtte to servicekøer.
Hvis WFM genererer tidsplanerne for de
to servicekøer og registrerer, at der ikke
er nok agenter til at understøtte alle de
prognosticerede krav for begge,
sammenligner det prioritetsværdien for
hver servicekø og planlægger agenter for
den servicekø med den højeste prioritet
først.
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Felt Beskrivelse

Gennemsnitlig taletid Angiv den gennemsnitlige mængde tid i
sekunder, som en kontakt varer for denne
servicekø. WFM bruger disse oplysninger til at
bestemme antallet af agenter, der er nødvendigt
for at opfylde kravene, når der genereres en
fordeling for denne servicekø.

Du kan vælge at lade WFM beregne denne
værdi for dig automatisk, når det genererer en
fordeling, ved at markere afkrydsningsfeltet i
afsnittet Standardtider for servicekø på siden
Distributionsanmodning.

Gennemsnitlig arbejdstid
efter kontakt

Angiv den gennemsnitlige mængde tid i
sekunder, som en agent bruger på
kontaktarbejde for denne servicekø. WFM
bruger disse oplysninger til at bestemme
antallet af agenter, der er nødvendigt for at
opfylde kravene, når der genereres en fordeling
for denne servicekø.

Du kan vælge at lade WFM beregne denne
værdi for dig automatisk, når det genererer en
fordeling, ved at markere afkrydsningsfeltet i
afsnittet Standardtider for servicekø på siden
Distributionsanmodning.

Håndteringstærskel (Ikke-interaktive servicekøer, der kun har en
proportional eller lige genfordelingstype) Angiv
mængden af tid, hvor kontakter skal behandles
i minutter. Gyldige værdier er fra 0 til 4.320
minutter (72 timer).

112



Programadministration

Felt Beskrivelse

Mål for serviceniveau (Kun interaktive servicekøer) Angiv den pro-
centdel af kontakter, der skal besvares inden for
et angivet antal sekunder. Antallet af sekunder
skal være større end nul. WFM bruger dette
mål til at bestemme antallet af agenter, der er
nødvendigt for at opfylde kravene, når der gene-
reres en fordeling og en prognose for ser-
vicekøen.

Procent for prog-
nosepræcisionsniveau

Denne skrivebeskyttede værdi beregnes, når du
kører en beregningsanmodning for
prognosenøjagtighed for servicekøen. Hvis du
ikke har gjort dette, vises værdien som 0 %.

Prognosepræcisionsniveauet er et mål for, hvor
nøjagtig en prognose er ved sammenligning
mellem den prognosticerede kontaktmængde
og den faktiske kontaktmængde. Hvis f.eks.
prognosepræcisionsniveauet er 105 %, er den
prognosticerede kontaktmængde 5 % større end
den faktiske kontaktmængde.

Åbne og lukketider Angiv servicekøens driftsdage og -timer. En
afkrydsnings angiver, at servicekøen er aktiv
eller åben en bestemt dag. Timer i drift er i 24-
timers format, og skal være et multiplum af
fem minutter. Hvis der angives noget andet,
afrundes værdien til de nærmeste fem minut-
ter. Undtagelsen er værdien 23:59, altså midnat.
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Felt Beskrivelse

Multifærdighedsgrupper Dette afsnit viser navnet på hver mul-
tifærdighedsgruppe, som denne servicekø er en
del af. Tildel en prioritet (fra 0 til 999, hvor 0 er
det højeste) til hver multifærdighedsgruppe.
Den prioritet, du tildeler her, hjælper med at
bestemme, hvordan agenter er planlagt til at
understøtte de servicekøer, der gør brug af mul-
tifærdighedsgrupper.

Færdighedstilknytninger Tildel en eller flere færdighedstilknytninger til
servicekøen og angiv deres prioriteter (0–999
med 0 som det højeste).
Færdighedstilknytninger linker agenter til
servicekøer. For at kunne planlægge at agenter
skal kunne understøtte denne servicekø skal
både agenterne og servicekøen være tildelt den
samme færdighedstilknytning.

Tildeling af en prioritet til hver enkelt
færdighedstilknytning giver WFM mulighed
for at løse tidsplankonflikter, når agenter med
flere færdigheder er tildelt til flere servicekøer.

Virtuel servicekø Marker dette afkrydsningsfelt, hvis servicekøen
er en virtuel servicekø. Når du gør det, åbnes
der er servicekøvalgrude, så du kan tildele
servicekøer til at være medlemmer af den
virtuelle servicekø. De tilgængelige servicekøer
har alle den samme servicekøtype.

Bemærk: Gør ikke en synkroniseret
servicekø til en virtuel servicekø. Marker
kun dette afkrydsningsfelt, hvis du
oprettede servicekøen i WFM.
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Felt Beskrivelse

Planlægningsrækkefølge Brug tabellen til at konfigurere den rækkefølge,
som agenterne er konfigureret for servicekøen
i. WFM sammenligner agenterne på basis af
denne rækkefølge og planlægger agenterne
med højeste prioritet først. Hvis du vil
gendanne rækkefølgen til systemstandarden,
skal du klikke på knappen Gendan standard.

De kriterier, der bruges, er følgende:

l Maksimalt antal tilgængelige timer: Sum-
men af det maksimale antal timer en
agent kan være planlagt hver enkelt dag i
ugen

l Mindste antal tilgængelige timer: Sum-
men af det mindste antal timer en agent
kan være planlagt hver enkelt dag i ugen

l Maksimalt antal timer pr. uge: Det mak-
simale antal timer pr. uge, der er kon-
figureret for agentens arbejdsskift (fra
siden Arbejdsskift)

l Minimum antal timer pr. uge: Det mind-
ste antal timer pr. uge, der er konfigureret
for agentens arbejdsskift (fra siden Arbejds-
skift)

l Klassificering: Agentens klassificering i
kontaktcenteret baseret på ekspertise (fra
side Agenter)

l Firmaets startdato: Den dato, agenten star-
tede med at arbejde for firmaet (fra siden
Agenter)

l Afdelingens startdato: Den dato, agenten
startede med at arbejde for afdelingen (fra
siden Agenter)
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Felt Beskrivelse

Farve Vælg den farve, du ønsker skal repræsentere
denne servicekø i tidsplanen. Denne farve
bruges kun til planlagte aktiviteter i service. Til
planlagte aktiviteter for lukket servicekø og
overtid for servicekøen skal du bruge ikke-redi-
gerbare standardfarver.

Virtuelle servicekøer

En virtuel servicekø er en samling af servicekøer med den samme
servicekøtype. Virtuelle servicekøer findes kun i WFM.

Så snart du opretter en virtuel servicekø, starter WFM indsamling af historiske
data til den. Hvis der allerede findes historiske data for hver servicekø i den
virtuelle servicekø, kan du flette de historiske data fra kildeservicekøer ind i
den virtuelle servicekø ved brug af en Anmodning om fletning af historiske
data.

Opret en virtuel servicekø, når du ønsker at generere en enkelt prognose,
distribution eller tidsplan for en gruppe af ens servicekøer. Følgende er
eksempler på nogle situationer, hvor en virtuel servicekø er nyttig.

Eksempel: Et kontaktcenter har en servicekø til premium kunder og en
anden til almindelige kunder. Premium kunder når hurtigere frem til en
agent og modtager højere værdi-services. De agenter, der håndterer
kundeopkald, er medlem af begge servicekøer. Oprettelse af en virtuel
servicekø, der består af premium og almindelige kundeservicekøer,
forenkler planlægningen.

Eksempel: En organisation har it-helpdesks på flere placeringer.
Kontaktcenteret bruger en servicekø til hver placering til at tage højde for
flere tidszoner og til at tillade rapportering efter placering.
Kontaktcenterfordelingen konsoliderer agenter fra hver placering i en
enkelt pulje og fordeler opkald til den næste tilgængelige agent uanset
placeringen. Ved at gruppere servicekøer i en virtuel servicekø kan WFM
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planlægge agenter som en enkelt gruppe i et mønster, der stemmer
overens med fordelingen og tidszoner.

Multifærdighedsgrupper

En multifærdighedsgruppe bruges til at planlægge, at agenter understøtter flere
servicekøer i samme tidsperiode. En multifærdighedsgruppe består af en række
servicekøer. Hver servicekø vægtes i procent for at angive, hvor meget af en
agents tid, der bruges på at understøtte den pågældende servicekø inden for
multifærdighedsgruppen.

Planlægning af agenter til multifærdighedsgruppe afspejles i beregninger som
f.eks. Planlagte agenter og Planlagt serviceniveau. Da agenterne deler deres tid
på flere servicekøer, afspejles deres bidrag til hver servicekø i procent i disse
beregninger.

Administration af multifærdighedsgrupper

Brug siden Multifærdighedsgruppe Programadministration >
Multifærdighedsgrupper) til at oprette, redigere og slette
multifærdighedsgrupper.

Bedste fremgangsmåder: Det anbefales at undlade at slette
multifærdighedsgrupper. Hvis du sletter en multifærdighedsgruppe,
slettes alle agenttidsplaner, der er tilknyttet den, også.

Felterne på siden Multifærdighedsgrupper er beskrevet nedenfor.

Felt Beskrivelse

Navn på mul-
tifærdighedsgruppe

Navnet på multifærdighedsgruppen.
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Felt Beskrivelse

Servicekøer Tildel en eller flere servicekøer til
multifærdighedsgruppen, og tildel derefter en
vægt (procent) til hver servicekø. Vægten er den
procent af tid, som en agent, der er tildelt til denne
multifærdighedsgruppe, bruger på at understøtte
denne servicekø. Vægt skal i alt være 100 %.

Bemærk: Hvis en servicekø slettes eller har
afkrydsningsfeltet "Opret ikke prognoser eller
tidsplaner for denne servicekø" markeret,
gendistribueres dens vægtning ikke
automatisk til andre servicekøer i
multifærdighedsgruppen.

Agenter Tildel en eller flere agenter til
multifærdighedsgruppen. En agent kan kun tilhøre
en multifærdighedsgruppe.

Bemærk: Du advares ikke, hvis en agent
tilhører en anden multifærdighedsgruppe.

Farve Vælg den farve, du ønsker skal repræsentere
denne multifærdighedsgruppe i tidsplanen.

Færdighedstilknytninger

Færdighedstilknytninger angiver links mellem servicekøer og agenter. De
agenter, der er tildelt en færdighedstilknytning, har generelt de samme
færdigheder.

Hvis du vil planlægge, at en agent skal understøtte en servicekø, skal du tildele
agenten til den færdighedstilknytning eller multifærdighedsgruppe, der er
tilknyttet servicekøen. Du kan tildele en agent til mere end en
færdighedstilkytning. Agenter, der ikke er tildelt til en færdighedstilknytning
eller multifærdighedsgruppe, kan ikke planlægges.
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Bemærk: Når WFM importerer servicekøoplysninger fra synkroniserede
ACD'er, oprettes der automatisk en færdighedstilknytning for hver
servicekø på en en-til-en-basis. Færdighedstilknytningen har samme navn
som servicekøen, og servicekøen tildeles automatisk til den.
Synkronisering sker kun en gang. Hvis du sletter
færdighedstilknytningen, genoprettes den ikke, næste gang
synkroniseringen sker.

De servicekøer, der er tildelt til færdighedstilknytningen, prioriteres. Dette gør
det muligt for WFM at løse planlægningskonflikter, når agenter tildeles til flere
servicekøer – agenten vil blive planlagt til servicekøen med højeste prioritet
først.

Eksempel: Du udpeger nogle af dine agenter til at understøtte to
servicekøer og tildeler en prioritet til hver servicekø. Når WFM genererer
tidsplanerne for de to servicekøer og registrerer, at der ikke er nok
agenter til at understøtte alle de prognosticerede krav for hver servicekø,
sammenligner det den prioritetsværdi, der er tildelt til servicekøerne.
WFM planlægger derefter agenter til den servicekø med den højeste
prioritet først. Hvis en servicekø har mere end en færdighedstilknytning
eller multifærdighedsgruppe, vil agenter, der er tilknyttet den højere
prioritet for færdighedstilknytning eller multifærdighedsgruppe, blive
planlagt før agenter, der er tilknyttet den lavere prioritet for
færdighedstilknytning eller multifærdighedsgruppe.

Administration af færdighedstilknytninger

Brug siden Færdighedstilknytning (Programadministration >
Færdighedstilknytninger) til at oprette, redigere og slette
færdighedstilknytninger.

Bemærk: I miljøer, der synkroniseres med ACD, vil eventuelle nye
færdighedstilknytninger, du opretter i WFM, ikke blive tilføjet tilbage i
ACD.
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Bedste fremgangsmåder: Det anbefales, du, når du konfigurerer den
synkroniserede færdighedsstilknytning, ændrer dens navn, så du kan
skelne den fra dens servicekø.

Bedste fremgangsmåder: Det anbefales at undlade at slette
færdighedstilknytninger. Hvis du sletter en færdighedstilknytning, vil alle
de historiske data, der er tilknyttet det, gå tabt.

Felterne på siden Færdighedstilknytninger er beskrevet nedenfor.

Felt Beskrivelse

Navn på fær-
dighedstilknytning

Angiv et unikt navn til færdighedstilknytningen.

Servicekøer Tildel servicekøer til færdighedsstilknytningen.

Prioritet Tildel en prioritet til hver valgt servicekø, fra 0 til
999, med 0 som den højeste prioritet. Denne pri-
oritet gør det muligt for WFM at løse tids-
plankonflikter, når agenter er tildelt til flere
servicekøer.

Agenter Tildel agenter til færdighedstilknytningen. De til-
delte agenter vil derefter kunne planlægges til til-
delte servicekøer.

Lukkede dage for servicekø

Brug siden Lukkede dage for servicekø til at udpege datoer, hvor en servicekø
er lukket og derfor ikke kan håndtere kundekontakter. Typiske lukkede dage er
nationale helligdage.

Lukkede dage skal ikke bruges til dage, hvor servicekøen rutinemæssigt er
lukket. En servicekø kan f.eks. være åben mandag til fredag og lukket lørdag og
søndag. Dette er mere korrekt konfigureret på siden Servicekøer i afsnittet Åbne
og lukketider.
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I WFM antages alle servicekøer at være åbne hver dag i året, medmindre det er
konfigureret på en anden måde.

Hvis lukkede dage er de samme fra år til år for en servicekø eller de samme for
flere servicekøer, kan du konfigurere dem for en servicekø og derefter kopiere
dem til andre år og andre servicekøer.

Bemærk: Udpegning af en dag som lukket ændrer prognosen for den
pågældende dag til nul kontakter. Men det påvirker ikke nogen tidsplan,
der allerede er genereret for den pågældende dag. Hvis agenter er
planlagt til at arbejde på en dag, der er udpeget som lukket, forbliver de
planlagt for den pågældende dag. En løsning for denne situation er at
oprette en undtagelse og tildele den til servicekøen for den pågældende
dag. Hvis en dato er angivet som lukket, efter at prognosen er genereret,
behandler planlægningstjenesten stadig prognosen for denne dato som
nul, selvom prognosen viser positive værdier.

Bedste fremgangsmåder: Det anbefales, at du opdaterer en servicekøs
lukkede dage mindst en gang om året.

Administration af lukkede dage for servicekø

Brug siden Lukkede dage for servicekø (Programadministration > Lukkede dage
for servicekø) til at oprette, redigere og slette lukkede dage.

Felterne på siden Lukkede dage for servicekø er beskrevet nedenfor.

Felt Beskrivelse

Servicekø Vælg den servicekø, hvis dage du vil konfigurere.

År Vælg det år, der indeholder de lukkede dage.

Vælg Lukkede dage Vælg de lukkede dage i kalenderen.
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Felt Beskrivelse

Kopier til Når du har konfigureret de lukkede dage og gemt
registreringen, kan du kopiere disse lukkede dage til
et andet år for den samme servicekø eller til ethvert
andet år for en anden servicekø. Vælg det ønskede år
og/eller den ønskede servicekø, og klik derefter på
Kopier.

Faste datotilknytninger

En fast datotilknytning er et link mellem to datoer, der falder på forskellige
dage i ugen fra år til år. faste datotilknytninger er nyttige, fordi når WFM
genererer en prognose, så bruger det historiske data fra samme dag i ugen.

For at sikre, at WFM bruger en dato med lignende data til prognosen, skal du
oprette faste datotilknytninger.

Eksempel: Til at generere en prognose for 1. januar 2014 bruger WFM
data fra den 2. januar 2013. Men datoen i 2014 er nytårsdag, og 2013-
datoen er dagen efter nytårsdag. Kontaktdataene for de to datoer vil
sandsynligvis være meget forskellige på grund af helligdagen. Oprettelse
af en fast datotilknytning mellem 1. januar 2014 og 1. januar 2013
korrigerer dette, når der genereres en prognose.

Hvis du ikke har tilstrækkelige historiske data i WFM-databasen til at bruge
faste datotilknytninger, kan du generere en prognose og derefter redigere
dataene for den specifikke dato for at afspejle de korrekte oplysninger.

Administration af faste datotilknytninger

Brug siden Faste datotilknytninger (Programadministration > Faste
datotilknytninger) til at oprette, redigere og slette tilknyttede datoer for
individuelle servicekøer.

Så snart du opsætter faste datotilknytninger for en servicekø, kan du kopiere
dem til en anden servicekø.
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Du kan ikke redigere tilknyttede datoer, når du har opsat dem, men du kan
redigere deres beskrivelser. Hvis du har gjort en fejl i valget af de to datoer, skal
du slette datotilknytningen og starte forfra.

Felterne på siden Faste datotilknytninger er beskrevet herunder.

Felt Beskrivelse

Servicekø Vælg den servicekø, som du ønsker at oprette faste
datotilknytninger for.

Tilknyt denne frem-
tidige måldato

Vælg den dato i fremtiden, som du ønsker at linke til
en tidligere referencedato. Dette er den dato, som du
vil oprette prognoser for.

Med denne histo-
riske referencedato

Vælg den dato i fortiden, der har historiske data, der
svarer til, hvad du forventer på den fremtidige dato.

Beskrivelse Angiv en beskrivelse for de tilknyttede datoer for at
identificere dem, f.eks. "Nytårsdag" eller "Årlig salgs-
begivenhed". Dette er det eneste felt, du kan redigere,
når du har gemt en fast datotilknytning.

Knappen Tilføj Klik på knappen Tilføj for at føje de tilknyttede datoer
til tabellen.

Knappen Slet Hvis du ønsker at slette en datotilknytning, skal du
markere afkrydsningsfeltet ud for det i tabellen og
klikke på Slet.

Kopier til ser-
vicekøen

Så snart du har gemt faste datoer for en servicekø,
kan du kopiere dem til en anden servicekø. Vælg
målservicekøen i dette felt, og klik derefter på Kopier.

Bemærk: Handlingen Kopier overskriver
eventuelle faste datotilknytninger, der har
været opsat for målservicekøen.
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Servicekøgrupper

Siden Servicekøgrupper (Programadministration > Servicekøgrupper) giver dig
mulighed for at oprette og administrere servicekøgrupper.

En servicekøgruppe er en samling af individuelle servicekøer med den samme
servicekøtype. Når servicekøer kombineres i en servicekøgruppe, rulles alle data
for de individuelle servicekøer op til et samlet antal for hver metrik.

Administration af servicekøgrupper

Brug siden Servicekøgrupper Programadministration > Servicekøgrupper) til at
oprette, redigere og slette servicekøgrupper.

Felterne på siden Servicekøgrupper er beskrevet nedenfor.

Felt Beskrivelse

Navn på ser-
vicekøgruppe

Angiv navnet på servicekøgruppen.

Vælg servicekøtype Vælg servicekøtypen for servicekøgruppen.

Servicekøer Vælg de ønskede servicekøer på listen over til-
gængelige servicekøer for den servicekøtype, du har
valgt.

Farve Vælg den farve, du vil tildele servicekøgruppen.

Telefonnumre

(Kun Avaya ACDs) En telefonlinje er et telefonnummer, som kunder bruger til
at oprette forbindelse til en bestemt servicekø. ACD distribuerer automatisk
opkald, der er modtaget på et bestemt DN til en specifik servicekø.

Du kan oprette et DN i WFM for at opnå følgende resultater:

n Dupliker de DN'er, der bruge si ACD, og indsaml historiske data for dem.

n Distribuer et DN til at gå til specifikke servicekøer på forskellige tids-
punkter på dagen. Hvis du gør det, vil de historiske data for disse ser-
vicekøer inkludere de opkald, der modtages via DN'et.
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n Distribuer et DN til at gå til specifikke servicekøer, når alle agenter i den
første servicekø er optagede.

WFM registrerer følgende data fra et DN og kompilerer det med den tilknyttede
servicekø:

n Tilbudte kontakter

n Kontakter accepteret

n Kontakter opgivet

n Kontakter blokeret

n Gennemsnitlig svarhastighed

n Servicekvalitet (serviceniveau)

Bemærk: Ved at bruge DN-data i stedet for servicekødata kan du opnå
mere nøjagtige oplysninger til prognosticering ved
overbelastningstilstande i servicekøer. Med overbelastningstilstande i
servicekøer er hver kontakt tilknyttet den servicekø, det endte i i
modsætning til den servicekø, som den oprindeligt var beregnet på. Dette
kan have en negativ effekt på prognoser. Du kan undgå denne situation
ved at bruge DN'er.

Administration af telefonlinjer

Brug siden Telefonlinjer (Programadministration > Telefonlinjer) til at oprette,
redigere og slette DN'er.

Bedste fremgangsmåder: Det anbefales at undlade at slette DN'er. Hvis du
sletter et DN, går alle historiske data, der er knyttet til det, tabt.

Felterne på siden beskrives herunder.

Felt Beskrivelse

Telefonnummer Angiv DN. Det skal være identisk med DN i ACD.

Beskrivelse Angiv en beskrivelse af DN.
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Felt Beskrivelse

Servicekøer Vælg en eller flere servicekøer, der skal knyttes til
dette DN. Så snart du har tildelt en servicekø, skal du
angive start- og sluttidspunktet og dage i ugen, hvor
servicekøen skal håndtere opkald for DN. Der skal
vælges mindst én dag.

Systemkonfiguration

Siderne i denne afsnit i Programadministration giver dig mulighed for at
konfigurere systemindstillinger i WFM-miljøet og administrere
brugeranmodninger.

Siderne er:

n Globale indstillinger

n Brugeranmodninger

n Tilknytning af overholdelsestilstand

Globale indstillinger

Siden Globale indstillinger giver administratoren mulighed for at opsætte
systemparametre for WFM. Disse parametre er defineret i følgende tabel.

Opdateringer af globale indstillinger træder ikke i kraft på klienternes desktops,
før brugerne opdaterer eller genstarter deres browsere.

Parameter Beskrivelse

Første dag i ugen Indstiller den første dag i ugen i tidsplanen. Stan-
dardværdien er søndag. Rediger ikke denne indstil-
ling, hvis du allerede har opsat og tildelt
arbejdsstidsrotationer. Hvis du ændrer den, skal du
oprette nye arbejdsskiftrotationer for at indarbejde
ændringen. Hvis agenter har fuldført dynamisk plan-
lægning, er du nødt til at ændre tidsplan for hele den
dynamiske planlægning.
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Parameter Beskrivelse

Antal uger synlige i
agenttidsplaner

Angiver antallet af forløbne og fremtidige uger, der
vises i agenttidsplaner.

Standardtidszone Angiver den tidszone, der som standardbruges i
agenttidsplaner. Hvis du ændrer den igen, gælder
den for alle brugere, som er konfigureret fra dette
tidspunkt af. Du kan anvende den ændrede tidszone
på alle aktuelle brugere ved at klikke på knappen
Anvend på alle brugere.

Brugeranmodninger

Planlæggere og administratorer kan sende anmodninger til serveren for at
fremstille forskellige tidsplans- og planlægningsresultater. Disse anmodninger
sættes i en kø og behandles en ad gangen.

Bemærk: Administratorer kan se alle anmodninger. Planlæggere kan kun
se de anmodninger, som de genererer.

Siden Brugeranmodninger (Programadministration > Brugeranmodninger)
viser en liste over alle kørte anmodninger. Listen viser anmodningstypen, den
tid og dato hvor anmodningen blev sendt, navnet på den bruger, der foretog
anmodningen, og anmodningens aktuelle status.

Anmodningerne kan filtreres og sorteres efter enhver kolonne. Anmodninger
forbliver på listen, indtil de slettes.

Bemærk: Anmodninger, der er planlagt til at blive kørt på en senere dato
og et senere tidspunkt, end når de sendes, vises som Venter, indtil de
køres.

Bemærk: Hvis en registrering er i en ventende tilstand i længere tid, end
det forekommer rimeligt, skal du se i logfilen for at finde mulige årsager
til, at anmodningen ikke behandles.
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Administration af brugeranmodninger

Som standard vises alle anmodninger på siden Brugeranmodning med den
nyeste anmodning øverst på listen.

n Hvis du vil filtrere listen, skal du angive dit udvælgelseskriterie og klikke
på Vis brugeranmodninger.

n Hvis du vil sortere listen, skal du klikke på en kolonneoverskrift for at sor-
tere tabellen i stigende eller faldende rækkefølge.

n Hvis du vil se flere detaljer om en anmodning, skal du dobbeltklikke hvor
som helst i anmodningens række for at få vist et pop op'en med detaljerne.

n Hvis du vil slette en eller flere anmodninger fra listen, skal du markere
afkrydsningsfeltet ud for anmodningen og klikke på Slet. Hvis du vil
vælge alle anmodninger til sletning, skal du markere afkrydsningsfeltet
øverst i tabellen.

Bemærk: Du kan ikke slette anmodninger, der er mærket som
Igangværende. Anmodninger, der er mærket som Succes, Fejl og
Ventende, kan slettes.

Tilknytninger af overholdelsestilstand

Siden Tilknytninger af overholdelsestilstand (Programadministration >
Tilknytninger af overholdelsestilstand) gør det muligt at angive, hvilke
agenttilstande og årsagskoder, der bestemmer, om en agent overholder eller
ikke overholder en planlagt aktivitet, og hvilke planlagte aktiviteter der bruges
til at beregne agentoverholdelsesprocenter.

Standardindstillingerne er den mest almindelige metode til beregning af
overholdelse, og det er ikke nødvendigt for administratoren at ændre dem. Men
indstillingerne kan tilpasses til dit kontaktcenter, hvis du ønsker det.

Agenterne vises som værende i overholdelsestilstand, hvis de er i en af de
agenttilstande, der er tilknyttet til en specifik planlagt aktivitet. Hvis de er i en
agenttilstand, der ikke er tilknyttet til den planlagte aktivitet, vises de som i
tilstanden Manglende overholdelse.
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Eksempel: I følgende figur har en administrator tilknyttet to ACD-
agenttilstande, Virker ikke (med årsagskode 2) og Ikke klar (med
årsagskoder 3 og 5) til planlægningsaktiviteten Tildeling. Dette betyder, at
når en agent er planlagt med en tildelingsaktivitet, skal denne agent være
i agenttilstanden Virker ikke med årsagskode 2 eller agenttilstanden Ikke
klar med årsagskode 3 eller 5 for at være i overholdelsestilstand. Enhver
anden agenttilstand/-årsagskode i løbet af den planlagte tid vil resultere i,
at agenten bliver vist som ikke værende i overholdelsestilstand.

Administratoren har også besluttet, om det, at agenten er eller ikke er i
tilstanden Overholdelse for planlægningsaktiviteten Tildeling skal tages med i
betragtning, når agentens resultat for overholdelsesprocent beregnes.
Indstillingen Beregn overholdelse er indstillet til "Nej".

Følgende tabel viser de kolonner, der vises på siden Tilknytning af
overholdelsestilstand.

Navn Beskrivelse

Tildelt agenttilstand Den agenttilstand og årsagskode, der bruges til at
beregne agentoverholdelse for plan-
lægningsaktiviteten.

Årsagskoder De årsagskoder, der er knyttet til agenttilstanden, og
som bruges til at beregne agentoverholdelsen for den
planlagte aktivitet.

Beregn overholdelse Vælg Ja for at medtage eller Nej for at udelade
tidsoverholdelsesdata for den planlagte aktivitet i
beregningen af agentens overholdelsesprocent.

Planlægningskolonner

129



Administration af tilknytninger af overholdelsestilstand

Hvis du vil tilpasse, hvordan overholdelse vises og beregnes i dit kontaktcenter,
skal du gøre følgende.

1. For hver planlægsningsaktivitet skal du konfigurere mindst en
agenttilstand, som du ønsker skal betragtes som værende i
overholdelsestilstand. Vælg den relevante agenttilstand fra rullelisten
med agenttilstande. Hvis du har brug for at tilføje et agenttilstandsfelt,
skal du klikke på Tilføj. Hvis du har brug for at slette et agenttilstandsfelt,
skal du vælge feltet og klikke på Slet.

2. Konfigurer de årsagskoder, du vil betragte som værende i
overholdelsestilstand for planlægningsaktiviteter, der bruger årsagskode.
Gyldige værdier er 1–65535.

l Et tomt felt betyder, at alle årsagskoder skal tages med i betragtning.

l En streg mellem tal angiver et interval. "1–3" betyder, at årsags-
koderne 1, 2 og 3 skal tages med i betragtning.

l Et komma mellem tal angiver specifikke tal. "1,3,5" betyder, at årsags-
koderne 1, 3 og 5 skal tages med i betragtning.

l Du kan bruge en kombination af et interval og specifikke tal f.eks.
"1–5,7,9,12".

3. Vælg den ønskede indstilling for Beregn overholdelse. Vælg Ja for at med-
tage eller Nej for at udelade tidsoverholdelsesdata for den planlagte akti-
vitet i beregningen af agentens overholdelsesprocent.

4. Klik på Gem for at gemme dine ændringer.

Hvis du vil vende indstillingerne for tilknytning af overholdelsestilstand tilbage
til standardkonfigurationen, skal du klikke på Nulstil.

Tilknytning af overholdelsestilstand for ikke-interaktive servicekøer

Overholdelse kan beregnes for ikke-interaktive servicekøer (f.eks. dem, der
håndterer kunde-e-mail). Da standardindstillinger er tiltænkt servicekøer, der
understøtter interaktive kundekontakter, skal du konfigurere tilpassede
tilknytninger af alle ACD-tilstande, som agenter har tilladelse til at være i, når
de håndterer ikke-interaktive kontakter.
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Eksempel: Dit kontaktcenter ønsker måske at knytte følgende
agenttilstande til I service-aktivitet for en servicekø, der understøtter ikke-
interaktive kundekontakter:

• Klar tilgængelig
• Tal
• Arbejde efter kontakt
• Sæt på hold
• Virker ikke (årsagskode 10)
• Ikke klar (årsagskode 20)
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Min tidsplan

Applikationen Min tidsplan gør det muligt at se din tidsplan efter dag, uge eller
måned.

Som standard viser applikationen Min tidsplan dagens tidsplan i visningen Dag
i den tidszone, der er konfigureret for dig af administratoren. Du kan også se
din tidsplan i visningen Uge og Måned for alle data, som der er oprettet en
tidsplan for.

Hvis du er supervisor, kan du få vist din egen tidsplan og tidsplanerne for
agenter i dine teams og skifte den tidszone, som tidsplanen vises i.

Aktiviteter er farvekodede i henhold til deres typer. Farverne er konfigureret af
administratoren. F.eks. kan pauser blive vist i lilla og møder i blåt.
Farvekodningen er synlig i enhver planlagt visning, som du vælger, enten som
baggrund for aktivitetslisten eller som en stribe eller firkant ud for aktiviteten.
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Min tidsplan-visninger

Værktøjslinjen Min tidsplan giver dig mulighed for at få vist din tidsplan efter
dag, uge eller måned.

Billedet nedenfor viser værktøjslinjen, kalenderlinjen og sidehovedet, som det
ses af supervisorer, planlæggere og administratorer. Agentvisningen er identisk,
bortset fra at felterne Vælg en agent og Vælg tidszone ikke findes på
værktøjslinjen.

Følgende tabel beskriver funktionaliteten for værktøjslinjen Min tidsplan,
kalenderlinjen og sidehovedet.

Felt Beskrivelse

Værktøjslinje

Vælg agent (Gælder kun for supervisorer, administratorer og
planlæggere) Vælg agenten fra den rulleliste, hvis
tidsplan du ønsker at se.

Vælg tidszone (Kun supervisorer) Vælg en tidszone, hvor du kan se
en agents tidsplan. Som standard vises tidsplanen i
din viste tidszone. Se Tidszoneovervejelser, hvis du
ønsker en detaljeret forklaring på tidszoner, samt
hvordan de er relateret til tidsplaner.

Dag/Uge/Måned Klik for at vælge den ønskede tidsplansvisning. Stan-
dardvisningen er visningen Dag for den aktuelle
dato. Klik på venstre og højre pil for at få vist tids-
planer i fortiden eller fremtiden, eller vælg en
bestemt dato eller måned fra kalenderlinjen.
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Felt Beskrivelse

Kalenderlinje

Måned og år Du kan se den viste måned og det viste år i venstre
side af kalenderlinjen. Du kan hurtigt flytte til en
anden dato ved at klikke på måneden og året og
vælge den ønskede periode i rullemenuen.

Visningen Dag eller
Uge

Klik på enhver specifik dato fra 5 uger med datoer,
der vises i kalenderlinjen, for at få vist tidsplanen for
den pågældende dato eller den uge der inkluderer
denne dato. Hver dato har et værktøjstip, der
navngiver ugedagen. Klik på venstre og højre pil for
at ændre den viste måned. Den viste dato er
fremhævet med rød. Dags dato er fremhævet med
sort. I visningen Uge vises detaljer for hver aktivitet i
et værktøjstip, når du holder markøren hen over
aktiviteten.

Visningerne Dag og Uge kan også omfatte et
hyperlink, der er relateret til den planlagte aktivitet.
Hvis du f.eks. har planlagt e-learning, skal du klikke
på hyperlinket i tidsplanen for at få vist webstedet for
e-learning-træningen.
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Felt Beskrivelse

Visningen Måned Klik på enhver måned fra de 12 viste måneder for at
få vist tidsplanen for denne måned. Der vises seks
uger i visningen Måned startende med ugen, den før-
ste dag i den valgte måned er i. Klik på venstre og
højre pil for at ændre den viste måned. Den viste
måned er fremhævet med rød. Den aktuelle måned
fremhæves med sort. Aktiviteterne for de enkelte
dages tidsplaner er begrænset til fire angivne hæn-
delser. Der vises "Mere" nederst på datofirkanten,
hvis der er mere end fire aktiviteter på den pågæl-
dende dag. Hele tidsplanen er summeret op i et værk-
tøjstip, når du holder musen hen over linjen øverst i
hver kalenderfirkant.

Sidehoved

Betalt De samlede betalte timer, der er planlagt på den viste
dag, uge eller måned.

Tid (Kun ugevisning) Viser de enkelte dages tidsplan for
at vise længden af hver aktivitet i et timegitter. Hvis
en tidsplan krydser midnat, vises alle aktiviteter efter
midnat den næste dag.

Begivenhed (Kun ugevisning) Viser de enkelte dages tidsplan
som en liste over aktiviteter. Alle aktiviteter for skiftet
vises på den dag, hvor skiftet starter, selvom skiftet
krydser midnat til den følgende dag. Denne visning
anbefales til udskrivning af en tidsplan.

I dag (Kun uge- og månedsvisning) Klik for at få vist den
uge eller måned, der indeholder dags datos tidsplan.

Venstre og højre pile Klik for at flytte en dag, en uge eller en måned bagud
eller fremad i tidsplanen, afhængig af hvilken
visning du bruger.
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Tidszoneovervejelser

Alle WFM-brugere har fået tildelt en visningstidszone af administratoren.
Standardindstillingen er den tidszone, hvor WFM-serveren er placeret
(servertidszonen). For et kontaktcenter med alle placeringer i den samme
tidszone, bruges standardindstillingerne sandsynligvis til alle WFM-brugere.
Men hvis kontaktcenteret har placeringer i flere tidszoner, kan brugere, der er
placeret i andre tidszoner end WFM-servertidszonen, blive tildelt en
brugerspecifik visningstidszone, så de ser deres tidsplaner i lokal tid.

Eksempel: Hvis f.eks. WFM-serveren er placeret i Chicago i den centrale
tidszone, så vil standardservertidszonen være denne tid. Agent a er i
Chicago, så hans viste tidszone er standardservertidszonen. Men agent B
er i Los Angeles, så hendes viste tidszone er angivet til Pacific-tid, og
agent C er i New York, så hans viste tidszone er sat til Eastern-tid. Alle tre
agenter ser deres tidsplaner i deres lokale tidszone.

Det er vigtigt at bemærke, at når en supervisor skifter den viste tidszone, er det
kun tidsetiketterne (timerne) på den viste tidsplan, der ændres, og ikke
dag/datoetiketterne. Dag-/datoetiketterne fortsætter med at afspejle
supervisorens konfigurerede viste tidszone.
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Figuren ovenfor viser den samme tidsplan i tre forskellige tidszoner. Bemærk,
at mens tidsetiketterne ændres, gør dag-/datoetiketterne ikke.

Hvis tidsskiftet tvinger tidsplanen hen på en anden dag, vises det i
oversigtslinjen.

Dag-/datoetiketterne viser supervisorens viste tidszone. Tidsetiketterne viser den
tidszone, der er valgt til at vise tidsplanen.
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Det er muligt for brugere at se deres tidsplaner i en anden tidszone, end hvor
de rent faktisk befinder sig. Det afhænger alt sammen af, hvordan
administratoren har konfigureret deres viste tidszoner. Som et resultat stemmer
de viste tider i applikationen Min tidsplan og widgetten ikke nødvendigvis
overens med den lokale tidszone, der vises på din computer.

Supervisorer, planlæggere og administratorer ser også deres tidsplaner og
tidsplanerne for agenterne i deres teams i den tidszone, der er knyttet til deres
brugerkonto. Hvis f.eks. en supervisor, der befinder sig i Central Time-
tidszonen, får vist tidszonen for en agent, der befinder sig i Pacific-tidszonen, vil
denne agents tidsplan blive vist i Central Time, da det er supervisorens viste
tidszone.

Supervisorer, planlæggere og administratorer kan kontrollere, hvilken tidszone
der vises i Min tidsplan ved at ændre den i tidszonerullelisten. F.eks. ønsker en
supervisor måske at se en agents tidsplan, som agenten ser den, især hvis
denne agent er placeret langt væk fra supervisoren, og tidsforskellen er mere
end et par timer. I denne situation vælger supervisoren agentens lokale
tidszone fra tidszonerullelisten.

Bemærk: Den tidszone, der vises i rullelisten Vælg tidszone, er ikke den
viste tidszone, der er tildelt den bruger, hvis tidsplan der vises i Min
tidsplan. Den afspejler kun den tidszone, der er valgt af supervisoren til at
få vist en agents tidsplan. Den eneste måde, du kan vide, hvad der er en
brugers visningstidszone er ved at slå op, hvilken tidszone der er angivet
på brugerens brugerpost.

Udskrivning af en tidsplan

Brug din printers udskrivningsfunktionalitet til at udskrive en tidsplan. Den
anbefalede visning at udskrive er visningen Uge, der er indstillet til at vise de
daglige tidsplaner efter hændelse, ikke efter tid.

Du skal muligvis ændre standardindstillinger for udskrivning, så du kan opnå
et optimalt resultat (justering af sideretning, margener osv.). Se, hvordan du
arbejder med printerindstillinger i dokumentationen til din browser.
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Åbning af din tidsplan uden for arbejdet

Agenter kan få vist deres tidsplaner uden for arbejdet gennem en e-mailklient
eller kalenderapplikation på en mobilenhed eller en personlig computer. E-
mailklienten eller kalenderapplikationen viser din WFM-tidsplan, som den
vises i WFM-grænsefladen, ved at læse iCalendar-datafilen fra WFM iCalendar
Service.

Bemærk: Funktionen iCalendar understøttes kun for agenter, ikke for
supervisorer, planlæggere eller administratorer.

Bemærk: Agenter kan kun få vist deres egen tidsplan.

Bemærk: Den farvekodning, der vises i WFM-grænsefladen, vises ikke,
når du får vist WFM-tidsplanen på din mobilenhed eller personlige
computer.

Følgende klienter og enheder understøttes:

l Apple-enheder som f.eks. en iPhone eller iPad (i forbindelse med Apple
Kalender-app)

l Microsoft Outlook

l Android-enheder som f.eks. en tablet eller telefon (i forbindelse med en
kalenderapp, der kan læse en.ics-fil)

Sei din klient- eller enhedsdokumentation for nøjagtige anvisninger på,
hvordan du tilføjer eller importerer en kalender. Din mobile enhed eller e-
mailklient vil normalt få adgang til din WFM-tidsplan via en URL. Få den
rigtige URL hos din administrator. Formatet for URL'en er som følger, hvor
<basisserver> er IP-adressen på WFM-basisserveren:

https://<basisserver>:4430/calendar (secure) eller
http://<basisserver>:8086/calendar (unsecure)

Du vil blive bedt om en adgangskode og et brugernavn. Dette er de samme
login-legitimationsoplysninger, som du angiver, når du logger ind i WFM. Hvis
du bruger Active Directory, skal du bruge <domæne>\<brugernavn>.
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Dynamisk planlægning for agent

Funktionen Dynamisk planlægning gør det muligt for dig at oprette din egen
tidsplan for bestemte uger, hvis din administrator eller planlægger har
konfigureret den til det.

Hvis du er del af en dynamisk planlægningshændelse, vil du se en
hændelsesundtagelse blive vist i din daglige tidsplan. Undtagelsen indeholder et
link, der vil føre dig til siden Dynamisk planlægning for agent.

Bemærk: Det eneste tidspunkt, hvor du kan oprette din tidsplan, er i løbet
af undtagelsen. Når den tid er gået, kan du kun få vist, ikke redigere,
siden Dynamisk planlægning for agent.

Første gang du får adgang til siden, vil du se følgende:

n Arbejdsregelparametre for den tidsplan, du vil oprette. Der er tre typer af
arbejdsregler: ensartet, blandet og variabel.

n Personaleikoner, der giver dig et indtryk af personalebehov for de inter-
valler, der dækker de tider, hvor du kan starte dit skift. I denne graf viser
parametrene, at du kan begynde at arbejde, når du vil mellem 07:00 og
12:00, så personaleikonerne vises for hver halve time mellem disse tids-
punkter.

n En nedtælling, der fortæller dig, hvor meget tid der er tilbage til at oprette
og sende din tidsplan. Når nedtælleren når nul, kan du ikke længere redi-
gere eller sende din tidsplan.
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Når du vælger din tidsplan, afbildes den med grå bjælker under
personaleikonafsnittet.
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Personaleikoner

Personaleikonerne viser det relative behov for personale for et skift, der starter i
det pågældende interval.

Du ser måske et tal på et personaleikon (hvis din administrator har
konfigureret, at dynamisk planlægning skal indeholde tal). Tallene er et udtryk
for de samme oplysninger som personaleikonet, det er blot en alternativ måde
at vise det på.
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Personaleikon- og tal bestemmes af den type arbejdsregel, der er konfigureret
for arbejdsskiftet.

Arbejdsregel Beregning

Ensartet Det gennemsnitlige personalebehov for alle arbejds-
dage for skift, der begynder i det pågældende inter-
val.

Blandet Det gennemsnitlige personalebehov for skiftlængden
for den dag, der begynder i det pågældende interval.

Variabel Det gennemsnitlige personalebehov for den valgte
skiftlængde for den dag, der begynder i det pågæl-
dende interval. Første gang du ser siden, er det ikon,
der vises, baseret på den konfigurerede mindste skift-
længde. Når du angiver en skiftlængde, kan ikonet
og tallet ændre sig i henhold til denne.

Oprettelse af din egen tidsplan

Vigtigt! Du har begrænset tid til at oprette din tidsplan. Hold øje med
nedtællingen, så tiden ikke løber fra dig. Når nedtælleren når nul, kan du
ikke længere redigere eller sende din tidsplan.

Hvis du vil oprette din egen tidsplan, skal du følge disse trin:

1. Klik på linket i den dynamiske planlægningsundtagelse i din tidsplan for
at få adgang til siden Dynamisk planlægning for agent.
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2. Baseret på arbejdsregelparametrene, der er angivet til højre for
tidsplansgitteret, skal du vælge starttiden for hver dag, du vil arbejde.
Brug personaleikonerne til at hjælpe med at beslutte, hvilke skift der har
flest krav til personalet, og vælg derefter.

Dage, der er sat til side som fridage, vises i en grå kolonne i stedet for
personaleikoner.

Hvis du planlægger i henhold til en variabel arbejdsregel, og du må
vælge en fridag, skal du ikke vælge et personaleikon for den dag.

3. Når hver dag i en uge er blevet konfigureret med et arbejdsskift, vises der
et flueben i datoboksen for at fortælle dig, at arbejdsugen er udfyldt:

4. Hvis du skal planlægge mere end en uge, skal du klikke på pilen til højre
for datoboksen for at gå til næste uge og oprette en tidsplan for den uge.

Bemærk: Der kan gælde en forskellig type arbejdsregel for hver
uge, du planlægger.

5. Når du har planlagt hver uge, skal du klikke på Send.
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Agenttidsplaner giver supervisorer, planlæggere og administratorer mulighed
for at administrere tidsplanen for valgte agenter ved at opdatere
produktionstidsplanen.

Processen med at planlægge ikke-tjenesteaktiviteter for agenter (f.eks. møder
eller uddannelse) efter udarbejdelsen af tidsplanen, kaldes
efterproduktionsplanlægning. Du kan bruge Agenttidsplaner til at finde tider,
hvor du kan planlægge aktiviteter for agenter, så serviceniveauet påvirkes
mindst muligt.

Agenttidsplaner åbnes som standard på dags dato. Du kan hurtigt flytte til en
anden dato ved at klikke på måneden og året og vælge den ønskede periode i
rullemenuen.

Brug Agenttidsplaner til at udføre følgende opgaver.

n Find det optimale tidspunkt til at planlægge en aktivitet, så den har mindst
mulig indflydelse på serviceniveauet, og indsæt aktiviteten

n Byt tidsplaner mellem agenter
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n Overvåg realtidsoverholdelse og overensstemmelse og andre
præstationsstatistikker

Du kan kun redigere tidsplaner for de agenter, der er tildelt til et team i din
hovedvisning. Agenter, der ikke er tildelt til et team i din hovedvisning, er
skrivebeskyttede, og der vises et låseikon ud for deres navne.

Der vises et pop op-vindue, når du peger på en tidsplan på siden
Agenttidsplaner for valgmuligheden Dag eller Uge. Pop op-vinduet identificerer
agenten, agentens start- og sluttid og viser antallet af timer, som agenten
betales for.

Der vises et pop op-vindue, når du peger på en planlagt aktivitet på siden
Agenttidsplaner for valgmuligheden Time. Pop op-vinduet identificerer den
aktivitet, servicekø eller multifærdighedsgruppe, som agenten knyttede til
aktiviteten, servicekøen eller multifærdighedsgruppen, start- og sluttiden, om
aktiviteten er betalt og arbejdsskiftet.

Bemærk: Nogle gange lader pop op'en til at vise en ukorrekt start- eller
sluttid for aktiviteten. Årsagen til dette er, at aktiviteterne er i to lag. Det
nederste lag i tidplanvisningen bruges til i tjeneste, overtid, tildeling og
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lukkede serviceaktiviteter. Det øverste lag bruges til pauser, frokoster,
projekter og undtagelser. Hvis du fører musen hen over en aktivitet i
nederste lag, viser pop op'en den fulde længde af tid for den pågældende
aktivitet, uden at tage hensyn til nogen aktiviteter på øverste lag, som kan
være placeret ovenpå dem.

Værktøjslinjen Agenttidsplaner

Værktøjslinjen Agenttidsplaner styrer, hvilke agenter du ser på siden
Agenttidsplaner. Dens felter og knapper beskrives i tabellen nedenfor.

Bemærk:  Indtil du vælger en servicekøgruppe, en servicekø eller et team,
er siden Agenttidsplaner tom.

Felt/knap Beskrivelse

Vælg tidszone Vælg din foretrukne tidszone på rullelisten. Ser-
verens tidszone vises som standard i dette felt. Når du
ændrer denne værdi, vises din valgte tidszone i ræk-
ken Tidszone. Serverens tidszone vises som i rækken
Agenter.

Vælg kriterier Vælg den/det servicekøgruppe, servicekø eller team,
der skal vises i disse agenters tidsplaner. Hvis du vil
se agenter, der er planlagt til en mul-
tifærdighedsgruppe, skal du vælge de servicekøer,
der er tilknyttet multifærdighedsgruppen eller agen-
tens team. Du skal skrive hele navnet eller en del af
navnet i feltet for nemmere at finde det. I dette felt
skelnes der ikke mellem store og små bogstaver.

Dit valg bevares, indtil du ændrer det.
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Felt/knap Beskrivelse

Filtrer agenter Filtrer agenter ved at skrive bogstaver i en agents
navn. Hvis du f.eks. skriver "br" i feltet, er det kun
navne, der indeholder bogstaverne "br", der vises. I
dette felt skelnes der ikke mellem store og små bog-
staver.

Handlinger Denne knap giver dig mulighed for at ændre agen-
tens tidsplaner ved at indsætte aktiviteter og bytte
tidsplaner. Det kan også føre dig til dags datos tids-
plan med et klik og kassere eventuelle ændringer, du
har foretaget, men endnu ikke gemt, og finde et opti-
malt tidspunkt for en aktivitet, du ønsker at indsætte.

Gem Tryk på denne knap gemmer ændringerne i data-
basen og opdaterer produktionstidsplanen.

Uge/Dag/Time Tryk på disse knapper giver dig mulighed for at få
vist agenttidsplaner efter uge, dag eller time. Ændrin-
ger af dato og visning bevares fra session til session.

Tidszoner

Som standard viser siden Tidsplan for agent tidsplaner i serverens tidszone.
Men hvis du vælger en tidszone fra rullelisten Tidszone, der er anderledes end
serverens tidszone, tilføjes der en række i tidsplangitteret, der også viser denne
tidszone.

Eksempel: Tidszonerækken i tidsplangitteret nedenfor viser, at tidszonen
America/Los Angeles er valgt. Derfor er der tilføjet er række med
tidszonenavnet øverst i tidsplangitteret, som viser tidsplantider i serverens
tidszone. Den tilføjede tidszonerække er det eneste sted, hvor tider i den
valgte tidszone vises. Alle andre steder i tidsplanen bruges serverens
tidszone.
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Sortering af listen med agenter

Brug trekantikonet i kolonneoverskriften Agenter til at styre, hvordan
agenterne sorteres i tidsplangitteret. Du kan sortere agenter i stigende
rækkefølge med:

n Fornavn

n Efternavn

n Ankomsttidspunkt. Agenter sorteres i henhold til den første planlagte
aktivitet på tidsplanen og derefter efter fornavn og efternavn. Agenter, der
er tilgængelige, men ikke er planlagte vises efter de planlagte agenter, og
agenter, der ikke er tilgængelige og ikke planlagte, vises sidst.

n Klassificering Agenter er sorteret på baggrund af deres position som
tildelt på siden Agenter. Agenter med samme klassificering sorteres efter
fornavn.

n Firmaets startdato. Agenter sorteres efter deres anciennitet i firmaet med
den med mindste anciennitet først.

n Afdelingens startdato. Agenter sorteres efter deres anciennitet i afdelingen
med den mindste anciennitet først.

Listen over agenter kan yderligere justeres ved at fastgøre en agent øverst på
listen. Når en agent er fastgjort, bliver agenten ikke medtaget i nogen sortering
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og vises altid øverst på listen over agenter i tidsplanen. Du kan fastgøre flere
agenter, og den der senest er blevet fastgjort, vises øverst.

Du fastgør en agent ved at pege på agentens navn og derefter klikke på
nåleikonet, der vises til højre for cellen (se nedenfor). Hvis du vil frigøre
agenten, skal du klikke på ikonet igen, hvorefter agenten straks medtages i
sortering i henhold til den sorteringsmetode, der bruges i listen over agenter.

Skuffer

En skuffe er en rude, der åbnes og lukkes, når der klikkes på et kontrolelement
på siden Agenttidsplaner.
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Der er tre skuffer tilgængelige:

n Skuffen Overholdelsesdetaljer for agent, der vises ved at klikke på en
agents navn på agentlisten

n Du får vist skuffen Overholdelse ved at klikke på pilen (nummer 1 på
figuren) til højre for listen over agenter

n Du får vist skuffen Dækning ved at klikke på pilen (nummer 2 på figuren)
under kalenderlinjen

Bemærk: Skuffen Dækning er ikke tilgængelig, når agentens
tidsplaner filtreres af servicekøgruppen eller -teamet.

Skuffen Overholdelsesdetaljer

Skuffen Overholdelsesdetaljer åbnes og lukkes ved at klikke på en agents navn
på agentlisten Den viser, hvor godt agenten har vedligeholdt
tidsplanoverholdelse, siden dagens start. Overholdelse beregnes ved hjælp af
agenttilstandsdata, som er registreret fra ACD i realtid. Af denne årsag afspejler
de værdier, der vises øverst i skuffen Overholdelsesdetaljer (Planlagt i alt,
Planlagt i tjeneste, Faktisk tid i tjeneste og Overholder ikke) det tidspunkt, hvor
du har åbnet skuffen og kan være forskellige fra de værdier, der vises i
detaljedelen. Du kan opdatere dataene i skuffen ved at lukke den og derefter
åbne den igen.
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Du kan bruge skuffen Overholdelsesdetaljer til at:

l Sammenligne agentens planlagte aktiviteter med realtidsstatistikker om
agenten fra ACD.

l Fortolke overholdelsesstatistikker

Følgende tabel beskriver felterne i skuffen Overholdelsesdetaljer.

Kolonne Beskrivelse

Overholdelse i % Agentens overholdelsesresultat. Procentværdien opda-
teres hvert millisekund og vises som en deci-
malværdi.

Bemærk: Denne værdi kan være forskellig fra
A %-værdien i skuffen Overholdelse, da hver
skuffe opdateres med forskellig frekvens, og
fordi værdierne rundes op i skuffen
Overholdelse.
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Kolonne Beskrivelse

Overensstemmelse % Agentens overensstemmelsesresultat. Procentværdien
opdateres hvert millisekund og vises som en deci-
malværdi.

Bemærk: Denne værdi kan være forskellig fra
C %-værdien i skuffen Overholdelse, da hver
skuffe opdateres med forskellig frekvens, og
fordi værdierne rundes op i skuffen
Overholdelse.

Planlagt i alt Den samlede tid agenten er planlagt til at arbejde på
den valgte dato. Hvis den valgte dato er den aktuelle
dato, beregnes værdien til det aktuelle tidspunkt.
Denne værdi omfatter kun betalt tid, ikke ubetalt tid.

Planlagt I tjeneste Den samlede tid som agenten er planlagt til at være i
gang og tilgængelig til at håndtere opkald for den
aktuelle dato indtil nu. Når agenter er i tjeneste, er de
enten klar til at håndtere eller håndterer et opkald.

Faktisk tid I tjeneste Den samlede tid, agenten er klar eller håndterer
opkald for den aktuelle dato indtil nu.

Overholder ikke Den samlede tid, agenten ikke overholder for den
aktuelle dato indtil nu.

Planlagt En liste over planlagte aktiviteter og deres starttider
for den valgte dag.

Faktisk l Agenttilstand – agentens status fra ACD.

l Årsagskode – den årsagskode, der er tilknyttet
tilstandene Virker ikke og Ikke klar.

l I – det tidspunkt, hvor agenten startede
agenttilstanden.
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Kolonne Beskrivelse

Overholder Den tid, der overholdes for hver agenttilstand. Hvis
den valgte dato er den aktuelle dato, beregnes vær-
dien til det aktuelle tidspunkt.

Overholder ikke Den tid, der ikke overholdes for hver agenttilstand.
Hvis den valgte dato er den aktuelle dato, beregnes
værdien til det aktuelle tidspunkt.

Skuffen Overholdelse

Skuffen Overholdelse åbnes og lukkes ved at klikke på pilen til højre for
agentlisten Den viser realtidsagentdata og overholdelse og overensstemmelse i
% for agenterne på agentlisten. Når den vises, opdateres data for hver 30
sekunder.
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WFM indsamler data om realtidsagenttilstand fra ACD og sammenligner dem
med agenttidsplaner for at beregne procenter for overholdelse og
overensstemmelse.

Bemærk: Overholdelses- og overensstemmelsesprocenterne i skuffen
Overholdelse opdateres for hver 30 sekunder og rundes op til et helt tal.
Disse procenter kan være anderledes end de procenter, der vises i skuffen
Overholdelsesdetaljer, da de enkelte skuffer opdateres med forskellig
hastighed, og skuffen Overholdelsesdetaljer viser overholdelses- og
overensstemmelsesprocenter som et decimaltal i stedet for et helt tal.

Følgende tabel beskriver felterne i skuffen Overholdelse.

Felt Beskrivelse

Agenter Agentens navn.

Rød eller grøn bold En grøn bold angiver, at agenten er i overhol-
delsestilstand. En rød bold angiver, at agenten er ude
af overholdelsestilstand.

Planlægningsaktivitet Agentens aktuelle planlagte aktivitet.

Agenttilstand Agentens ACD-tilstand.

RC Årsagskoden (hvis der er en), der er tilknyttet agen-
tens ACD-tilstand.
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Felt Beskrivelse

A% Agentens overholdelsesprocent.

Overholdelse er den tid i procent, hvor agenter følger
deres tidsplaner. Når du beregner overholdelse, tager
WFM planlagte ankomst- og afgangstider, pauser,
frokost og den tid, der bruges på planlagte aktiviteter
i betragtning, og sammenligner den faktiske aktivitet
med den planlagte aktivitet hvert millisekund i løbet
af arbejdsskiftet. F.eks. har en agent, der er planlagt
til at være i tjeneste kl. 08:00, og som skal logge ud
kl. 16:00, og som holder sig til tidsplanen hele dagen,
en overholdelse på 100 procent.

Overholdelse beregnes på basis af følgende formel:

[(overholdelsesminutter for konfigureret tidsplan–
minutter ikke i overholdelsestilstand) ÷
overholdelsesminutter for konfigureret tidsplan] ×
100,

Den "konfigurerede tidsplans overholdelsesminutter"
er summen af tid, der er planlagt til aktiviteter, og
hvor kolonnen Beregn overholdelse i
Programadministration er indstillet til Ja.

Bemærk: Hvis formlen giver en negativ værdi,
vises der et nul.
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Felt Beskrivelse

C % Agentens overensstemmelsesprocent.

Overensstemmelse er den tid i procent, hvor en
agent arbejder den rigtige mængde tid, uanset på
hvilket tidspunkt på dagen agenten arbejder.
Overensstemmelse med tidsplan tager ikke ankomst-
og afgangstider med i beregning. F.eks. er en agent,
der er planlagt til at arbejde fra 08:00 til 16:00, men
som i stedet arbejder fra 10:00 til 18:00 i
overensstemmelse med tidsplanen, men han
overholder den ikke.

Overensstemmelse beregnes i henhold til følgende
formel:

(samlet tid, en agent er i klar-, tale-, hold- eller
arbejdstilstand) ÷ samlet planlagt tid i brug) × 100

Tid i brug omfatter ikke frokost, pause, projekter
eller undtagelser.

Skuffen Dækning

Skuffen Dækning kan kun anvendes til interaktive servicekøer. Den åbnes og
lukkes ved at klikke på pilen under kalenderlinjen.

Skuffen Dækning har fire visninger:

n Dækning: Planlagt (standardvisning)

n Dækning: Reduceret

n Dækning: Genprognose

n Intradag: data

Du kan bruge skuffen Dækning til at se, hvordan WFM forudsiger, hvad
servicekøen når pr. dag og interval. Den viser dig, om din prognose er nøjagtig,
når den sammenlignes med produktionstidsplanen, og giver dig mulighed for
at foretage efterproduktionsændringer.
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Bemærk: Serviceniveaudata på alle dækningssider beregnes ved brug af
de daglige totaler i visningerne Time og Dag samt ugentlige totaler i
visningen Uge.

Baseret på de metrikker, der vises i skuffen Dækning kan du redigere
tidsplanen for at forbedre det overordnede mål for serviceniveau. Du kan
f.eks.ændre tidsplan for en agents pause til at ske 30 minutter senere for at
afhjælpe et personaleproblem. Denne tidsplanfleksibilitet kan gøre en stor
forskel, ved vedligeholdelse af det daglige mål for serviceniveau.

Værdierne i denne skuffe opdateres automatisk, når du ændrer
produktionstidsplanen.

Du kan vælge, hvilke oplysninger der vises i et dækningsdiagram ved at klikke
på metrikknapperne til venstre for diagrammet for at aktivere og deaktivere. Du
kan se, om en knap er aktiveret, hvis knappens ramme ændres fra lys grå til
mørk grå.

Der vises en pop op, når du klikker på en linje i en af dækningsskufferne.

Oplysningerne i pop op'en er beskrevet i følgende tabel.

Felt Beskrivelse

Prognose Antallet af agenter og serviceniveauprocent prog-
nosticeret for intervallet.
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Felt Beskrivelse

Planlagt Antallet af agenter og serviceniveauprocent planlagt
for intervallet.

Bemærk: Hvis en agent er planlagt til en
multifærdighedsgruppe, vil agenten bidrage til
servicekøvægten med antallet af planlagte
agenter. Hvis servicekøen f.eks. vægter 30 % i
multifærdighedsgruppen, vil en agent planlagt
til multifærdighedsgruppen bidrage med 0,3
planlagte agenter for denne servicekø.

Faktisk Antallet af agenter og serviceniveauprocent for inter-
vallet.

Reducering Antallet af agenter efter reducering er anvendt på
antallet af planlagte agenter og ser-
viceniveauprocenten, der forventes for dette antal
agenter.

Prognosticer igen Det genprognosticerede antal agenter baseret på det
genprognosticerede antal kontakter og den gen-
prognosticerede håndteringstid ved det angivne
ønskede mål for serviceniveau (procent og sekunder).

% SVL-mål Mål for serviceniveauprocent

% reducering Den reduceringsprocent, der anvendes på intervallet

% prognosticeret
igen

Den genprognosticerede serviceniveauprocent

Dækning: Planlagt visning

Dækning: Planlagt visning er standardvisningen i skuffen Dækning. Den viser,
hvor godt servicekøen overholder målet for serviceniveau ved at sammenligne
realtidsdata med produktionstidsplanen.
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Diagrammet kan vise enhver eller alle følgende metrikker, når der klikkes på
de relevante metrikknapper:

n % serviceniveau, planlagt

n % serviceniveau, mål

n % serviceniveau, faktisk

n Planlagte agenter

n Prognose for agenter

n Faktiske agenter

Det venstre panel viser også følgende metrikker for den valgte tidsperiode:

n Mål for SVL

n Planlagt SVL

n Opgivne opkald
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Fortolkning af diagrammet

Dækningen: Diagrammet for planlagt visning viser et stablet søjle- og
linjediagram for en bestemt dag. Søjlerne og linjerne er farvekodede, så de er
nemmere at fortolke. Hver søjle repræsenterer et 15-minutters interval på dag-
og timevisninger og et 60-minutters interval på ugevisningen.

Følgende tabel beskriver de farver, der bruges i det stablede søjlediagram for
hvert interval.

Farve Planlagte agenter

Lyseblå Antal planlagte agenter.

Mørkeblå Faktisk antal agenter.

Rød Antal af prognosticerede agenter viser, at der er man-
gel på agenter.

Grøn Antal af prognosticerede agenter viser, at der er for
mange agenter.

For at bestemme det mindst forstyrrende tidspunkt at indsætte en aktivitet skal
du sammenligne Planlagte agenter med Prognose for agenter i diagrammet. Du
kan bruge afvigelsen til at afgøre antallet af agenter, der er tilgængelige for den
planlagte aktivitet, uden at påvirke dækningen.

Hvis der er ekstra agenter tilgængelige, kan du planlægge en aktivitet uden at
påvirke målet for serviceniveauet. Hvis f.eks. intervallet fra 10:30 til 11:00 har et
overskud på 4 planlagte agenter, kan du planlægge et 30-minutters møde med
4 agenter i dette tidsrum.

Hvis der er færre agenter planlagt, end prognosen kræver, skal du ændre
agenternes tidsplaner for at overholde kravene til tidsplanen.

Følgende tabel beskriver de linjer, der bruges til at repræsentere de forskellige
serviceniveauer. Diagrammet viser resultatet for planlagt, målserviceniveau og
faktisk serviceniveau. Du kan sammenligne resultaterne for det faktiske niveau
med det planlagte serviceniveau og serviceniveaumålet for at se, hvad der
præcist sker i kontaktcentret. Diagrammet viser, hvor tæt kontaktcentret
kommer på at nå sit serviceniveaumål.
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Linje Serviceniveau

Lyseblå linje % serviceniveau, planlagt

Stiplet blå linje % serviceniveau, mål

Mørkeblå linje % serviceniveau, faktisk

Dækning: visningen Reduceret

Dækning: Visningen Reducering viser effekten af reducering på tidsplanens
mulighed for at overholde serviceniveauet. Du kan justere
reduceringsprocenten for at se, hvordan det påvirker målet for serviceniveau.

Diagrammet kan vise enhver eller alle følgende metrikker, når der klikkes på
de relevante metrikknapper:

n % serviceniveau, reducering

n % serviceniveau, mål

n % serviceniveau, faktisk

n Agenters reducering
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n Prognose for agenter

n Faktiske agenter

Feltet % reducering viser altid den konfigurerede reduceringsprocent, uanset
om tidsplanen er kørt med reducering anvendt eller ej. Hvis en tidsplan kører
uden reducering eller med reduceringsfrekvenser indstillet til 0, og
reduceringsprocenten derefter ændres efter fakta, så vises den aktuelle
reduceringsprocent.

Du kan justere denne procent op eller ned for at se, hvordan disse ændringer
påvirker tidsplanen, og bruge disse oplysninger til at beslutte, om tidsplanen
skal justeres, så målet for serviceniveauet nås.

Du justerer reduceringsprocenten på følgende måde:

1. I feltet Reducering i % skal du bruge pil op og pil ned til at ændre
reduceringsprocenten til en ny værdi.

2. Klik hvor som helst i diagrammet for at anvende den nye
reduceringsprocent på de enkelte intervaller. Diagrammet opdateres, så
det afspejler den nye reduceringsprocent.

Værdien for Reducering i % vender tilbage til standardværdien, når du
opdaterer vinduet. Du kan ikke gemme den ændrede reduceringsprocent.

Visningen Dækning: Genprognose

Visningen Dækning: Genprognose viser virkningen af
genprognosticeringsmetrikker på dækningsdata, så tidsplaner kan redigeres på
basis af, hvad genprognosticeringsdataene viser, at der kan ske.

Bemærk: Zoomniveauet skal indstilles til Time for at vise visningen
Genprognose.
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Diagrammet kan vise enhver eller alle følgende metrikker, når der klikkes på
de relevante metrikknapper:

n Serviceniveau, genprognose

n % serviceniveau, mål

n % serviceniveau, faktisk

n Planlagte agenter

n Genprognose for agenter

n Faktiske agenter

Visningen Intradag: data

Datavisningen viser faktiske data sammenlignet med prognosedata i
diagramformat.

Bemærk: Zoomniveauet skal indstilles til Time for at vise visningen
Intradag: data.
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Diagrammet kan vise enhver eller alle følgende metrikker, når der klikkes på
de relevante metrikknapper:

n Serviceniveau % - Planlagt, Mål, og Faktisk (altid tilgængelig)

n Kontakter tilbudt – Prognose, Faktisk og Genprognose (tilgængelig, når
der klikkes på knappen Vis i graf, når der klikkes på skuffen Kontakter
tilbudt)

n Gennemsnitlig håndteringstid – Prognose, Faktisk og Genprognose
(tilgængelig, når der klikkes på knappen Vis i graf, når der klikkes på
skuffen Gennemsnitlig håndteringstid)

n Kontakter tilbudt – Prognose, Faktisk og Genprognose (tilgængelig, når
der klikkes på knappen Vis i graf, når der klikkes på skuffen Kontakter
tilbudt)

n Serviceniveau – Genprognose (tilgængelig, når der klikkes på knappen Vis
i graf, når der klikkes på skuffen Serviceniveau)
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De data, der bruges til at oprette diagrammet, leveres i tabelformat i skuffer
nederst i diagrammet. Tabelskufferne viser følgende metrikker for 30-minutters
intervaller:

n Kontakter tilbudt (Prognose, Faktisk og Genprognose)

n Gennemsnitlig håndteringstid (Prognose, Faktisk og Genprognose)

n Agenter (Prognose, Planlagt, Faktisk og Genprognose)

n Serviceniveau (Prognose, Planlagt, Faktisk og Genprognose)

Tabeldataene kan eksporteres i CSV-format ved at klikke på CSV-
downloadikonet til højre for betegnelsen Metrikker.

Indsæt aktivitet

Dialogboksen Indsæt aktivitet giver dig mulighed for at føje en aktivitet til
agentens tidsplan.

Følgende tabel beskriver felterne i dialogboksen Indsæt aktivitet.
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Felt Beskrivelse

Agenter De agenter, der er involveret i denne aktivitet. Klik på
feltet Agentvalg for at vælge en eller flere agenter på
listen. Det er kun agenter, der er tildelt til teamet i
din hovedvisning, der vises på denne liste.

Fjern Sletter en eller flere agenter fra listen.

Område Vælg en indstilling for Datoområde, Start- og sluttid
eller Starttid med varighed.

Starttid Tid og dato, hvor aktiviteten begynder.

l Feltet Tid – viser som standard 12:00. Du kan
skrive starttidspunktet i 5 minutters intervaller i
tidsfeltet, eller du kan vælge starttidspunktet på
rullelisten i stigninger på en halv time.

l Feltet Dato – den dato, der er valgt til
aktiviteten. Standarddato er i dag.

Varighed Varigheden af aktiviteten i timer og minutter. Denne
indstilling vises kun, når du vælger Starttid med
varighed.

Sluttid Tid og dato, hvor aktiviteten slutter.

l Feltet Tid – viser som standard 12:00. Du kan
skrive starttidspunktet i 5 minutters intervaller i
tidsfeltet, eller du kan vælge starttidspunktet på
rullelisten i stigninger på en halv time.

l Feltet Dato – den dato, der er valgt til
aktiviteten. Standarddato er i morgen.

Vælg aktivitet Vælg den type af aktivitet, der skal indsættes i tids-
planen.

Søgekriterier Vælg aktivitetstypen. Feltet Vælg type vises kun for
aktiviteter, der kan angives yderligere.
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Felt Beskrivelse

Betalt Marker afkrydsningsfeltet Betalt, hvis den planlagte
aktivitet tæller med i agentens arbejdstimer i løbet af
ugen. Afkrydsningsfeltet er markeret eller ikke
markeret som standard, afhængigt af den aktivitet,
du vælger.

Tidsplansundtagelse Kun aktiveret, når du vælger Undtagelse som akti-
viteten. Marker afkrydsningsfeltet, hvis du ønsker at
tidsplanundtagelsen skal gemmes på agentens und-
tagelsesliste, så hvis tidsplanen køres, så vises und-
tagelsen i agentens tidsplan. Hvis du ikke markerer
afkrydsningsfeltet, går undtagelsen tabt, hvis tids-
planen køres igen.

Indsættelse af en aktivitet

Følg disse trin for at indsætte en aktivitet i en eller flere agenters tidsplaner.
Agenttidsplanen for den/det ønskede servicekøgruppe, servicekø eller team skal
være vist.

1. Gør et af følgende på siden Agenttidsplaner:

l Vælg Handlinger > Indsæt aktivitet fra værktøjslinjen
Agenttidsplaner for at få vist en tom Indsæt aktivitet-dialogboks.

l Højreklik på den ønskede agents planlagte aktivitet på tidsplanen,
og vælg Indsæt for at få vist dialogboksen Indsæt aktivitet med
oplysninger for den planlagte aktivitet, der er angivet.

2. Udfyld felterne i dialogboksen efter ønske, og klik på Indsæt for at ind-
sætte den nye aktivitet i agentens tidsplan.

3. Klik på Gem for at gemme ændringen af tidsplanen.

Bytte tidsplan

Dialogboksen Bytte tidsplan giver dig mulighed for at bytte tidsplaner mellem
to agenter.
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Du kan udveksle tidsplaner for den samme dag, forskellige dage eller flere dage.
Når der byttes agenttidsplaner, skal du bemærke, at når en tidsplan krydser
midnat, så planlægges agentens arbejde til at starte på den dag, hvor tidsplanen
starter.

Følgende tabel beskriver felterne i dialogboksen Bytte tidsplan.
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Felt Beskrivelse

Byttetype Byttetypen for denne handling. Mulighederne er:

l Samme dag – bytter tidsplaner den samme dag.
Når du vælger denne indstilling, vises feltet
Dato i tidsplan. Denne indstilling vælges som
standard. Du kan f.eks. bruge denne indstilling
til at bytte agent As 7-15-tidsplan med agent Bs
9-17-tidsplan den samme dag.

l Forskellige dage – bytter tidsplaner på to dage.
Når du vælger denne indstilling, vises felterne
Fra-dato og Til-dato. Denne indstilling fungerer
præcis som indstillingen Samme dag gør, bare
på to forskellige dage. Hvis du f.eks. vælger 23-
01-12 i feltet Fra dato og 25-01-12 i feltet Til dato,
byttes agent As tidsplaner for mandag (d. 23.) og
onsdag (d. 25.) med agent Bs tidsplaner for
mandag og onsdag.

l Flere dage – bytter flere dages tidsplaner. Når
du vælger denne indstilling, vises felterne
Startdato og Slutdato. Hvis du f.eks.vælger d. 23-
01-2012 i feltet Startdato og d. 27-01-2012 i feltet
Slutdato, så bytter du agent As mandag (d. 23.)
7-15-tidsplan med agent Bs mandag (d. 23.) 9-17-
tidsplan plus tirsdag (d. 24.), onsdag (d. 25.),
torsdag (d. 26.) og fredag (d. 27.).

Agentoplysninger De agenter, der er involveret i byttehandlen.

l Fra agent – den første agent, hvis tidsplan du vil
bytte

l Til agent – den anden agent, hvis tidsplan du vil
bytte

Det er kun agenter, der er tildelt til teamet i
hovedvisningen, der vises på listerne Fra agent og Til
agent.
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Felt Beskrivelse

Datoer De datoer, der er involveret i byttehandlen. De
mulige byttedatoer er:

l Dato i tidsplan – den dato, du vil bytte
tidsplaner. Skriv datoen i formatet mm/dd/åååå,
eller klik i feltet, og vælg datoen fra kalender-
pop op'en.

l Fra-dato – den første dato i tidsplanen, der er
involveret i byttehandlen.

l Til-dato – den anden dato i tidsplanen, der er
involveret i byttehandlen.

l Startdato – den første dato i arbejdsskiftet, som
du vil bytte.

l Slutdato – den sidste dato i abejdsskiftet, som du
vil bytte.

Agenttidsplaner Tidsplanen for begge agenter, der vises side om side,
giver dig mulighed for at sammenligne agenternes
tidsplaner, før du klikker på Anvend.

l Tidsplan for Fra-agent – den første agents
aktuelle tidsplan

l Tidsplan for Til-agent – den anden agents
aktuelle tidsplan

Du får oplysninger om Til-agentens tilgængelighed,
teams, tidszone, undtagelser, servicekø, overlappende
skift og færdighedstilknytning, så du nemmere kan
beslutte, om byttehandlen er mulig.

Bytte tidsplaner mellem agenter

Sådan byttes tidsplaner mellem to agenter:

1. Klik på Handlinger > Bytte tidsplan for at få vist dialogboksen Bytte tids-
plan.

2. Udfyld felterne.
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3. Klik på Anvend. De byttede tidsplaner anvendes øjeblikkeligt på
produktionstidsplanen.

Bemærk: Begge agenter skal være inkluderet i en tidsplan, der er kørt for
byttehandlens tidsramme, for at bytte tidsplaner.

Find optimal tid

Dialogboksen Find optimal tid hjælper dig med at finde det bedste tidspunkt i
agenttidsplanen til at indsætte en aktivitet, så den har så lille indflydelse på
serviceniveauet som muligt.

Følgende tabel beskriver felterne i dialogboksen Find optimal tid.
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Felt Beskrivelse

Startdato Angiv startdatoen på det datointerval, hvor aktiviteten
skal foregå. Dette er som standard første dag i den
uge, du får vist. Du kan vælge en dato i denne uge.

Slutdato Angiv slutdatoen på det datointerval, hvor aktiviteten
skal foregå. Dette er som standard slutningen af den
uge, du får vist. Du kan vælge en hvilken som helst
dato i denne uge.

Starttid Det tidligste tidspunkt en aktivitet kan starte.

Sluttid Det seneste tidspunkt en aktivitet kan starte.

Varighed Den mængde tid en aktivitet skal vare.

Antal agenter Det antal agenter, der skal udføre aktiviteten.

Find optimal tid

Når du har udfyldt felterne i dialogboksen Find optimal tid, skal du klikke på
Analyser. WFM finder de bedste tidspunkter til aktiviteten og viser dem i
detaljevisningen Analyseresultater.
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Tabellen Analyseresultater viser de mulige tidsintervaller til aktiviteten. Felterne
i tabellen er følgende:

Felt Beskrivelse

Dato Datoen for tidsintervallet.

Starttid Starttiden for tidsintervallet.

Sluttid Sluttiden for tidsintervallet.
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Felt Beskrivelse

I tjeneste-agenter Antallet af agenter, der er i tjeneste i hele varigheden
af tidsintervallet.

Planlagt Antallet af agenter, der er planlagt i det pågældende
tidsinterval. De kan være i gang med hvad som helst,
i tjeneste, til pause, i et møde osv.

Afvigelse Den positive eller negative afvigelse mellem antallet
af prognosticerede agenter og faktisk planlagte agen-
ter. Et positivt tal angiver, at der er for meget per-
sonale, og et negativt tal angiver, at der er for få.

Brug afvigelsesværdien til at hjælpe dig med at beslutte, hvilket tidsinterval der
skal bruges til aktiviteten.

Når du har besluttet dig, skal du klikke på tallet, der vises som link i felterne I
tjeneste-agenter eller Planlagte agenter i dit valgte tidsinterval. Dette åbner
dialogboksen Indsæt aktivitet med felterne for Område automatisk udfyldt
baseret på dit valg af tidsinterval.
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Navnene på de agenter, der var I tjeneste-agenter eller Planlagte agenter i
tabellen Analyseresultater vises i ruden Agenter. Vælg de agenter, der skal
udføre aktiviteten, udfyld afsnittene Undtagelsestildeling og Aktivitet, og klik på
Indsæt og derefter Gem for at føje aktiviteten til disse agenters tidsplaner.

Redigering af tidsplaner med træk og slip

Du kan ændre start- og sluttidspunkterne for en agenttidsplan og flytte
planlagte aktiviteter inden for en dags tidsplan ved brug af træk og slip-
teknikker.

Med tidsplanerne vist i timevisningen skal du dobbeltklikke på agentens
tidsplanlinje for at starte træk og slip. Når du gør, deles planlægningsbjælken i
to. Generel tid, som f.eks. I brug-tid, bliver til den nederste bjælke, og specifik
tid, som f.eks. undtagelser og pauser, bliver til den øverste bjælke.
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n Brug markøren til at trække enderne af den nederste bjælke mod venstre
og højre for at ændre start- og sluttidspunkter.

n På den øverste bjælke skal du bruge markøren til at trække en
tidsplansaktivitet til et nyt tidspunkt.

Bemærk: En undtagelse for den dynamiske planlægningshændelse, der er
uden for agentens I tjeneste-tid, kan ikke flyttes.

Du skal klikke på Gem for at gemme de ændringer, du har foretaget på
tidsplanen. Hvis du vil annullere de ændringer, du har foretaget, men endnu
ikke gemt, skal du klikke på browserknappen Genindlæs for at genindlæse
siden med den oprindelige tidsplan.

Dynamisk planlægning

Hvis agenter er blevet konfigureret til at oprette deres egne tidsplaner ved brug
af funktionen Dynamisk planlægning, er disse anmodede tidsplaner
tilgængelige for gennemgang og redigering af administratorer og planlæggere,
før den aktuelle tidsplan køres.

Hvis du vil gennemse og redigere en agents dynamiske planlægningsside:

1. Du skal vælge Tidsplaner og planlægning > Min tidsplan på værk-
tøjslinjen.

2. Vælg den agent, hvis dynamiske planlægningsside du vil have vist, og
naviger derefter til tidsplanen for den dag, hvor agenten modtog und-
tagelsen for den dynamiske planlægningshændelse.

3. Klik på linket i undtagelsen for at få vist siden.

4. Gennemse og rediger som ønsket, og klik derefter på Send.

Hvis du ønsker flere oplysninger om Dynamisk planlægning for agent, kan du
se følgende sider:

Dynamisk planlægning for agent

Personaleikoner

Oprettelse af din egen tidsplan
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Planlægning

Applikationen Planlægning bruges til at generere fordelinger, prognoser og
tidsplaner.

Planlægningsprocessen følger disse trin:

n Historiske data bruges til at generere en fordeling

n Fordelingen og historiske data bruges til at generere en prognose

n Prognosen bruges til at oprette en tidsplan

Navigering af planlægningssiden

Planlægningssiden viser prognoser og fordelinger i både tabel- og trafikformat.

Følgende tabel beskriver hvert nummereret område på dette billede af siden
Prognose.
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Billede Beskrivelse

1 Klik på Administrer paneler for at konfigurere de grafer og
tabeller, der vises på siden. Se Panelmanager, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.

2 Kontroller zoomniveauet her. Klik på I, W eller M for at se
dine data efter:

l Interval (I). Data vises med halvtimesintervaller for en
dag.

l Uge (W). Data vises i 3-timers intervaller i 7 dage.

l Måned (M). Data vises efter dag for hver dag i måneden.

Zoomniveaukontrollen findes kun i visningen Prognose.

3 Vælg den dato (prognoser) eller dag (fordelinger), servicekø
og den bestemte prognose eller fordeling, du ønsker at få vist
fra disse tre rullelister.

4 Den lange visningsskyder viser det interval af data, som du
får vist. Skub den op og ned for at ændre de viste datoer
(uge- eller månedsvisning) eller viste timer (intervalvisning).

5 Graf/tabelkontrol. Klik på den venstre knap (graf) eller højre
knap (tabel) for at skifte mellem to visninger af data i panelet.

6 Knappen Vandret graf. Klik på denne knap for at vise grafen i
vandret format snarere end i det lodrette standardformat.

7 Datapunkter. Vælg et punkt på en linje i grafen, og den til-
svarende værdi i tabellen fremhæves (det omvendte gælder
også: Vælg en værdi i tabellen, og det tilsvarende punkt på
linjen fremhæves). Linjerne har også den samme farve som
kolonneoverskriften for de data, der er knyttet til den i tabel-
len. Hvis du holder musen hen over tekst, vises der oplysnin-
ger om datapunktet. I intervalvisning kan du trække
datapunkter til venstre og højre for at ændre deres værdier.
Se Redigering af en prognose eller fordeling, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.
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Panelmanager

Brug panelmanageren til at konfigurere, hvad der vises på en prognose eller
distributionsside.

Følgende tabel beskriver hvert nummereret område på dette billede af
panelmanageren.

Billede Beskrivelse

1 Klik på knappen Tilføj for at tilføje et nyt panel.
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Billede Beskrivelse

2 Disse fire ikoner tillader dig at flytte, kopiere og slette et
panel. Fra venstre mod højre er de:

l Flyt dette panel til venstre

l Tilføj en kopi af dette panel

l Slet dette panel

l Flyt dette panel til højre

3 Angiv et navn for at identificere panelet.

4 Dette er en liste over mål, der er tilgængelige til at blive vist
på panelet. Disse er valgt, hvis de er i hvid tekst, og derefter
fravalgt, når teksten er sort (se panelet til højre med en fra-
valgt metrik).

5 Marker dette afkrydsningsfelt for at bruge metrikakronymer
i stedet for de fulde navne som tabelkolonneoverskrifter.
Bemærk, at valg af disse for en graf ingen effekt har på gra-
fen, den anvendes kun på to tabeller.

Redigering af en prognose eller fordeling

Prognoser og fordelinger kan redigeres på en række forskellige måder.

Trækning af linjer i et diagram

I intervalvisningen kan du trække datapunkterne på linjerne i diagrammet for
at øge eller reducere den værdi, som datapunkter repræsenterer.

Bemærk: Du kan ikke trække linjer i et diagram, der vises vandret.

n Prognoser: Du skal få vist dataene i intervalzoomniveauet (I) for at kunne
redigere prognosedataene. Bemærk, at du ikke kan redigere nogen fak-
tiske data (f.eks. Faktiske kontakter) eller antallet af planlagte agenter (Plan-
lagte agenter).

183



Planlægning

n Fordelinger: Fordelinger vises kun ved intervalzoomniveauet, så de kan
redigeres. Bemærk, at du ikke kan redigere kontaktforholdsdata, men du
kan redigere andre værdier i fordelingen.

Redigering af data i tabellen

Du kan redigere felter i tabellen. Ændringer, du foretager, afspejles straks i
diagrammet.

n Dobbeltklik på en tabelcelle for at redigere den. Tabuler ud af cellen, eller
tryk på Enter for at få den nye værdi til at "låses fast".

n Tryk på Tab for at flytte fra celle til celle mod højre.

n Tryk på Skift + Tab for at flytte fra celle til celle mod venstre.

n Tryk på Enter for at flytte en celle ned ad gangen.

n Tryk på Skift + Enter for at flytte en celle op ad gangen.

Kopiering og indsættelse af data i tabellen
(missing or bad snippet)

Anvendelse af en justeringsfaktor på en kolonne

Du kan anvende en justeringsfaktor for at redigere hver værdi i en
prognosetabelkolonne med den samme procentsats. Hvis du f.eks. vil øge
værdierne i en kolonne med 20 %, kan du anvende en justeringsfaktor på 1,2.

Hvis du vil anvende justeringsfaktoren, skal du dobbeltklikke på
kolonneoverskriften og angive den ønskede værdi i dialogboksen. Dialogboksen
er kun tilgængelig for kolonner, du kan redigere på denne måde. Denne
funktion er ikke tilgængelig for fordelinger.

Fordelinger

En fordeling består af en uges kontaktdata for hvert 30-minutters interval af
dagen. Datene indeholder følgende:

n Kontaktforhold – procent af dagens samlede antal kontakter

n Kontaktfordeling – antallet af modtagne kontakter
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n Gennemsnitlig taletid – gennemsnitlig tale- eller behandlingstid

n Gennemsnitlig arbejdstid – gennemsnitlig arbejdstid efter kontakt

Fordelingen bestemmer det generelle mønster af kontakter for en servicekø,
hvilke dage og timer der har et stort antal, og hvilke der har et lavt antal.

Sådan genererer WFM en fordeling:

1. WFM beregner det gennemsnitlige antal kontakter, der er modtaget i
referenceperioden for hvert tidsplaninterval for hver dag i den uge, der
er valgt i fordelingsanmodningen. Der ses bort fra dage med
specialhændelser.

Eksempel: For at beregne det gennemsnitlige kontaktantal for
intervallet 08:30 til 09:00 for mandag tager WFM summen af
antallet for intervallet 08:30 til 09:00 for hver mandag i
referenceperioden og dividerer antallet af mandage op i
referenceperioden.

2. WFM dividerer derefter resultatet for hver halve time med gen-
nemsnitsantallet af kontakter, der er modtaget hele dagen, for at
bestemme den procentdel af dagens kontakter, der ankommer i dette
interval.

3. WFM beregner den gennemsnitlige taletid (interaktive servicekøer) eller
behandlingstiden (ikke-interaktive servicekøer) og værdier for arbejde
efter kontakt for hver halve time.

Eksempel: For at beregne det gennemsnitlige taletid/håndteringstid
for intervallet 08:30 til 09:00 for mandag tager WFM summen af
en taletid/håndteringstid for hver kontakt mellem 09:30 og 09:30
for hver mandag i referenceperioden og dividerer summen med
antallet af kontakter for at bestemme den gennemsnitlige
taletid/håndteringstid. WFM bruger den samme metode til at
beregne den gennemsnitlige arbejdstid.

Fremtiden gentager ikke altid fortiden. Fremtidige hændelser kan forårsage, at
en kontaktfordeling ændres. Hvis du kender til kommende hændelser, der kan
påvirke en fordeling, kan du bruge fordelingen til at tage højde for disse
hændelser. For ethvert halvtimesinterval kan du ændre antallet af kontakter,
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der sandsynligvis ankommer, den gennemsnitlige tale- eller håndteringstid
samt den gennemsnitlige arbejdstid efter kontakt. Se Redigering af en prognose
eller fordeling, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Retningslinjer for generering af en fordeling

Valg af en relevant referenceperiode er vigtigt for at generere en fordeling, der
er egnet til din prognoseperiode.

Du kan generere en fordeling en gang og genbruge den til hver prognose, eller
du kan generere en ny fordeling, hver gang du genererer en prognose. En
fordeling og en prognose linkes automatisk – en servicekø kan kun have en
produktionsfordeling og en produktionsprognose på et givent tidspunkt.

Typen af fordeling, du genererer, afhænger af typen af servicekø, som du
genererer den for. Brug følgende retningslinjer ved generering af en fordeling:

n Hvis dine daglige eller ugentlige kontaktdata svinger meget, skal du vælge
en længere referenceperiode. Hvis dine kontaktdata er ret stabile, skal du
vælge en længere referenceperiode.

n Hvis dine kontaktdata er ret stabile eller sæsonbetingede, skal du vælge en
længere referenceperiode fra samme periode sidste år.

n Hvis du har mindst et års gyldige historiske data, og dine forretnings- og
fordelingsdata ikke er ændret drastisk, kan du bruge en referenceperiode
fra et år tidligere, som minder om prognoseperioden. Dette vil omfatte
sæsonbetingede mønstre.

n Hvis du har mindre end et års historiske data, eller hvis forholdene for dit
kontaktcenter er ændret drastisk, skal du finde en mere relevant periode,
der har kontaktdata, der minder om prognoseperioden.

n Hvis kontaktdataene er rimeligt stabile året igennem, kan der gå måneder
imellem, at du behøver at generere en ny fordeling.

n Hvis kontaktdataene hyppigt varierer eller viser sæsonbetinget variation,
skal du måske generere fordelingen mindst en gang om måneden, eller
hver gang du opretter em prognose.

Bemærk: I fordelinger ignoreres datoer i din referenceperiode, som har
specialhændelser tildelt, og datoer, der er mærket som lukkede dage.
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Administration af fordelinger

Brug siden Fordelingsanmodninger (Tidsplaner og planlægning > Planlægning
> Fordeling > Nye anmodninger) for at gøre følgende:

n Send en produktionsfordelingsanmodning

n Send en eksisterende navngiven fordelingsanmodning

n Send en ny navngiven fordelingsanmodning

Produktionsfordelingen bruges som standard til at generere en prognose
(selvom du kan angive, at du vil bruge en navngivet fordeling i stedet for). Der
kan kun være en produktionsfordeling.

Der kan derimod være mange navngivne fordelinger. Navngivne fordelinger
bruges til at analysere, hvordan forskellige betingelser påvirker
kontaktmængder og agenttidsplaner. En navngivet fordeling kan genereres med
historiske data, som en produktionsfordeling er, men den kan også genereres
uden nogen historiske data og derefter udfyldes manuelt.

Bemærk: Hvis du er sikker på, at kontaktmængden og fordelingen på dit
kontaktcenter er stabil, så behøver du kun at generere en fordeling og en
prognose, og du behøver ikke at bruge navngivne fordelinger.

Generering af produktionsfordeling

Følg disse trin for at generere en produktionsfordeling:

1. Vælg Send en produktionsfordelingsanmodning på siden For-
delingsanmodning.

2. Vælg en eller flere servicekøer. De tilgængelige servicekøer, der vises, er
dem, der ikke har afkrydsningsfeltet "Opret ikke prognoser eller tids-
planer for denne servicekø" markeret på siden Servicekøer.

3. Angiv startdatoen og datoen for den ønskede referenceperiode. Refe-
renceperioden skal have historiske data, der mest ligner den periode,
som du ønsker at generere en prognose for. Der skal være data for hver
valgt dag i ugen i din referenceperiode. Hvis der ingen data er, udfylder
WFM disse perioder med nuller.
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4. Vælg de ugedage, du vil beregne en fordeling for. Som standard er alle
ugens dage markeret.

5. Beslut, om du ønsker, at servicekøens standardtider (Gennemsnitlig tale-
tid og Gennemsnitlig arbejdstid efter kontakt) skal opdateres baseret på
denne fordeling.

6. Planlæg, hvornår anmodningen skal køres. Anmodningen køres som
standard straks.

7. Klik på Kør.

Når anmodningen er kørt, kan du se fordelingen og redigere den efter behov.

Redigering af navngivet fordeling

Brug siden Fordelingsanmodning til a sende en anmodning om en navngivet
fordeling. Anmodningen kan generere en ny navngivet fordeling eller genbruge
en eksisterende navngivet fordeling til at overskrive den navngivne fordeling
med nye data.

Følg disse trin for at generere en navngivet fordeling:

1. Vælg den ønskede indstilling på siden Fordelingsanmodning: Send en ny
navngiven fordelingsanmodning, eller indsend en eksisterende navn-
given fordelingsanmodning.

2. Vælg en servicekø. Bemærk, at mens du kan vælge flere servicekøer til
en produktionsfordeling, kan du kun vælge en servicekø til en navngivet
fordeling.

3. Angiv et unikt navn til den navngivne fordeling, hvis dette er en ny
anmodning, eller vælg navnet på den eksisterende navngivne fordeling,
hvis du genbruger navnet på en eksisterende navngivet fordeling.

4. Angiv startdatoen og datoen for den ønskede referenceperiode. Refe-
renceperioden skal have historiske data, der mest ligner den periode,
som du ønsker at generere en prognose for. Der skal være data for hver
valgt dag i ugen i din referenceperiode. Hvis der ingen data er, udfylder
WFM disse perioder med nuller.

5. Vælg de ugedage, du vil beregne en fordeling for. Som standard er alle
ugens dage markeret.

188



Planlægning

6. Beslut, om du ønsker, at servicekøens standardtider (Gennemsnitlig tale-
tid og Gennemsnitlig arbejdstid efter kontakt) skal opdateres baseret på
denne fordeling.

7. Planlæg, hvornår anmodningen skal køres. Anmodningen køres som
standard straks.

8. Klik på Kør.

Når anmodningen er kørt, kan du se fordelingen og redigere den efter behov.

Administration af en navngivet fordeling

Når en navngivet distribution er kørt, er der en række handlinger du kan
udføre med den, udover at redigere den. Disse handlinger styres af knapperne i
øverste højre hjørne af siden Fordeling.

Med disse knapper kan du:

l Gemme den redigerede produktion eller navngivne fordeling.

l Omdøbe den navngivne fordeling. Denne funktion kopierer ikke for-
delingen, men ændrer navnet på denne fordeling. Når den er ændret,
vises det gamle navn ikke på nogen lister over navngivne fordelinger for
denne servicekø.

l Slette den navngivne fordeling.

l Kopiere den navngivne fordeling til produktion. Denne funktion over-
skriver dataene i den eksisterende produktionsfordeling med dataene fra
denne navngivne distribution. Hvis f.eks. den navngivne fordeling kun har
data for mandag og tirsdag, men produktionsfordelingen havde data for
hver dag i ugen, vil produktionsfordelingen også kun indeholde data for
mandag og tirsdag efter kopieringen.

l Eksporter dataene i produktionen eller den navngivne fordeling som en
CSV-formatfil med navnet eksport.csv, så du kan bruge den i et reg-
nearksprogram som f.eks. Excel. De data, der eksporteres, er dem fra den
aktuelt viste dag. Hvis du vil eksportere dataene fra hele ugen, skal du
gøre det for en dag ad gangen.

Visning af en fordeling

Følg disse trin for at se en fordeling:
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1. Vælg Fordeling på siden Planlægning.

2. Vælg den servicekø, du kørte fordelingen for.

3. Vælg produktionen eller den navngivne fordeling. Fordelingen vises i
både tabelformat og grafisk format.

4. Vælg den dag i ugen, du vil se, på rullelisten, eller rul de viste data op
eller ned, og klik på den sorte bjælke nederst for at se næste dags data.
Du kan også klikke på den sorte bjælke øverst for at se den foregående
dags data.

Data i fordelingsoversigten

Data i rækken Fordelingsoversigt beregnes som beskrevet i følgende tabel.

Kolonne Oversigtsberegning

Kontaktforhold Kolonneværdier i alt

Kontaktfordeling Kolonneværdier i alt

Gnsn. taletid Vægtet gennemsnit efter kontakt

Gennemsnitlig
arbejdstid

Vægtet gennemsnit efter kontakt

Prognoser

En prognose er en forudsigelse af antallet af kontakter, som et kontaktcenter vil
modtage over en bestemt tidsperiode.

WFM bruger historiske kontaktdata til at generere en fordeling, bruger derefter
de historiske data og fordelingen til at generere en prognose. Derefter bruges
prognoser til at oprette en tidsplan.

Prognoseprocessen

Hvis du vil oprette en prognose, skal du udføre disse opgaver.

Vælg en referenceperiode
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WFM bruger historiske data til at projicere fremtidige krav. Du får brug for at
identificere referenceperioden med historiske data, der mest ligner den periode,
som du ønsker at generere en prognose for.

En referenceperiode skal afspejle eventuelle ugemønstre eller sæsonmønstre,
der sandsynligvis forekommer under prognoseperioden. Valg af en
referenceperiode fra et år inden prognoseperioden leverer ofte den bedste
afspejling af ugemønstre eller sæsonmønstre.

Hvis du vil se de historiske data, der er tilgængelige for dig for servicekøen og
den referenceperiode, du overvejer, skal du bruge siden Vis og rediger
historiske data.

Generer en fordeling

Generer en fordeling for servicekøen og for den referenceperiode, du har valgt.

Rediger fordelingen

Hvis det er nødvendigt, skal du redigere fordelingen. Hvis du f.eks. forventer, at
kontaktmængden skal være lavere på en bestemt dag i ugen i din
prognoseperiode, kan du reducere kontaktmængden på den pågældende dag i
fordelingen.

Bemærk: Hvis der er knyttet en specialhændelse til denne dag, så
normaliserer WFM kontaktmængden, så fordelingen er mere nøjagtig.
Der er ingen grund til at justere fordelingen manuelt i denne situation.

Generer prognosen

Når du starter prognoseanmodningen, udfører WFM disse trin:

1. Anvender eventuelle justeringer af specialbegivenheder, du har knyttet til
servicekøen i den historiske referenceperiode.

2. Genererer den gennemsnitlige kontaktmængde for hver dag i ugen ved
brug af data fra referenceperioden.

3. Hvis du valgte at bruge tendenser, bestemmes tendensprocenten pr. dag
og mængdeprognoserne i overensstemmelse hermed.

4. Justerer mængdeprognoserne for hver dag med justeringsfaktoren.

5. Anvender kontaktforholdet fra fordelingen for hvert interval på dagen.
Kontakter gendistribueres for ikke-interaktive servicekøer, der bruger
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lige eller proportionel gendistribution, mens der er lukket. Ellers tages
antallet af kontakter fra de kontakter, der ankommer, mens servicekøen
er åben. Hvis servicekøen er lukket under et interval, er antallet af kon-
takter lig nul.

6. Multiplicerer de projekterede kontakter for hvert interval med den gen-
nemsnitlige håndteringstid for at estimere det antal agenter, som behand-
lingstiden kræver.

7. Udfører statistisk analyse af agentbehandlingens tidsestimater og de tje-
nesteniveaumål, der skal bestemme antallet af agenter, der kræves pr.
interval.

Bemærk: Hvis der er en dato med en fast datotilknytning i
prognoseperioden, bruger WFM mængden fra den faste datotilknytnings
referencedato, men fordelingen af denne kontaktmængde efter interval
for dagen kommer fra fordelingen.

Gennemgå prognosen

Hvis du ikke mener, at prognoseværdierne er nøjagtige, skal du redigere
prognosen.

Administration af prognoser

Brug siden Prognoseanmodninger (Tidsplaner og planlægning > Planlægning >
Prognose > Ny anmodning) for at gøre følgende:

n Send en produktionsprognoseanmodning

n Send en eksisterende navngiven prognoseanmodning

n Send en ny navngiven prognoseanmodning

Der kan kun være en produktionsprognose, men der kan være mange
navngivne prognoser.

Generering af en produktionsprognose

Følg disse trin for at generere en produktionsprognose:

1. Vælg Send en produktionsfordelingsanmodning på siden Prog-
noseanmodning.
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2. Vælg start- og slutdatoer for den periode, som prognosen skal dække.

3. Vælg servicekøtypen.

4. Vælg en eller flere servicekøer, som prognosen er for. De tilgængelige
servicekøer er alle de servicekøtyper, du valgte, og som ikke har
afkrydsningsfeltet "Opret ikke prognoser eller tidsplaner for denne ser-
vicekø" markeret på siden Servicekøer.

5. Vælg den fordeling, der skal bruges. Hvis du valgte flere servicekøer, skal
dette være en produktionsfordeling. Hvis du valgte en servicekø, kan
dette være enten produktionsfordelingen eller en navngivet fordeling.
Uanset hvilken fordeling, du vælger, skal den være kørt for de ser-
vicekøer, du valgte.

6. Hvis du ønsker at bruge tendenser til at beregne prognosen, skal du mar-
kere afkrydsningsfeltet "Brug tendenser ved beregning af min prognose".
Se Brug af tendenser i prognosticering, hvis du ønsker yderligere
oplysninger om, hvordan tendensen beregnes.

7. Hvis du markerede "Brug tendenser ved beregning af min prognose",
skal du angive to referenceområder, der skal bruges til at beregne ten-
densen. Område 1 skal være før Område 2, og de to områder kan ikke
overlappe. Hvis du ikke markerede afkrydsningsfeltet Tendenser, skal du
angive start- og slutdatoer for referenceperioden.

8. Vælg kilden for metrikker for kontakthåndteringstid, der bruges til at
beregne prognosen. Du kan bruge de værdier for gennemsnitlig taletid
og gennemsnitlig tid for arbejde efter kontakt beregnet med den for-
deling, du valgte, eller de værdier, du angav på siden Servicekøer, for
hver af de servicekøer, som denne prognose er for.

9. Hvis det ønskes, kan du angive en justeringsfaktor for at justere den prog-
nosticerede kontaktmængde op eller ned. Standardværdien er 1,0, hvilket
betyder ingen ændring.

10. For interaktive servicekøer: Hvis du ønsker at konfigurere ser-
viceniveaumålet efter intervaller, skal du markere afkrydsningsfeltet "Kon-
figurer serviceniveaumålsætning". Når du markerer det, vises der en
tabel, der indeholder værdierne for serviceniveaumålet. Hvis prognosen
er for en enkelt servicekø, viser tabellen det standardmål for ser-
viceniveau der er konfigureret på den pågældende servicekøs
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Servicekøer-side. Hvis prognosen er for flere servicekøer, viser tabellen et
standardmål for serviceniveau på 80 % og 20 sekunder. Du kan derefter
redigere serviceniveauprocenten efter interval efter ønske. For ikke-
interaktive servicekøer: Hvis du ønsker at konfigurere hånd-
teringstærsklen, skal du markere afkrydsningsfeltet "Konfigurer ser-
viceniveaumålsætning". Når du markerer det, vises feltet
Håndteringstærskel. Angiv antallet af minutter (fra 0 til 4320) inden for
hvilket, en kontakt skal være håndteret.

11. Planlæg, hvornår anmodningen skal køres. Anmodningen køres som
standard straks.

12. Klik på Kør.

Når anmodningen er kørt, kan du se prognosen og redigere den efter behov.

Følg disse trin for at se prognosen:

1. Vælg Prognose på siden Planlægning.

2. Vælg datoen for prognosen.

3. Vælg den servicekø, du kørte prognosen for.

4. Vælg Produktionsprognose. Prognosen vises i både tabelformat og grafisk
format.

Generering af en navngiven prognose

Brug siden Prognoseanmodning til a sende en anmodning om en navngivet
prognose. Anmodningen kan generere en ny navngivet prognose eller
genbruge en eksisterende navngivet prognose til at overskrive den navngivne
prognose med nye data.

Følg disse trin for at generere en navngivet prognose:

1. Vælg Send en ny navngiven prognoseanmodning på siden Prog-
noseanmodning.

2. Vælg start- og slutdatoer for den periode, som prognosen skal dække.

3. Vælg servicekøtypen.

4. Vælg den servicekø, som prognosen er for. De tilgængelige servicekøer
er alle de servicekøtyper, du valgte, og som ikke har afkrydsningsfeltet
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"Opret ikke prognoser eller tidsplaner for denne servicekø" markeret på
siden Servicekøer.

5. Angiv et entydigt navn på prognosen.

6. Vælg den fordeling, der skal bruges. Dette kan være produktions-
fordelingen eller en navngivet fordeling for den valgte servicekø.

7. Hvis du vil bruge tendenser til at beregne prognosen, skal du markere
afkrydsningsfeltet Tendenser.

8. Hvis du markerede afkrydsningsfeltet Tendenser, skal du angive to refe-
renceområder, der skal bruges til at beregne tendensen. Område 1 skal
være før Område 2, og de to områder kan ikke overlappe. Hvis du ikke
markerede afkrydsningsfeltet Tendenser, skal du angive start- og slut-
datoer for referenceperioden.

9. Vælg kilden for metrikker for kontakthåndteringstid, der bruges til at
beregne prognosen. Du kan bruge de værdier for gennemsnitlig taletid
og gennemsnitlig tid for arbejde efter kontakt beregnet med den for-
deling, du valgte, eller de værdier, du angav på siden Servicekøer, for
den servicekø, som denne prognose er for.

10. Hvis det ønskes, kan du angive en justeringsfaktor for at justere den prog-
nosticerede kontaktmængde op eller ned. Standardværdien er 1,0, hvilket
betyder ingen ændring.

11. For interaktive servicekøer: Hvis du ønsker at konfigurere ser-
viceniveaumålet efter intervaller, skal du markere afkrydsningsfeltet Mål
for serviceniveau. Når du markerer det, vises der en tabel, der indeholder
værdierne for standardmålet for serviceniveau, der er konfigureret på
den pågældende servicekøs Servicekøer-side. Du kan derefter redigere ser-
viceniveauprocenten efter interval efter ønske. For ikke-interaktive ser-
vicekøer: Hvis du ønsker at konfigurere håndteringstærsklen, skal du
markere afkrydsningsfeltet Mål for serviceniveau. Når du markerer det,
vises feltet Håndteringstærskel. Angiv antallet af minutter (fra 0 til 4320)
inden for hvilket, en kontakt skal være håndteret.

12. Planlæg, hvornår anmodningen skal køres. Anmodningen køres som
standard straks.

13. Klik på Kør.

Når anmodningen er kørt, kan du se prognosen og redigere den efter behov.
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Følg disse trin for at se prognosen:

1. Vælg Prognose på siden Planlægning.

2. Vælg datoen for prognosen.

3. Vælg den servicekø, du kørte prognosen for.

4. Vælg den navngivne prognose. Prognosen vises i både tabelformat og gra-
fisk format.

Bemærk: I tidligere versioner af WFM kunne du vælge at se og redigere
en navngivet prognose/navngivet fordelingskombination. Hvis du
opgraderede til den aktuelle version af WFM fra tidligere versioner, vises
disse kombinationer af navngivne prognoser/navngivne fordelinger på
rullelisten Prognose som <prognosenavn>-<fordelingsnavn>.

Brug af tendenser i prognosticering

Når du vælger at generere en prognose med tendenser, beregner WFM en årlig
vækstrate i kontaktmængde fra to referenceperioder, der ikke overlapper.

Valget af referenceperioder er en kunst, der bør tage højde for alle
sæsonmæssige svingninger i de historiske data. Hvis historiske data er
sæsonbetonede, er det bedst at bruge de samme dele af to forskellige år for at
bestemme tendensen.

Tendenser er eksponentielle. Dette betyder, at hvis kontaktcenteret oplever 5 %
vækst pr. år i kontaktmængde, så vil det på to år opleve 10,25 % vækst (fra 1,05
kvadreret, hvilket er lig med 1,1025).

For hver af de to tendensreferenceperioder, beregnes den gennemsnitlige
kontaktmængde for hver dag i ugen samt mediandatoen for hver dag i ugen.
Mediandatoen for en ugedag er den midterste forekomst af denne dag i
datoområdet. Hvis der f.eks. er fem forekomster af onsdag i referenceperioden,
vil median-onsdagen være den tredje forekomst af denne dag.

Endvidere beregnes der en overordnet gennemsnitlig kontaktmængde og en
middeldato for hver referenceperiode. Derefter kombineres resultaterne fra de
to referenceperioder for at fremstille en vækstrate og vækstvarighed. Fra disse
beregnes den årlige vækstrate.
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Antag f.eks., at de to referenceperioder resulterer i følgende gennemsnitlige
kontaktmængde og middeldatoer:

Ugedage Mediandato
Gennemsnitlig kon-

taktmængde

Søndag 2012-07-15 400

Mandag 2012-07-16 3000

Tirsdag 2012-07-17 2800

Onsdag 2012-07-18 2600

Torsdag 2012-07-19 2400

Fredag 2012-07-20 2200

Lørdag 2012-07-21 2000

I ALT 2012-07-18 2200

Referenceperiode 1 (2012-07-01 til 2012-08-04)

Ugedage Mediandato
Gennemsnitlig kon-

taktmængde

Søndag 2013-01-20 425

Mandag 2013-01-21 3126

Tirsdag 2013-01-15 2940

Onsdag 2013-01-16 2730

Torsdag 2013-01-17 2544

Fredag 2013-01-18 2310

Lørdag 2013-01-19 2095

I ALT 2013-01-18 2310

Referenceperiode 2 (2013-01-01 til 2013-02-04)
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For hver dag i ugen og for de overordnede gennemsnit beregner WFM
vækstfaktoren og vækstperioden (i år, ved brug af 365,2425 som længden af et
år). Endelig beregner WFM den årlige vækstrate ved hjælp af formlen:

hvor vækstfaktoren og vækstperioden beregnes fra de to
tendensreferencedataperioder.

Ugedage

Vækstperiode

(dage)

Vækstperiode

(år) Vækstfaktor Årlig vækstfaktor

Søndag 189 0,517464 1,0625 1,124296

Mandag 189 0,517464 1,0420 1,082753

Tirsdag 182 0,498299 1,0500 1,102867

Onsdag 182 0,498299 1,0500 1,12867

Torsdag 182 0,498299 1,0600 1,124047

Fredag 182 0,498299 1,0500 1,102867

Lørdag 182 0,498299 1,0475 1,097604

I ALT 184 0,503775 1,0500 1,101694

Beregning af årlig vækstfaktor

Disse årlige vækstfaktorer (efter ugedag, og efter overordnet faktor, hvis der
ikke var nogen data for en bestemt ugedag) danner prognosticeringstendensen.

Data i prognoseoversigten

Data i rækken Prognoseoversigt beregnes som beskrevet i følgende tabel.
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Kolonne Oversigtsberegning

Prognose for kontakter Kolonneværdier i alt

Prognose for agenter Vægtet gennemsnit efter periodevarighed

Prognose for gennemsnitlig
taletid

Vægtet gennemsnit efter kontakt

Prognose for gennemsnitlig
arbejdstid

Vægtet gennemsnit efter kontakt

% serviceniveau, prognose Vægtet gennemsnit efter kontakt

Tidsprognose for ser-
viceniveau

Vægtet gennemsnit efter kontakt

Planlagte agenter Vægtet gennemsnit efter periodevarighed

Faktiske kontakter Kolonneværdier i alt

Faktiske agenter Vægtet gennemsnit efter periodevarighed

Faktisk gennemsnitlig taletid Vægtet gennemsnit efter kontakt

Faktisk gennemsnitlig
arbejdstid

Vægtet gennemsnit efter kontakt

% serviceniveau, faktisk Vægtet gennemsnit efter kontakt

Planlægning

En tidsplan viser de tidspunkter, hvor agenter er i tjeneste for en servicekø. For
hver agent omfatter et skema start- og sluttiderne for arbejdsskift, pauser,
frokost, undtagelser, overtid og projekter.

Tidsplaner er baseret på agenternes arbejdsskift. Når WFM genererer en
tidsplan, tager det agenternes arbejdsskift og den prognose, der er tilknyttet
agenternes servicekø, med i betragtning. WFM ser på kravene og agenternes
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tilgængeligheder for at oprette de mest optimale tidsplaner for kontaktcenteret
og dets agenter.

WFM kan også bruge reduceringsmetrikker til at oprette tidsplaner.
Reducering anvendes mod en fuld 24-timers periode, og øger antallet af faktiske
planlagte FTÆ'er.

Når der oprettes en tidsplan, sorterer WFM servicekøer (både dem, der er valgt
individuelt, og dem der er tildelt til valgte multifærdighedsgrupper) efter
servicekøprioritet, og for hver servicekø, og sorterer agenter efter
færdighedstilknytningsprioritet og multifærdighedsgruppeprioritet, efterfulgt af
planlægningsrækkefølge for servicekø.

Agenter, der er tildelt til faste og dynamiske planlagte arbejdsskift, planlægges
før agenter, der er tildelt til variable arbejdsskift. Agenter, der er tildelt til
tildelingsarbejdsskift, planlægges til sidst. Efter sortering af agenter planlægger
WFM den første agent baseret på agentens skiftpræferencer og optimerer
agentens pauser, frokoster og projekter baseret på mindste og maksimale
forsinkelser, der er angivet. Arbejdsskift, pauser, frokoster og projekter påvirkes
af dækningskrav. Efter planlægning af den første agent, planlægger WFM den
næste agent osv.

Planlægningsindstillinger

Når du planlægger agenter, har du mulighed for at bruge enkeltservicekøer,
virtuelle servicekøer og multifærdighedsgrupper. Hver af dem har attributter,
der gør dem egnede til forskellige situationer.

n Enkeltservicekøer er egnede i kontaktcentre, hvor agenter med enkelte
færdigheder understøtter en servicekø. Der kunne f.eks. være en engelsk
og en spansk stemmeservicekø. De agenter, der er tildelt til den engelske
stemmeservicekø, behandler opkald fra engelsktalende kunder hele dagen,
alle dage.

n Virtuelle servicekøer er egnede, når du ønsker at kombinere tilsvarende
servicekøer af samme kontakttype (interaktive eller ikke-interaktive). Du
kan f.eks. kombinere flere stemmeservicekøer med små mængder i en vir-
tuel stemmeservicekø. Dette samler tilstrækkelige mængder, så der kan
forekomme nøjagtig prognosticering og planlægning. Statistikker for de
individuelle stemmeservicekøer med små mængder vil ikke være
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tilgængelige gennem WFM (men kan fås fra ACD), men det vil ikke være
af vigtighed i dit kontaktcenter.

n Multifærdighedsgrupper er egnede, når du ønsker at samle flere ser-
vicekøer og flere kontakttyper og planlægge agenter proportionalt for at
understøtte dem. F.eks. kan en multifærdighedsgruppe inkludere ser-
vicekøer for engelske stemmekontakter og e-mailkontakter for produkt A
og spansktalende stemmekontakter og e-mailkontakter for produkt A. De
multifærdighedsgruppen er indstillet til at allokere specifikke procenter af
en agents tid til hver specifik servicekø, vil dækningsprognoser og -tids-
planer være mere nøjagtige for hver servicekø. Der allokeres også agents-
tatistikker efter procent til hver servicekø, som dermed er mere nøjagtige.

Alle tre typer af planlægningsmetoder kan bruge blokplanlægning (tidligere
kendt som MSAQ - multiskill agent queuing). I blokplanlægning udfører en
agent flere aktiviteter, hver aktivitet i en bestemt tidsblok. I modsætning hertil
foretager en agent i ikke-blokplanlægning kun en aktivitet for hele tidsplanen.

En agents tidsplan kan inkludere en kombination af enkeltservicekøer, virtuelle
servicekøer og multifærdighedsgrupper. F.eks. kan en agent måske understøtte
en enkeltservicekø fra 8 til 11 om formiddagen og en multifærdighedsgruppe
fra 13 til 16.

Behovene i dit kontaktcenter vil guide dig i at vælge, hvilke
planlægningsindstillinger du skal bruge. Du vil måske opdage, at en virtuel
servicekø er bedst egnet til formålet, eller at du ønsker at kunne allokere
agenter til flere kontakttyper og flere servicekøer i samme tidsblok og derfor
vælger at bruge multifærdighedsgrupper.

VIGTIGT: De vægte, der er allokeret til servicekøer, der udgør en
multifærdighedsgruppe, skal være så nøjagtige som muligt. Hvis de ikke
er nøjagtige, vil dækningen for specifikke servicekøer være for stor eller
for lille i den genererede tidsplan.

Lukkede dage og Faste arbejdsskift

Når WFM planlægger tiden for en agent med et fast eller dynamisk planlagt
arbejdsskift, planlægger det agenten for dage, timer og ankomsttider, nøjagtig
som angivet i arbejdsskiftkonfigurationen. Det tager ikke højde for en lukket
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dag for en servicekø. Som et resultat kan en agent med et fast arbejdsskift blive
planlagt til at arbejde en dag, hvor kontaktcenteret er lukket (f.eks. en ferie midt
i en uge).

For at forhindre denne situation skal du oprette en undtagelse og tildele den til
agenter med faste arbejdsskift, der normalt skulle arbejde på en lukket dag.

Planlægningsrækkefølge

WFM tillader, at kontaktcentre definerer planlægningsrækkefølgen for hver
servicekø (i afsnittet Planlægningsrækkefølge på siden Servicekø) med disse
kriterier:

n Maksimalt antal tilgængelige timer

n Mindste antal tilgængelige timer

n Maksimalt antal timer pr. uge

n Mindste antal timer pr. uge

n Klassificering

n Firmaets startdato

n Afdelingens startdato

Dette tillader dig at administrere kundekontakthandlinger, mens du
maksimerer de tilgængelige agenter for de vigtigste aktiviteter.

Afhængig af vores kontaktcenterpolitikker kan du planlægge agenter baseret på
tilgængelige arbejdsskift, deres anciennitet eller deres rangering i
kontaktcenteret.

Prioritet for servicekø

Tildeling af et prioritetsnummer til en servicekø gør det muligt for WFM at
løse tidsplankonflikter, når agenter er tildelt til flere servicekøer. Nul (0) er den
højeste prioritet.

Hvis du vil generere en tidsplan for en servicekø, finder WFM de agenter, der
er tildelt til en færdighedstilknytning, der er tilknyttet den ønskede servicekø.
Hvis du vil generere en tidsplan for en multifærdighedsgruppe, finder WFM de
agenter, der er tildelt til multifærdighedsgruppen. WFM bestemmer derefter,
hvilke agenter, der har et arbejdsskift med tilgængelige timer på den angivne
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dag. Hvis agenten understøtter flere servicekøer, bruger WFM servicekøens
prioritet til at bestemme, hvilken servicekø, der skal tildeles til agenten for
denne tidsplan.

Eksempel: Du udpeger nogle af dine agenter til at understøtte to
servicekøer og tildeler en prioritet til hver servicekø. Hvis WFM
genererer tidsplanerne for de to servicekøer og registrerer, at der ikke er
nok agenter til at understøtte alle de prognosticerede krav for begge,
sammenligner det prioritetsværdien for de to servicekøer og planlægger
agenter for den servicekø, der har den højeste prioritet.

Generering af en tidsplan

Følg disse trin for at generere en tidsplan:

1. Åbn siden Planlægningsanmodning (Tidsplaner og planlægning > Plan-
lægning > Tidsplan).

2. Vælg den planlægningsmetode, som du vil bruge.

n Indstillingen Balanceret fordeler personalet bedst muligt på tværs af
dagens intervaller baseret på brugerkonfigurationer og arbejdsskift,
hvilket resulterer i tidsplaner, der er mere ligeligt fordelt på til-
gængelige agenter.

n Standardindstillingen prioriterer tilgængeligt personale i de tid-
ligste intervaller, de kan planlægges, hvilket resulterer i tidsplaner,
der opfylder kravene til personale først på dagen frem for senere på
dagen.

3. Vælg en eller flere multifærdighedsgrupper og/eller servicekøer, der skal
oprettes tidsplaner for.

4. Angiv en startdato og antallet af uger for den periode, du vil planlægge.
Startdatoen, der bruges, er den konfigurerede første dag i ugen, der inde-
holder den dato, du angiver.

5. Marker afkrydsningsfeltet "Anvend reduceringsprocenter på tidsplan",
hvis du vil anvende reducering på tidsplanen for at kompensere for tid,
der er tabt pga. ferie, pauser, helligdage, sygdom osv.
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Reduceringsprocenter konfigureres på siden Reducering.

Bemærk: Værdierne i reduceringstabellen anvendes i forhold til
anmodningens indsendelsesdato, ikke den aktuelle dato.

6. Marker afkrydsningsfeltet Roter arbejdsskift, hvis du ønsker, at WFM
automatisk skal rotere arbejdsskift i henhold til de arbejdsskiftrotationer,
der er konfigureret for hver planlagt agent. Hvis afkrydsningsfeltet ikke
er markeret, skal du konfigurere et arbejdsskift for den specifikke uge på
agentens agentside, eller agenterne skal have foretaget deres valg for
dynamisk planlægning af arbejdsskift for disse uger.

7. Planlæg, hvornår anmodningen skal køres. Anmodningen køres som
standard straks.

8. Klik på Kør.

Bemærk: En tidsplansanmodning vil mislykkes, hvis der ikke er nogen
prognosticerede data for nogen af de dage, du kører tidsplanen for. Og
hvis nogen af multifærdighedsgrupperne eller servicekøerne er tilknyttet
agenter, hvis arbejdsskift omfatter den sidste dag i ugen, skal der være
prognosticerede data for de første to dage af den næste uge. Ellers
mislykkes anmodningen. De ekstra dage kan være nødvendige i tilfælde af
ubetalte arbejdsbetingelsesaktiviteter, som skubber arbejdsskiftet fra den
sidste dag i ugen hen over midnat til de første to dage af næste uge (det
udvidede arbejdsskift efter at have anvendt arbejdsbetingelsen kan være på
maksimalt 48 timer, når varigheden af ubetalte perioder medtages).
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Meddelelser

Applikationen Meddelelser giver dig mulighed for at administrere
tidsplansanmodninger.

Agenter kan anmode om fridage, undtagelser, rådgivning og tidsplanstilbud og
bytte med de andre agenter i teamet i deres visning. De kan også acceptere eller
afvise tidsplansbytte og -tilbud og rådgivningsanmodninger samt redigere deres
egne anmodninger.

Supervisorer bruger Meddelelser til at godkende eller afvise agentanmodninger.

Agentmeddelelser

Applikationen Meddelelser for agenter består af en menu til oprettelse af nye
anmodninger og tre postkasser:

l Indbakken, som indeholder alle de anmodninger, du modtager

l Udbakken, der indeholder alle anmodninger, du opretter

l Offentlig-boksen, som indeholder offentlige tidsplansombytninger og
mentoranmodninger

Standardvisningen er Udbakke. Anmodninger kan bevares fra 6 til 99 måneder
med standardopbevaringsmetoden indstillet til 13 måneder. Du kan ikke selv
slette anmodninger fra nogen postkasser. De slettes af systemet, når de når den
konfigurerede opbevaringsperiode.

Anmodningsstatusser ændres, efterhånden som anmodningen flytter gennem
systemet. Det er vigtigt regelmæssigt at opdatere postkassen, så du kan se de
seneste statusser. Brug browserens standardmetoder til opdatering, f.eks. ved at
klikke på F5 eller ved at klikke på knappen Opdater på browserens værktøjslinje.
Bemærk, at udbakken vises efter opdateringen, selv når du får vist indbakken
eller den offentlige postkasse.

Få adgang til dine postkasser ved at klikke på postkasseikonet i værktøjslinjen
Meddelelser. Fra venstre mod højre er ikonerne Udbakke, Indbakke, Offentlig
boks og Nye anmodninger.
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Udbakke

Udbakken indeholder alle anmodninger, som du har foretaget, i stigende
tidsplandatorækkefølge. Du kan få vist detaljerne for en anmodning og redigere
eller slette anmodningen, hvis den endnu ikke er godkendt eller afvist.

Følgende tabel beskriver felterne i udbakken.
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Felt Beskrivelse

Status Statussen for anmodningen. Mulige statusser er:

l Godkendt. Din anmodning blev godkendt af din
supervisor.

l Venter. Din anmodning om tidsplanbytte eller
tidsplantilbud venter på et svar fra en anden
agent. Kan redigeres eller slettes.

l Venter. En anmodning om et tidsplanstilbud
eller tidsplanbytte venter på dit svar. Kan
accepteres eller afvises.

l Sendt. Anmodningen venter på et svar fra din
supervisor. Kan redigeres eller slettes.

l Nægtet. Din anmodning blev afvist af din
supervisor.

l Fejl. Din anmodning indeholder en fejl.

l Nægtet. En anden agent har afslået din
anmodning om tidsplanbytte.

l Afvist. Du afviste en anden agents anmodning
om tidsplanbytte.

Anmodningstype Den generelle type anmodning.

Type Den specifikke anmodningstype.

Planlagt dato Datoen, hvor det anmodede arrangement finder sted.
Udbakken er som standard sorteret efter dato i
stigende rækkefølge. Du kan klikke på
kolonneoverskriften for at skifte mellem stigende og
faldende rækkefølge.

Sendt dato Dato og tidspunkt, hvor anmodningen blev sendt.
Bemærk, at der ved offentlige byttetilbud ikke vises
en sendt-dato, før nogen accepterer det.
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Arbejde med din udbakke

Hvis du ønsker at få vist detaljerne i en anmodning:

n Dobbeltklik på anmodningen.

Hvis du vil redigere en anmodning, der endnu ikke er godkendt eller
accepteret:

1. Dobbeltklik på anmodningen for at få vist detaljerne.

2. Rediger som ønsket.

3. Klik på Send.

Hvis du vil slette en anmodning, der endnu ikke er godkendt eller
accepteret:

1. Dobbeltklik på anmodningen.

2. Klik på Slet.

Indbakke

Indbakken indeholder alle forespørgsler, du har modtaget i planlagt
datorækkefølge. Du kan få vist detaljerne for en anmodning og redigere eller
slette anmodningen, hvis den endnu ikke er godkendt eller afvist.

Bemærk: Supervisorer har den endelige autoritet over byttehandler og
rådgivningsanmodning, så en bytteanmodning eller et
rådgivningsanmodning, som du accepterer, kan blive afvist af din
supervisor.
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Følgende tabel beskriver felterne i indbakken.
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Felt Beskrivelse

Status Statussen for anmodningen. Mulige statusser er:

l Godkendt. Din anmodning blev godkendt, og
din tidsplan blev opdateret i henhold hertil.

l Venter. En accepteret anmodning venter på et
svar fra en anden agent. Kan redigeres eller
slettes.

l Sendt. Anmodningen venter på et svar fra din
supervisor. Kan redigeres eller slettes.

l Jobliste. Anmodningen venter på et svar fra dig.
Kan accepteres eller afvises.

l Nægtet. Din anmodning blev afvist af din
supervisor.

l Fejl. Der er en fejl i anmodningen.

l Nægtet. Du afviste en anden agents forespørgsel
om at bytte tidsplan

l Afvist. En anden agent afviste din anmodning
om at bytte tidsplan

Anmodningstype Den generelle type anmodning.

Planlagt dato Datoen, hvor det anmodede arrangement finder sted.
Indbakken er som standard sorteret efter dato i sti-
gende rækkefølge. Du kan klikke på kolon-
neoverskriften for at skifte mellem stigende og
faldende rækkefølge.

Ønsket dato Den dato, som den anmodende agent ønsker at mod-
tage (den planlagte dato i en anmodning om tids-
plantilbud og byttehandel).

Indsendelsesdato Dato og tidspunkt, hvor anmodningen blev sendt.
Bemærk, at der ved offentlige byttetilbud ikke vises
en sendt-dato, før nogen accepterer det.
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Felt Beskrivelse

Anmodende agent Navnet på den agent, der anmoder om bytte af tids-
plan, tilbud eller rådgivningsanmodning.

Arbejde med din indbakke

Hvis du vil acceptere eller afvise en anmodning om bytte af tidsplan:

1. Dobbeltklik på anmodningen for at åbne den.

2. Klik på Analysér for at sammenligne din tidsplan med den anmodende
agents tidsplan på de to dage. Dette fortæller dig, om du er tilgængelig til
at acceptere byttet.

3. Klik på Accepter eller Afvis.

Hvis du vil bekræfte eller afvise en accepteret anmodning om
tidsplantilbud:

1. Dobbeltklik på anmodningen for at åbne den.

2. Klik på Analysér for at sammenligne din tidsplan for den angivne dag
med den tilbudte tidsplan.

3. Klik på Bekræft for at acceptere tilbudsanmodningen eller på Afvis for at
afvise tilbudsanmodningen.

Hvis du vil bekræfte eller afvise en accepteret rådgivningsanmodning:

1. Dobbeltklik på anmodningen for at åbne den.

2. Gennemse den accepterede anmodning.

3. Klik på Bekræft for at acceptere rådgiveren eller på Afvis for at afvise råd-
giveren.

Boksen Offentlig

Boksen Offentlig indeholder alle tilgængelige tidsplantilbud, byttehandler og
rådgivningstilbud fra agenter i din visning. Et offentligt tilbud, en offentlig
byttehandel eller en offentlig rådgivningsanmodning er dem, som enhver agent
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kan acceptere. Du kan få vist detaljerne i en anmodning, evaluere anmodningen
og derefter acceptere den, hvis du vil.

Bemærk: Supervisorer har den endelige autoritet over alle ombytninger
af tidsplan, tilbud og rådgivningsanmodninger, så en byttehandel, et
tilbud eller en rådgivningsanmodning, du accepterer, kan blive afvist af
din supervisor.

Følgende tabel beskriver felterne i boksen Offentlig.

Felt Beskrivelse

Anmodningstype Den generelle type anmodning.

Planlagt dato Datoen, hvor agenten ønsker at aflyse eller plan-
lægge rådgivningssessionen. Boksen Offentlig er som
standard sorteret efter dato i stigende rækkefølge.

Offentlige felter
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Felt Beskrivelse

Udløbsdato Den dato anmodningen udløber. Anmodningen udlø-
ber kl. 23:59 på denne dato, hvorefter du ikke læn-
gere kan acceptere eller annullere anmodningen.

Sidste kommentar Den seneste kommentar, der er angivet om anmod-
ningen.

Anmodende agent Navnet på den agent, der anmoder om bytte af tids-
plan, tilbud eller rådgivningsanmodning.

Arbejde med Offentlig-boksen

Hvis du vil acceptere en anmodning om bytte af tidsplan:

1. Dobbeltklik på anmodningen for at åbne den.

2. Vælg en dato, som du ønsker at bytte for datoen i anmodningen.

3. Klik på Analysér for at sammenligne to tidsplaner og sikre, at din
foreslåede dato fungerer.

4. Klik på Accepter.

Hvis du vil acceptere en anmodning om tidsplantilbud:

1. Dobbeltklik på anmodningen for at åbne den.

2. Klik på Analysér for at sammenligne din tidsplan for den angivne dag
med den tilbudte tidsplan.

3. Klik på Acceptér, hvis du accepterer tilbuddet, eller Annuller for at lukke
anmodningen uden at acceptere den.

Hvis du vil acceptere en rådgivningsanmodning:

1. Dobbeltklik på anmodningen for at åbne den.

2. Gennemse detaljerne for rådgivningsanmodningen, og sammenlign din
tidsplan med rådgiverens for at sikre dig, at tidspunkterne passer jer
begge.

3. Klik på Acceptér, hvis du ønsker at acceptere tilbuddet, eller Annuller for
at lukke anmodningen uden at acceptere den.
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Anmodninger

Menuen Ny anmodning giver dig mulighed for at oprette en anmodning om
undtagelser, tidsplantilbud, anmodninger om bytte af tidsplan og rådgivning.

Anmodning om en undtagelse

Brug en undtagelsesanmodning til at anmode om en ændring af din tidsplan
for ikke-planlagte aktiviteter som f.eks. møder, træningssessioner, uplanlagte
pauser og fravær. Din anmodning sendes til din supervisor til godkendelse.

Der kan anmodes om undtagelser for både fremtidige og tidligere datoer.
Undtagelser for tidligere datoer bruges til at rette din overholdelsesprocent.
Hvis du f.eks. er gået syg hjem i går, ville dine statistikker vise, at du ikke
overholder tidsplanen, fordi du ikke følger din tidsplan. Anmodning om en
undtagelse for fridage for den tid, du ikke er på kontoret, korrigerer tidsplanen
og din overholdelsesprocent for den pågældende dag.

Følgende tabel beskriver felterne i dialogboksen Undtagelsesanmodning.
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Felt Beskrivelse

Undtagelsesdato Den dato, hvor du ønsker, at undtagelsen skal fore-
komme. Den aktuelle dato vises som standard.

Undtagelsestype Rullelisten for tilgængelige undtagelsestyper.

Hele dagen Marker afkrydsningsfeltet for at angive, at und-
tagelsen er for hele dagen. Når det vælges, er felterne
Starttid og Sluttid skjulte.

Starttid Det tidspunkt, hvor undtagelsen starter.

Sluttid Det tidspunkt, hvor undtagelsen slutter.

Skriv kommentar Klik for at angive en valgfri kommentar (på mak-
simalt 140 tegn) vedrørende und-
tagelsesanmodningen.

Felter i Undtagelsesanmodning

En undtagelsesanmodning flyder gennem systemet som skitseret i følgende
tabel.

Bruger Handling Vises her Status

Agent A Opretter ny
anmodning

Agent As
udbakke

Sendt

Supervisor Modtager anmod-
ning

Supervisorens job-
liste

Jobliste

Supervisor Godtager/afviser
undtagelse

Agent A's ind-
bakke

Godkendt/Nægtet

Supervisorboksen
Alle

Godkendt/Nægtet

Undtagelsesanmodningsforløb

Oprettelse af en ny undtagelsesanmodning

Hvis du vil oprette en ny undtagelsesanmodning:
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1. Klik på Ny anmodning, og vælg Undtagelsesanmodning i menuen.

2. Udfyld felterne.

3. Klik på Send.

Anmodning om et tidsplantilbud

Brug en anmodning om tidsplanstilbud til at gøre en dag, du er planlagt til at
arbejde, tilgængelig for en anden agent. Hvis du f.eks. har en forpligtelse uden
for arbejde på onsdag, tilbyder du at bytte med enhver anden, der kan arbejde
denne dag. Tidsplantilbuddet indsendes til boksen Offentlig for alle agenter i
din visning.

Følgende tabel beskriver felterne i dialogboksen Anmodning om
tidsplanstilbud.

Felt Beskrivelse

Planlagt dato Den dato, hvor du vil tilbyde andre agenter at
arbejde. Som standard vises datoen for i morgen. Du
kan ikke vælge en dato i fortiden.

Udløbsdato Den dato, hvor anmodningen udløber. På dette tids-
punkt, vises den ikke længere i din udbakke eller i
boksen Offentlig. Udløbsdatoen skal være før den
planlagte dato.
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Felt Beskrivelse

Bekræft Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du ønsker at
bekræfte en agents accept af tilbuddet, før det sendes
til din supervisor til godkendelse.

Et tidsplantilbud uden bekræftelse flyder gennem systemet som skitseret i
følgende tabel.

Bruger Handling Vises her Status

Agent A
Opretter ny
anmodning

Agent A's
udbakke

Venter

Alle agenter Modtager tilbud
Agentens Offent-
lig-boks

Ikke gældende

Agent B Accepterer tilbud

Agent B's ind-
bakke

Sendt

Agent A's
udbakke

Sendt

Supervisor
Modtager accep-
terede tilbud

Supervisorens job-
liste

Jobliste

Supervisor
Godkender/afslår
tilbud

Supervisorboksen
Alle

Godkendt/Nægtet

Agent A's
udbakke

Godkendt/Nægtet

Agent B's ind-
bakke

Godkendt/Nægtet

Forløb for anmodningen om tidsplantilbud uden bekræftelse

Et tidsplantilbud med bekræftelse flyder gennem systemet som skitseret i
følgende tabel.
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Bruger Handling Vises her Status

Agent A Opretter ny
anmodning

Agent A's
udbakke

Venter

Alle agenter Modtager tilbud Agentens Offent-
lig-boks

Ikke gældende

Agent B Accepterer tilbud Agent B's ind-
bakke

Venter

Agent A Modtager accep-
terede tilbud

Agent A's
udbakke

Jobliste

Agent B's ind-
bakke

Venter

Agent A Bekræfter/afviser
tilbud

Agent A's
udbakke

Sendt/Nægtet
(afvisning af
anmodningen
opretter en kopi
af anmodningen,
hvor der vises
Nægtet på den,
og den oprin-
delige anmod-
ning vender
tilbage til sta-
tussen Ventende)

Agent B's ind-
bakke

Send/Nægtet

Forløb for anmodningen om tidsplantilbud med bekræftelse
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Bruger Handling Vises her Status

Supervisor Modtager accep-
terede tilbud

Supervisorens job-
liste

Jobliste

Supervisorboksen
Alle

Godkendt/Nægtet

Agent A's
udbakke

Godkendt/Nægtet

Agent B's ind-
bakke

Godkendt/Nægtet

Oprettelse af en ny anmodning om tidsplantilbud

Hvis du vil oprette en ny anmodning om tidsplantilbud:

1. Klik på Ny anmodning, og vælg Anmodning om tidsplantilbud i menuen.

2. Udfyld felterne.

3. Klik på Send.

Anmodning om et tidsplanbytte

Brug anmodningen om bytte af tidsplan til at bytte en planlagt arbejdsdag med
en andens planlagte arbejdsdag. Disse bytteanmodninger kan være med en
angivet agent (et privat bytte) eller med en agent i din visning (et offentligt
bytte). Du kan bede om at bytte skift den samme dag (f.eks. vil du måske bytte
din 7-15-vagt med en anden 10-18-vagt), eller måske vil du bytte fridag fra
mandag til fredag.
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Følgende tabel beskriver felterne i dialogboksen Anmodning om bytte af
tidsplan.

Felt Beskrivelse

Offentlig byttehandel Marker dette afkrydsningsfelt for at sende din byt-
tehandel til Offentlig-boksen for alle agenter i din
oversigt.

Bekræft (Kun offentligt bytte) En påmindelse om, at du vil
blive bedt om at bekræfte eller afvise et foreslået
bytte fra den svarende agent. Dette afkrydsningsfelt er
skrivebeskyttet, og det kan ikke ryddes.

Byt med (Kun privat bytte) Vælg navnet på den agent, som du
ønsker at bytte tidsplaner med.

Planlagt dato Den dato, du ønsker at bytte. Som standard vises
datoen for i morgen.

Ønsket planlagt dato (Kun privat bytte) Den dato, som du ønsker at bytte
til. Som standard vises datoen for i morgen.
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Felt Beskrivelse

Udløbsdato (Kun offentligt bytte) Den dato, hvor anmodningen
udløber.

En privat anmodning om tidsplanbytte flyder gennem systemet som skitseret i

Bruger Handling Vises her Status

Agent A Opretter ny anmod-
ning

Agent A's
udbakke

Venter

Agent B Modtager byt-
teanmodning

Agent B's ind-
bakke

Jobliste

Agent B Accepterer/afviser
bytteanmodning

Agent B's
udbakke

Send/Nægtet

Agent A Modtager Agent
B's svar

Agent A's ind-
bakke

Send/Nægtet

Supervisor Modtager accep-
teret byt-
teanmodning til
godkendelse

Supervisorens job-
liste

Jobliste

Supervisor Godkender/nægter
byttehandel

Agent A's
udbakke

Godkendt/Nægtet

Agent B's ind-
bakke

Godkendt/Nægtet

Supervisorboksen
Alle

Godkendt/Nægtet

Forløb for privat anmodning ombytte af tidsplan

En offentlig anmodning om tidsplanbytte flyder gennem systemet som skitseret
i
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Bruger Handling Vises her Status

Agent A Opretter ny anmod-
ning

Agent A's
udbakke

Venter

ALLE agen-
ter

Ser byttehandel i
Offentlig-boksen

Agentens Offent-
lig-boks

Ikke gældende

Agent B Accepterer byt-
teanmodning

Agent B's ind-
bakke

Venter

Agent A Modtager Agent B's
svar

Agent A's
udbakke

Jobliste

Agent A Bekræfter/afviser
agent B's accept

Agent A's
udbakke

Sendt/nægtet
(afvisning af
anmodningen
opretter en kopi
af anmodningen,
hvor der vises
Nægtet på den,
og den oprin-
delige anmod-
ning vender
tilbage til sta-
tussen Ventende)

Agent B modtager
Agent A's bekræf-
telse/afvisning

Agent B's ind-
bakke

Send/Nægtet

Supervisor Modtager accep-
terede og bekræftede
bytteanmodninger til
godkendelse

Supervisorens job-
liste

Jobliste

Forløb for offentlig anmodning om tidsplanbytte
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Bruger Handling Vises her Status

Supervisor Godkender/nægter
byttehandel

Agent A's
udbakke

Godkendt/Nægtet

Agent B's ind-
bakke

Godkendt/Nægtet

Supervisorboksen
Alle

Godkendt/Nægtet

Oprettelse af en ny anmodning om bytte af tidsplan

Hvis du vil oprette en ny anmodning om bytte af tidsplan:

1. Klik på Ny anmodning, og vælg Anmodning om fridage i menuen.

2. Udfyld felterne.

3. Hvis dette er et privat bytte, skal du klikke på Analysér for at sam-
menligne din tidsplan på den foreslåede byttedato med tidsplanen for den
person, som du vil bytte med for at sikre, at byttehandlen er mulig.

4. Hvis du ønsker det, skal du klikke på Skriv kommentar og angive en
kommentar.

5. Klik på Send.

Rådgivningsanmodning

Brug en rådgivningsanmodning til at bede om en-til-en-coaching fra en anden
agent. Alle rådgivningsanmodninger sendes til Offentlig-boksen, og enhver
agent kan svare. En supervisor, en planlægger eller en administrator skal
godkende rådgivningsanmodningen. Når anmodningen er godkendt, føjes
undtagelsen til din tidsplan og til din rådgivers tidsplan.
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Følgende tabel beskriver felterne i dialogboksen Rådgivningsanmodning.

Felt Beskrivelse

Rådgivningsdato Datoen, hvor du ønsker at planlægge denne råd-
givningssession.

Undtagelsestype Vælg den rette undtagelse fra rullelisten.

Starttid Starttidspunktet for rådgivningssessionen.

Sluttid Sluttidspunktet for rådgivningssessionen.

Beskrivelse En beskrivelse af formålet med rådgivningssessionen.
Beskrivelsen kan maksimalt være 251 tegn.

En rådgivningsanmodning flyder gennem systemet som skitseret i følgende
tabel.
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Bruger Handling Vises her Status

Agent A Opretter ny anmod-
ning

Agent As
udbakke

Venter

ALLE agen-
ter

Ser anmodning i
Offentlig-boksen

Agentens Offent-
lig-boks

Ikke gældende

Agent B Accepterer råd-
givningsanmodning

Agent Bs ind-
bakke

Venter

Agent A Modtager Agent Bs
svar

Agent As
udbakke

Jobliste

Agent A Bekræfter/afviser agent
Bs accept

Agent As
udbakke

Sendt/Nægtet
(afvisning af
anmodningen
opretter en kopi
af anmodningen,
hvor der vises
Nægtet på den,
og den oprin-
delige anmod-
ning vender
tilbage til sta-
tussen Ventende)

Agent B modtager
Agent As bekræf-
telse/afvisning

Agent Bs ind-
bakke

Send/Nægtet

Supervisor Modtager accepterede
og bekræftede råd-
givningsanmodning til
godkendelse

Supervisorens job-
liste

Jobliste

Rådgivningsanmodnings flow
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Bruger Handling Vises her Status

Supervisor Godkender/afviser råd-
givningsanmodning

Agent As
udbakke

Godkendt/Nægtet

Agent Bs ind-
bakke

Godkendt/Nægtet

Supervisorboksen
Alle

Godkendt/Nægtet

Oprettelse af en rådgivningsanmodning

Hvis du vil oprette en ny rådgivningsanmodning:

1. Klik på Ny anmodning, og vælg Rådgivningsanmodning i menuen.

2. Udfyld felterne.

3. Klik på Send.

Redigering eller sletning af en anmodning

Anmodninger kan redigeres eller slettes i bestemte situationer. Følgende tabel
beskriver, hvordan du kan redigere eller slette en anmodning.

Anmodningstype Status Tilladt handling

Tidsplantilbud
(offentligt)

Venter Rediger, Slet

Planlæg bytte (privat) Venter Redigere

Planlæg bytte
(offentligt)

Venter Rediger, Slet

Rådgivning Venter Rediger, Slet

Undtagelse: Sendt Rediger, Slet
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Redigering af en anmodning

1. Dobbeltklik på anmodningen for at åbne den.

2. Rediger anmodningen som ønsket.

3. Klik på Send.

Sletning af en anmodning

1. Dobbeltklik på anmodningen for at åbne den.

2. Klik på Slet.

Meddelelser for supervisorer, planlæggere og
administratorer

Applikationen Meddelelser for supervisorer, planlæggere og administratorer
består af to postkasser:

n Joblisten, der viser alle anmodninger, der kræver handling fra dig
(standardvisningen)

n Alle-boksen, der indeholder alle anmodninger, som du har sendt

Anmodninger kan bevares fra 6 til 99 måneder i Alle-boksen med
standardbevarelsesmetoden indstillet til 13 måneder.

Få adgang til dine postkasser ved at klikke på postkasseikonet i værktøjslinjen
Meddelelser. Fra venstre mod højre er ikonerne Jobliste og Alle-boksen.

Bemærk: Supervisorer, der også er agenter, har en dobbelt postkasse, en
med agentens visning og en med supervisorens visning. Du kan skifte
mellem de to visninger ved brug af knapperne Mine anmodninger og Alle
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anmodninger. Klik på Mine anmodninger for at se agentpostkassen og på
Alle anmodninger for at se supervisorpostkassen.

Navigering i dine postkasser

Til højre for værktøjslinjen Postkasse finder du kontrolelementerne til
sidevisning. Disse kontrolelementer hjælper dig med at navigere gennem flere
sider i dine postkasser.

Brug enkeltpilene til at flytte tilbage og frem en side ad gangen og
dobbeltpilene til at flytte til begyndelses- eller slutsiden i postkassen. Kontroller
antallet af anmodninger, der skal vises på en side, ved brug af rullelisten til
højre. Du kan bruge et af standardtallene (20, 40, 60 eller 80) eller angive dit
eget tal fra 1 til 999.

Hop til en bestemt side ved at klikke på det mørkegrå centrum i
kontrolelementerne. Dette viser et felt, hvor du kan angive et sidetal, f.eks. "5"
for at hoppe til side 5 af 10.

Godkendelse eller afvisning af anmodninger

Anmodninger, der kræver din godkendelse, vises i din joblisteboks. Når du har
godkendt eller afvist en anmodning, fjernes den fra joblisten. Alle anmodninger,
du har modtaget, arkiveres i boksen Alle.

Undtagelsesanmodninger

Dialogboksen Godkend undtagelsesanmodning sætter dig i stand til at
godkende eller afvise en agents undtagelsesanmodning.
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Følgende tabel beskriver felterne i dialogboksen Godkend
undtagelsesanmodning.

Felt Beskrivelse

Fra Navnet på den agent, der anmoder om undtagelsen.

Anmodning Anmodningstype.

Modtagelsesdato Tid og dato, du modtog anmodningen. Dette er den
samme tid og dato, som agenten sendte anmod-
ningen.

Type Typen af undtagelse som valgt af agenten.

Planlagt dato Varighed af undtagelsen.

Varighed Varighed af undtagelsen.

Tidsplansundtagelse Vælg undtagelsesbeskrivelsen, der vises i tidsplanen,
hvis undtagelsen godkendes.
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Godkendelse eller afvisning af en undtagelsesanmodning

Hvis du vil godkende eller afvise en undtagelsesanmodning:

1. I Jobliste skal du dobbeltklikke på anmodningen for at åbne den.

2. Hvis du godkender anmodningen, skal du vælge den rette tids-
planundtagelse fra rullelisten. Dette er det, der vises i tidsplanen. Klik på
Læs kommentar, hvis der er kommentarerer knyttet til und-
tagelsesanmodningen. Du kan også indtaste en kommentar, hvis du
ønsker det.

3. Klik på Godkend eller Nægt.

Godkend bytte- eller tilbudsanmodning

Dialogboksen Godkend bytteanmodning giver dig mulighed for at analysere og
derefter godkende eller afvise en bytteanmodning eller en tilbudsanmodning.
Den samme dialogboks bruges til både bytte og tilbud.
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Følgende tabel beskriver felterne i dialogboksen Godkend bytteanmodning.

Felt Beskrivelse

Fra Navnet på den agent, der anmodede om byt-
tehandlen.

Anmodning Højniveauanmodningstype.

Type Typen af bytteanmodning.

Modtagelsesdato Dato og tidspunkt, hvor anmodningen blev sendt.

Hvis du vil Navnet på den anden agent, der er involveret i byt-
tehandlen.

Fra dato Den første dato i tidsplanen, der er involveret i byt-
tehandlen.

Til dato Den anden dato i tidsplanen, der er involveret i byt-
tehandlen. Dette felt vises kun, når der er for-
skellige dage involveret i bytteanmodningen.

Tidsplan for Fra-agent Tidsplanen for den agent, der anmoder om byt-
tehandlen. Brug rullepanelet til at få vist hele agen-
tens tidsplan.

Navn Navnet på agenten.

Dato Datoen, der er angivet i bytteanmodningen.

Tidsplan for Til-agent Tidsplanen for den agent, der accepterer byt-
tehandlen.

Tilgængelighed: Indikerer, om Fra-agentens skema passer til Til-
agentens tidsplan.

Servicekø Indikerer, om de to agenter understøtter de samme
eller forskellige servicekøer.

Teams Indikerer, om de to agenter hører til samme eller
forskellige teams.
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Felt Beskrivelse

Overlappende skift Indikerer, om de to agenter har overlappende skift.

Tidszone Indikerer, om de to agenter er i samme eller for-
skellige tidszoner.

Færdighedstilknytning Indikerer, om de to agenter hører til samme eller
forskellige færdighedstilknytninger.

Undtagelse Indikerer, om nogen af agenternes tidsplan inklu-
derer en undtagelse.

Godkendelse eller afvisning af et tidsplanbytte eller en tilbudsanmodning

Hvis du vil godkende eller afvise et tidsplanbytte eller en tilbudsanmodning:

1. I Jobliste skal du dobbeltklikke på anmodningen for at åbne den.

2. Brug området Agenttidsplaner til at analysere de to tidsplaner, så du sik-
rer, at de kan byttes. Klik på Læs kommentarer, hvis der er nogen kom-
mentarer knyttet til byttehandlen eller tilbudsanmodningen.

3. Klik på Godkend eller Nægt.

Godkend rådgivningsanmodning

Dialogboksen Rådgivningsanmodning giver dig mulighed for at analysere og
derefter godkende eller afvise en rådgivningsanmodning.
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Følgende tabel beskriver felterne i dialogboksen Godkend
rådgivningsanmodning.

Felt Beskrivelse

Fra Navnet på den agent, der anmodede om råd-
givningen.

Undtagelsestype Den udtagelsestype, der blev valgt af den agent, der
foretog anmodningen.

Til Navnet på den agent, der accepterede råd-
givningsanmodningen.

Rådgivningsdato Datoen for rådgivningssessionen.

234



Meddelelser

Felt Beskrivelse

Anmodning Anmodningstype.

Starttid Starttidspunktet for rådgivningssessionen.

Modtagelsesdato Dato og tidspunkt, hvor anmodningen blev sendt.

Sluttid Sluttidspunktet for rådgivningssessionen.

Tidsplansundtagelse Den undtagelse, der vises i agenternes tidsplaner.

Begge agenter i tje-
neste

Ja/Nej. Angiver, om både den anmodende og den god-
kendende agent er i tjeneste under det foreslåede tids-
interval.

Godkendelse eller afvisning af en rådgivningsanmodning

Hvis du ønsker at godkende eller afvise en rådgivningsanmodning:

1. I Jobliste skal du dobbeltklikke på anmodningen for at åbne den.

2. Gennemse detaljerne for rådgivningsanmodningen. Klik på Kom-
mentarer, hvis der er nogen kommentarerer knyttet til råd-
givningsanmodningen.

3. Klik på Godkend eller Nægt.

Hvis du godkender anmodningen, opdateres begge agenters tidsplaner
med det samme og viser rådgivningssessionen.
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Applikationen Rapportering er en fælles (flere produkter) applikation, der
indeholder rapporter for alle de produkter, du er logget ind på. Hvilke
rapporter, du har adgang til, bestemmes af din rolle.

Rapportering om roller og omfang

Din rolle bestemmer, hvilke rapporter du kan få adgang til. Hvis du har fået
tildelt flere roller (du er f.eks. både supervisor og agent), vil du have adgang til
de rapporter, der er tilgængelige for hver af disse roller.

Rolle Rammer

Agent Rapporter, der kun gælder for agenten

Supervisor Rapporter for agenter, teams, projekter, arbejds-
betingelser, arbejdsskift og undtagelser i super-
visorens visning

Planlægningsprogram Rapporter for servicekøer, færdighedstilknytninger,
teams, projekter, arbejdsbetingelser, arbejdsskift og
undtagelser i planlæggerens visninger

Administrator Alle rapporter

Kørsel af en rapport

Følg disse trin for at køre en rapport:

1. I programværktøjslinjen for Rapportering skal du klikke på en af disse
knapper:

n Knappen for det produkt, hvis rapporter du ønsker at køre. Hvis du
bruger et fælles logon, vil der være en knap for hvert produkt.

236



Rapportering

n Knappen Gemt til at få adgang til rapporter, der allerede er
konfigureret og gemt til genbrug.

2. Fra den resulterende side skal du klikke på den rapport, du ønsker at
køre, for at få vist denne rapports opsætningsside.

3. Udfyld rapportopsætningsoplysningerne. Vælg kriterier, dataområde, for-
mat og de felter, der skal inkluderes i rapporten.

4. Hvis WFM er konfigureret til at e-maile rapporter, og hvis din rolle
tillader det, så angiv gentagelsen af rapporten. Du kan opsætte rapporten
til at køre automatisk med angivne intervaller i en angivet tidsperiode
eller uendeligt. Gentagne rapporter e-mailes til de e-mailadresser, du
angav i afsnittet Destination. Der skal angives mindst én e-mailadresse. E-
mailadresser adskilles af semikolon, f.eks.:

john.smith@eksempel.com;mary.jones@eksempel.com

Bemærk: Hvis du vil bruge gentagelsesfunktionen, skal du gemme
rapporten til fremtidig brug.

5. Klik på Kør rapport for at køre rapporten straks, eller Gem som for at
gemme rapporten til fremtidig brug.

Punkter at huske på

Når du kører rapporter, skal du huske følgende punkter:

n Når du gemmer en rapport, gemmes indstillingerne for denne rapport. Du
kan f.eks. gemme en rapport for en servicekø og derefter redigere
rapporten og gemme den til en anden servicekø.

n I nogle rapporter kan du vælge de felter, der skal vises i rapporten og
hvilken rækkefølge, disse felter skal vises i. Når du klikker på Kør rapport
eller Gem som, bliver de valgte felter til standardfelter for rapporten.

n Hvis det er aktiveret, kan supervisors, managers, evaluatorer og arkiv-
brugere planlægge en rapport til at blive kørt på tilbagevendende basis og
angive, hvornår rapporten skal køres. Rapporten sendes med e-mail til
angivne e-mailadresser.

n E-mailen for en planlagt rapport inkluderer e-mail-adressen på den
bruger, der planlagde rapporten i feltet Fra. Hvis brugerens e-mailadresse
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ikke er tilgængelig, vil e-mailadressen være
<Fornavn>.<Efternavn>@automated.report. hvor <Fornavn> og <Efternavn>
er brugerens navn.

Tilpasning af rapportlogo

Rapporter i HTML-, PDF- og XLS-format indeholder et logo i øverste venstre
hjørne ud for rapporttitlen.

En administrator kan tilpasse logoet ved at erstatte standardlogoet med et nyt
logo. Dette gøres i WFM i hjælpeprogrammet Konfigurationsopsætning
(Postinstall.exe).

Hvis du ønsker flere oplysninger om, hvordan du tilpasser rapportlogoet, kan
du gå til "Konfiguration af WFM" i WFM Installation Guide.

Genberegning af data for agent- og
teampræsentationsrapporter

Det kan blive nødvendigt at korrigere en tidsplan for en tidligere dag og
genberegne overholdelses- og overensstemmelsesberegninger, så agent- og
teamproduktivitetstatistikker er korrekte.

ACC-tjenesten WFM Adherence Conformity Calculator (ACC) behandler data
fra den daglige tidsplan og agentstatustabel og beregner overholdelses- og
overensstemmelsesprocenter for historiske produktivitetsrapporter hver dag.

Hvis du foretager ændringer i en tidligere tidsplan og har brug for at
genberegne disse data, skal du foretage følgende trin.

1. På den server, der er vært for transaktionstjenester, skal du åbne..\WFO_
WFM\Schedule\conf\com_odysoft_calabrio_scheduler.properties-filen i
en teksteditor.

2. Find egenskabsafsnittet lastHistoricalDay.

3. Rediger værdien (standardværdien er 5, hvilket betyder 5 dage tidligere)
til en værdi, der inkluderer den dato, hvis plan som du ændrede.
Bemærk, at jo højere værdi, du angiver, desto længere vil det vare, før
data genberegnes. Den anbefalede maksimumværdi er -14.

4. Gem dine ændringer.

5. Genstart ACC-servicen, så egenskabsværdien træder i kraft.
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WFM-rapporter

Der er følgende rapporter tilgængelige i WFM.

Bemærk: Rapporter er ikke tilgængelige for ikke-interaktive servicekøer.

Agent- og teampræstationsrapporter

l Rapporten Agent- og teamproduktivitet

Rapporter om ydeevne af servicekø

l Rapporten Agentinterval

l Rapporten Servicekøinterval for agent

l Rapporten Intervalservicekø

l Rapporten Servicekøagentinterval

l Rapporten Teamagentinterval

l Rapporten Teaminterval

Tidsplansvisningsrapporter

l Rapporten Tildelt undtagelse

l Rapporten Overtid for agent

l Rapporten Daglig tidsplan for agent

l Rapporten Ugentlig tidsplan for agent

l Rapporten Opgaveprocenter for agent

l Rapporten Servicekøtidsplan efter agent

l Rapporten Tidsplan for servicekø efter interval

l Rapporten Planlagte opgavetimer for team

Præstationsanalyserapporter

l Agentens rapportkort

l Rapporten Daglig præstation

l Rapporten Præstationsinterval
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Rapporten Agent- og teamproduktivitet

Dette er en agent- og teampræsentationsrapport.

Rapporten Agent- og teamproduktivitet viser agentens eller teamets
produktivitetsstatistikker over et valgt datointerval, efter dag, uge eller måned.
Statistikker rapporteres kun for tidsperioder, som agenten er logget ind.

Hvis du vil se rapporten, skal du vælge:

n Team eller Team og agent

n Dato(er)

n Grupper dato efter (dag, uge, måned)

n Format

Bemærk: Hvis du kun vælger et eller flere teams, så oprettes der en
teamproduktivitetsrapport. Hvis du vælger et eller flere teams og en eller
flere agenter, så oprettes der en agentproduktivitetsrapport.

Bemærk: Værdierne for Overholdelse i % og Overensstemmelse % i denne
rapport er baseret på data, der er beregnet, før overholdelses-
/overensstemmelsesberegninger blev foretaget. Derfor er værdierne enkle
gennemsnit og ikke vægtede gennemsnit.

Du kan også vælge, hvilke felter der skal vises, bortset fra Agent og Team, som
er påkrævede. Som standard er alle felter valgt.

Følgende er de felter, som du kan vælge skal vises i rapporten. Du kan tilpasse
den rækkefølge, som felterne vises i, fra venstre mod højre.

ACD-id

Overholdelse i %

Gennemsnitlig håndteringstid

Gennemsnitlig på hold-tid

Gennemsnitlig Ikke klar-tid

Gennemsnitlig klar-tid

Gennemsnitlig taletid
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Gennemsnitlig arbejdstid

Håndterede opkald

Opkald pr. time

Overførte opkald

Overensstemmelse %

Dato

Beskæftigelse i %

Samlet håndteringstid

Samlet tid på hold

I tjeneste i alt

Logontid i alt

Samlet ikke klar-tid

Klartid i alt

Taletid i alt

Arbejdstid i alt

Udnyttelse i %

Rapporten Agentinterval

Dette er en rapport om ydeevne af servicekø.

Rapporten Agentinterval viser den valgte agents aktivitet over
halvtimesintervaller på en valgt dato.

Hvis du vil se rapporten, skal du vælge:

n Omfang (team- eller færdighedstilknytning)

n Team eller færdighedstilknytning

n Agenter

n Dato(er)

n Format

Du kan også vælge, hvilke felter der skal vises, bortset fra Agent og Interval,
som er påkrævede. Som standard er alle felter valgt.
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Følgende er de felter, som du kan vælge skal vises i rapporten. Du kan tilpasse
den rækkefølge, som felterne vises i, fra venstre mod højre.

Gennemsnitlig håndteringstid

Gennemsnitlig taletid

Gennemsnitlig arbejdstid

Tid for optaget i anden tilstand

Besvarede opkald

Håndterede opkald

Dato

I tjeneste-tid

Beskæftigelse i %

Tid for klartilstand

Udnyttelse i %

Rapporten Overtid for agent

Dette er en tidsplansvisningsrapport.

Rapporten Overtid for agent viser det antal overtidstimer, der er brugt af valgte
agenter i valgte teams eller servicekøer over et valgt datointerval.

Hvis du vil se rapporten, skal du vælge:

n Omfang (team- eller færdighedstilknytning)

n Team eller færdighedstilknytning

n Agent

n Dato(er)

n Format

Du kan også vælge, hvilke felter der skal vises, bortset fra Agentnavn og Dato,
som er påkrævede. Som standard er alle felter valgt.

Følgende er de felter, som du kan vælge skal vises i rapporten. Du kan tilpasse
den rækkefølge, som felterne vises i, fra venstre mod højre.

Varighed

Sluttid
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Starttid

Brugernavn

Agentens rapportkort

Dette er en præstationsanalyserapport.

Rapporten Agentens rapportkort viser præstationsoplysninger for et valgt
datointerval, agenter, teams eller teams og agenter samt team- eller
færdighedstilknytning.

Du skal vælge følgende for at se rapporten:

n Omfang (agent, team eller teamagent)

n Filtrer efter (team- eller færdighedstilknytning)

n Team

n Agent

n Evalueringsformular

n Målmetrikker

n Dato(er)

n Format

Hvis Opkaldsoptagelse og kvalitetsstyring er installeret, og hvis WFM er
konfigureret til at importere evalueringsformularoplysninger, viser rullelisten
Evalueringsformular en liste over de evalueringsformularer, der bruges i
Opkaldsoptagelse og kvalitetsstyring til at evaluere agentpræstationer. Hvis der
vælges en evalueringsformular, afspejler dataene i Agentens rapportkort kun
data fra agentevalueringer ved brug af den valgte evalueringsformular og
overholder alle andre rapportudvælgelseskriterier.

Målmetrikkerne viser standardfeltværdierne, der er angivet for følgende
statistikker.

Statistik Standardværdi

Gennemsnitligt kva-
litetsresultat

75
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Statistik Standardværdi

Gennemsnitligt antal
opkald pr. time

10

Overholdelse i % 75

Overensstemmelse % 0

Beskæftigelse i % 0

Udnyttelse i % 0

Gennemsnitlig
behandlingstid

0

Gnsn. taletid 0

Gennemsnitlig
arbejdstid

0

Gennemsnitlig på
hold-tid

0

Gennemsnitlig klar-
tid

0

Du kan ændre disse mål efter ønske. Når rapporten Agentens rapportkort
genereres, vises agentens eller teamets præstation op mod disse mål.
Værdierne, der vises, er vægtede gennemsnit.

Du kan også vælge, hvilke felter der skal vises, bortset fra Agent og Team, som
er påkrævede. Som standard er alle felter valgt.

Følgende er de felter, som du kan vælge skal vises i rapporten. Du kan tilpasse
den rækkefølge, som felterne vises i, fra venstre mod højre.

Overholdelse i %

Gennemsnitligt antal opkald pr. time

Gennemsnitlig håndteringstid

Gennemsnitlig på hold-tid

Gennemsnitligt kvalitetsresultat
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Gennemsnitlig klar-tid

Gennemsnitlig taletid

Gennemsnitlig arbejdstid

Overensstemmelse %

Beskæftigelse i %

Udnyttelse i %

Bemærk: Værdierne for Overholdelse i % og Overensstemmelse % i denne
rapport for datoer før WFM 9.2 blev installeret, er baseret på data, der er
beregnet, før overholdelses-/overensstemmelsesberegning blev foretaget.
Derfor er disse værdier enkle gennemsnit og ikke vægtede gennemsnit.

Rapporten Daglig tidsplan for agent

Dette er en tidsplansvisningsrapport.

Rapporten Daglig tidsplan for agent viser valgte agenters planlagte aktiviteter
efter dag for et valgt datointerval.

Hvis du vil se rapporten, skal du vælge:

n Omfang (team- eller færdighedstilknytning)

n Team eller færdighedstilknytning

n Agent

n Dato(er)

n Format

Du kan også vælge, hvilke felter der skal vises, bortset fra Agentnavn og Dato,
som er påkrævede. Som standard er alle felter valgt.

Følgende er de felter, som du kan vælge skal vises i rapporten. Du kan tilpasse
den rækkefølge, som felterne vises i, fra venstre mod højre.

Varighed af aktivitet

Sluttid for aktivitet

Starttid for aktivitet

Aktivitetstype
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Servicekø

Rapporten Ugentlig tidsplan for agent

Dette er en tidsplansvisningsrapport.

Rapporten Ugentlig tidsplan for agent viser valgte agenters planlagte aktiviteter
efter uge startende på en valgt dato.

Hvis du vil se rapporten, skal du vælge:

n Omfang (team- eller færdighedstilknytning)

n Team eller færdighedstilknytning

n Agent

n Dato(er)

n Format

Du kan også vælge, hvilke felter der skal vises, bortset fra Agentnavn,
Agentnummer, Ankomsttidspunkt og Afgangstid, som er påkrævede. Som
standard er alle felter valgt.

Følgende er de felter, som du kan vælge skal vises i rapporten. Du kan tilpasse
den rækkefølge, som felterne vises i, fra venstre mod højre.

I tjeneste-timer

Betalte timer - tildeling

Betalte timer - pause

Betalte timer - lukket service

Betalte timer - undtagelse

Betalte timer - frokost

Betalte timer - projekt

Betalte timer i alt

Rapporten Servicekøinterval for agent

Dette er en rapport om ydeevne af servicekø.

Rapporten Servicekøinterval for agent viser agentaktivitet for valgte agenter
over halvtimesintervaller på en valgt dato.
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Hvis du vil se rapporten, skal du vælge:

n Omfang (team- eller færdighedstilknytning)

n Team eller færdighedstilknytning

n Agenter

n Dato(er)

n Format

Du kan også vælge, hvilke felter der skal vises, bortset fra Agent, Interval og
Servicekø, som er påkrævede. Som standard er alle felter valgt.

Følgende er de felter, som du kan vælge skal vises i rapporten. Du kan tilpasse
den rækkefølge, som felterne vises i, fra venstre mod højre.

Gennemsnitlig håndteringstid

Gennemsnitlig taletid

Gennemsnitlig arbejdstid

Besvarede opkald

Håndterede opkald

Dato

Rapporten Opgaveprocenter for agent

Dette er en tidsplansvisningsrapport.

Rapporten Opgaveprocenter for agent viser valgte agenters aktiviteter udtrykt i
procentsatser af den samlede arbejdstid for valgte agenter over et valgt
tidsinterval efter dag, uge eller måned.

Hvis du vil se rapporten, skal du vælge:

n Omfang (team- eller færdighedstilknytning)

n Team- eller færdighedstilknytning

n Agent

n Dato(er)

n Gruppér dato efter (dag, uge, måned)

n Format
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Du kan også vælge, hvilke felter der skal vises, bortset fra Agentnavn og Dato,
som er påkrævede. Som standard er alle felter valgt.

Følgende er de felter, som du kan vælge skal vises i rapporten. Du kan tilpasse
den rækkefølge, som felterne vises i, fra venstre mod højre.

Procent tildeling

Procent pause

Procent lukket

Procent undtagelse

Procent i tjeneste

Procent frokost

Procent overtid

Procent projekt

Brugernavn

Rapporten Tildelt undtagelse

Dette er en tidsplansvisningsrapport.

Rapporten Tildelt undtagelse viser alle forekomster af en valgt undtagelsestype,
der er tildelt til valgte agenter over et valgt datointerval. Undtagelsestyper
oprettes og vedligeholdes i afsnittet Aktiviteter i applikationen
Programadministration.

Bemærk: Det er muligt at have heldagsundtagelser på datoer, hvor
tidsplaner ikke er blevet kørt. Hvis dette er tilfældet, så vil felterne Start,
Slut og Varighed for disse undtagelser være tomme. Når der er kørt en
tidsplan for disse datoer, viser rapporten værdier i disse felter.

Hvis du vil se rapporten, skal du vælge:

n Omfang (team- eller færdighedstilknytning)

n Team eller færdighedstilknytning

n Agent

n Undtagelse:
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n Dato(er)

n Format

Du kan også vælge, hvilke felter der skal vises, bortset fra Efternavn og
Fornavn, som er påkrævede. Som standard er alle felter valgt.

Følgende er de felter, som du kan vælge skal vises i rapporten. Du kan tilpasse
den rækkefølge, som felterne vises i, fra venstre mod højre.

Agent-id

Dato

Varighed

Slut

Hele dagen

Undtagelse:

Start

Rapporten Intervalservicekø

Dette er en rapport om ydeevne af servicekø.

Rapporten Intervalservicekø viser omfattende statistikker for valgte servicekøer
over halvtimesintervaller på en valgt dato.

Hvis du vil se rapporten, skal du vælge:

n Servicekøgruppe

n Servicekø

n Dato(er)

Du kan også vælge, hvilke felter der skal vises. Som standard er alle felter valgt.

Følgende er de felter, som du kan vælge skal vises i rapporten. Du kan tilpasse
den rækkefølge, som felterne vises i, fra venstre mod højre.

Faktiske agenter

Prognose for agenter

Projekterede agenter

Planlagte agenter

Agenters reducering
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Faktisk gennemsnitlig arbejdstid efter kontakt

Prognose for gennemsnitlig arbejdstid efter kontakt

Faktisk gennemsnitlig svarhastighedstid

Prognose for gennemsnitlig svarhastighedstid

Faktisk gennemsnitlig taletid

Prognose for gennemsnitlig taletid

Opgivne opkald

Håndterede opkald

Genprognose for opkald

Faktisk antal tilbudte opkald

Prognose for antal tilbudte opkald

Håndteret i %

Interval

% faktisk beskæftigelse

Prognose for % beskæftigelse

Præcision %

Planlagt serviceniveau i sekunder

% serviceniveau, faktisk

% serviceniveau, prognose

% serviceniveau, mål

% serviceniveau, planlagt

% serviceniveau, reducering

Reducering i %

Rapporten Daglig præstation

Dette er en præstationsanalyserapport.

Rapporten Daglig præstation viser statistikker for valgte servicekøer over et
valgt datointerval, der beskriver servicekøernes faktiske i forhold til
prognosticerede præstation samt prognosens nøjagtighed.
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Hvis du vil se rapporten, skal du vælge:

n Servicekø

n Dato(er)

n Format

Du kan også vælge, hvilke felter der skal vises, bortset fra Service og Dato, som
er påkrævede. Som standard er alle felter valgt.

Følgende er de felter, som du kan vælge skal vises i rapporten. Du kan tilpasse
den rækkefølge, som felterne vises i, fra venstre mod højre.

Opgivelse %

Faktisk gennemsnitlig håndteringstid

Prognose for gennemsnitlig håndteringstid

Gennemsnitlig svarhastighed

Faktisk antal tilbudte opkald

Prognose for antal tilbudte opkald

Prognosenøjagtighed

Nøjagtighed af håndteringstid

% serviceniveau, faktisk

Rapporten Præstationsinterval

Dette er en præstationsanalyserapport.

Rapporten Præstationsinterval viser statistikker for valgte servicekøer over et
valgt datointerval, der beskriver servicekøernes faktiske i forhold til
prognosticerede præstation samt prognosens nøjagtighed for hvert
halvtimesinterval.

Hvis du vil se rapporten, skal du vælge:

n Servicekø

n Dato(er)

n Format

Du kan også vælge, hvilke felter der skal vises, bortset fra Service, Dato og
Interval, som er påkrævede. Som standard er alle felter valgt.
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Følgende er de felter, som du kan vælge skal vises i rapporten. Du kan tilpasse
den rækkefølge, som felterne vises i, fra venstre mod højre.

Opgivelse %

Faktiske agenter

Faktiske agenter – Prognose for agenter

Faktiske agenter – Planlagte agenter

Prognose for agenter

Planlagte agenter

Planlagte agenter – Agenter prognosticeret

Faktisk gennemsnitlig håndteringstid

Prognose for gennemsnitlig håndteringstid

Gennemsnitlig svarhastighed

Faktisk antal tilbudte opkald

Prognose for antal tilbudte opkald

Prognosenøjagtighed

Nøjagtighed af håndteringstid

% serviceniveau, faktisk

Rapporten Servicekøagentinterval

Dette er en rapport om ydeevne af servicekø.

Rapporten Servicekøagentinterval viser agentstatistikker for valgte agenter over
halvtimesintervaller på en valgt dato.

Du skal vælge følgende for at se rapporten:

n Servicekø

n Dato(er)

n Format

Du kan også vælge, hvilke felter der skal vises, bortset fra Agent, Interval og
Service, som er påkrævede. Som standard er alle felter valgt.
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Følgende er de felter, som du kan vælge skal vises i rapporten. Du kan tilpasse
den rækkefølge, som felterne vises i, fra venstre mod højre.

Gennemsnitlig håndteringstid

Gennemsnitlig taletid

Gennemsnitlig arbejdstid

Besvarede opkald

Håndterede opkald

Rapporten Servicekøtidsplan efter agent

Dette er en tidsplansvisningsrapport.

Rapporten Servicekøtidsplan efter agent viser agenttidsplaner for en valgt dato,
agentkategori og servicekø.

Hvis du vil se rapporten, skal du vælge:

n Servicekø

n Agentkategori

n Dato(er)

n Format

De mulige agentkategorier er:

n Alle agenter for service

n Agenter for service med ledig tid

n Agenter planlagt for servicen

Denne rapport viser timetidsplanen for den valgte dag. Hver agents tidsplan er
kodet til at vise den aktivitet, der er planlagt for hver time. Dækning for hver
servicekø vises også.

Agentaktivitetskoder er som følger:

Kode Beskrivelse

X I tjeneste

B Pause
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Kode Beskrivelse

L Frokost

En Tildeling

C Lukket tjeneste

P Projekt

E Undtagelse:

– Ikke tilgængelig

<tom> Tilgængelig, men ikke planlagt

Koder for dækning af servicekø er som følger:

Kode Beskrivelse

– Færre agenter planlagt i tjeneste end prog-
nosekravene

* Agenter planlagt i tjeneste matcher prog-
nosekravene

+ Flere agenter planlagt i tjeneste end prog-
nosekravene

Rapporten Tidsplan for servicekø efter interval

Dette er en tidsplansvisningsrapport.

Rapporten Tidsplan for servicekø efter interval viser tidsplanen for valgte
servicekøer for en valgt dato efter halvtimes intervaller.

Hvis du vil se rapporten, skal du vælge:

n Servicekø

n Dato(er)

n Format
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Du kan også vælge, hvilke felter der skal vises, bortset fra Service og Dato, som
er påkrævede. Som standard er alle felter valgt.

Følgende er de felter, som du kan vælge skal vises i rapporten. Du kan tilpasse
den rækkefølge, som felterne vises i, fra venstre mod højre.

Prognose for agenter

Planlagte agenter

Planlagte agenter – Agenter prognosticeret

Tildeling

Pause

Lukket

Undtagelse

I tjeneste

Interval

Frokost

Projekt

I alt

Rapporten Teamagentinterval

Dette er en rapport om ydeevne af servicekø.

Rapporten Teamagentinterval viser statistikker for hver agent i et valgt team på
en valgt dato, som har aktivitet under halvtimes intervaller.

Hvis du vil se rapporten, skal du vælge:

n Team

n Dato(er)

n Format

Du kan også vælge, hvilke felter der skal vises, bortset fra Agent og Interval,
som er påkrævede. Som standard er alle felter valgt.

Følgende er de felter, som du kan vælge skal vises i rapporten. Du kan tilpasse
den rækkefølge, som felterne vises i, fra venstre mod højre.

Gennemsnitlig håndteringstid
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Gennemsnitlig taletid

Gennemsnitlig arbejdstid

Tid for optaget i anden tilstand

Håndterede opkald

Dato

I tjeneste-tid

Beskæftigelse i %

Tid for klartilstand

Team

Udnyttelse i %

Rapporten Teaminterval

Dette er en rapport om ydeevne af servicekø.

Rapporten teaminterval viser statistikker om en aktivitet for de valgte teams på
den valgte dato i hvert interval, hvor der har været aktivitet for det pågældende
team.

Hvis du vil se rapporten, skal du vælge:

n Teams

n Dato(er)

n Format

Du kan også vælge, hvilke felter der skal vises, bortset fra Team og Interval,
som er påkrævede. Som standard er alle felter valgt.

Følgende er de felter, som du kan vælge skal vises i rapporten. Du kan tilpasse
den rækkefølge, som felterne vises i, fra venstre mod højre.

Gennemsnitlig håndteringstid

Gennemsnitlig taletid

Gennemsnitlig arbejdstid

Tid for optaget i anden tilstand

Håndterede opkald

Dato
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I tjeneste-tid

Beskæftigelse i %

Tid for klartilstand

Udnyttelse i %

Rapporten Planlagte opgavetimer for team

Dette er en tidsplansvisningsrapport.

Rapporten Planlagte opgavetimer for team viser en fordeling af den daglige tid,
der er allokeret til forskellige aktiviteter for det valgte team over et valgt
datointerval.

Hvis du vil se rapporten, skal du vælge:

n Teams

n Dato(er)

Du kan også vælge, hvilke felter der skal vises, bortset fra Team og Dato, som er
påkrævede. Som standard er alle felter valgt.

Følgende er de felter, som du kan vælge skal vises i rapporten. Du kan tilpasse
den rækkefølge, som felterne vises i, fra venstre mod højre.

Tildeling betalt

Tildeling ubetalt

Betalt pause

Ubetalt pause

Lukket betalt

Lukket ubetalt

Undtagelse betalt

Undtagelse ubetalt

I tjeneste

Frokost betalt

Frokost ubetalt

Projekt betalt

Projekt ubetalt
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Betalt i alt

Ubetalt i alt

Ordbog for rapportfelter

Dette område er en alfabetisk visning og beskrivelse af alle de felter, som vises i
WFM-rapporter.

OPGIVELSE %

Procentdelen af opkald der blev opgivet i intervallet.

Opgivelse % = (A ÷ B) × 100

Hvor:

A = antallet af opkald, der er opgivet, mens opkaldet er i kø
eller ringer på agentens telefon for servicekøen i intervallet,
uanset om opkaldet varede mindre end
serviceniveausekunderne.

B = antallet af der blev tilbudt til servicekøen i løbet af
intervallet.

ACD-ID

Agentens id i ACD.

VARIGHED AF AKTIVITET

Varigheden af en planlagt aktivitet i minutter.

SLUTTID FOR AKTIVITET

En aktivitets planlagte sluttid.

STARTTID FOR AKTIVITET

En aktivitets planlagte starttid.
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AKTIVITETSTYPE

Typen af aktivitet: tildeling, pause, lukket tjeneste, undtagelse, frokost
eller projekt.

OVERHOLDELSE I %

Procentsatsen beskriver, hvor godt agenter overholder deres planlagte
arbejdsplan.

Overholdelse i % = [(A – B) ÷ C] × 100

For data, der er indsamlet før WFM 8.9 blev installeret, defineres disse
variabler på følgende måde:

A = Samlet tid i intervallet, hvor agenten er planlagt til at være
i tjeneste og faktisk var i tjeneste

B = Samlet tid i intervallet, hvor agenten ikke er planlagt til at
være i tjeneste og faktisk ikke var i tjeneste

C = Samlet tid i perioden, hvor agenten er planlagt til at være i
tjeneste og ikke er i tjeneste

For data, der er indsamlet efter WFM 8.9 blev installeret, defineres
disse variabler på følgende måde:

A = Konfigurerede minutter i alt for overholdelse i tidsplanen

B = Minutter i alt ikke i overholdelse

C = Konfigurerede minutter i alt for overholdelse i tidsplanen

AGENT-ID

Agentens system-id-nummer.

AGENT

Agentens navn.

AGENTNUMMER

Agentens id-nummer.
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FAKTISKE AGENTER

Antallet af FTÆ-agenter (Fuldtidsækvivalent), der understøtter
servicekøen i løbet af intervallet. Agenttid inkluderet er kun, når agent er
i tilstanden I tjeneste.

Faktiske agenter = A ÷ 1800

Hvor:

A = I tjeneste-tid i sekunder for agenter, der er planlagt til at
understøtte servicekøen i løbet af intervallet

FAKTISKE AGENTER – PROGNOSE FOR AGENTER

Antallet af faktiske agenter minus antallet af prognosticerede agenter.

FAKTISKE AGENTER – PLANLAGTE AGENTER

Antallet af faktiske agenter minus antallet af planlagte agenter.

PROGNOSE FOR AGENTER

Antallet af prognosticerede agenter der blev tilbudt til servicekøen i løbet
af intervallet.

Prognose for agenter = Sum (prognosticerede agenter) ÷
antallet af intervaller med mindst en prognosticeret agent

PROJEKTEREDE AGENTER

Det projekterede antal agenter, der kræves til servicekøen i løbet af
intervallet. Dette er en tendensberegning baseret på den aktuelle tendens
for faktiske og prognosticerede agenter.

Projekterede agenter = summen af projekterede agenter ÷
antallet af intervaller med mindst en projekteret agent

PLANLAGTE AGENTER

Antallet af agenter, der er planlagt til servicekøen i løbet af intervallet.

PLANLAGTE AGENTER – AGENTER PROGNOSTICERET

Antallet af planlagte agenter minus antallet af prognosticerede agenter.
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AGENTERS REDUCERING

Antallet af agenter forventet efter reducering er anvendt.

Agenters reducering = (Planlagte agenter) – (Prognose for
agenter)

TILDELING

Den tid, der er planlagt for agenten og klassificeret som
tildelingstypearbejde.

TILDELING BETALT

Mængden af betalt tid klassificeret som tildelingstypearbejde.

TILDELING UBETALT

Mængden af ubetalt tid klassificeret som tildelingstypearbejde.

FRAFALDSFREKVENS

Frekvensen for tab af medarbejdere til forfremmelse, flytning eller
opsigelse.

GENNEMSNITLIGT ANTAL OPKALD PR. TIME

Beregningen af det gennemsnitlige antal opkald pr. time.

Gennemsnitligt antal opkald pr. time = 3600 ÷ (A + B)

Hvor:

A = Taletid i sekunder for ACD-opkald, der blev fuldført i
intervallet

B = Arbejdstid efter opkald i sekunder for ACD-opkald, der blev
fuldført i intervallet

GENNEMSNITLIG HÅNDTERINGSTID

Den gennemsnitlige håndteringstid i intervallet.

Gennemsnitlig håndteringstid = (A + B) ÷ C

Hvor:
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A = Samlet taletid for ACD-opkald, der blev fuldført i
intervallet

B = Samlet arbejdstid efter kontakt for ACD, der blev fuldført i
intervallet

C = Samlet antal ACD-opkald, der blev fuldført i intervallet

FAKTISK GENNEMSNITLIG HÅNDTERINGSTID

Den faktiske gennemsnitlige håndteringstid i intervallet.

Faktisk gennemsnitlig håndteringstid = faktisk samlet
håndteringstid ÷ håndterede opkald

PROGNOSE FOR GENNEMSNITLIG HÅNDTERINGSTID

Den prognosticerede gennemsnitlige håndteringstid i intervallet.

Prognose for gennemsnitlig håndteringstid = Prognose for
samlet håndteringstid ÷ prognose for antal tilbudte opkald

GENNEMSNITLIG PÅ HOLD-TID

Den gennemsnitlige mængde tid, hvor agenten var på hold, herunder
hold-tid til overførsler og konferencer.

Gennemsnitlig på hold-tid = A ÷ B

Hvor:

A = Den mængde tid, hvor agenten satte opkald på hold i
intervallet, herunder hold-tid til overførsler og konferencer.

B = Antallet af opkald, der blev sat på hold i perioden. Opkaldet
kan være sat på hold flere gange.

GENNEMSNITLIG IKKE KLAR-TID

Den gennemsnitlige mængde tid, agenten er i tilstanden Ikke klar.

Gennemsnitlig ikke klar-tid = A ÷ B

Hvor:

A = Den mængde tid, hvor agenten er i tilstanden Ikke-klar i
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intervallet

B = Antallet af kontakter, der blev fuldført i intervallet

GENNEMSNITLIGT KVALITETSRESULTAT

Det gennemsnitlige kvalitetsresultat, som agenten opnåede i intervallet.
Kvalitetsresultatet kommer fra opkald, der evalueres ved brug af
Opkaldsoptagelse og kvalitetsstyring.

Gennemsnitligt kvalitetsresultat = A ÷ B

Hvor:

A = Summen af de generelle kvalitetsresultater for evaluerede
opkald, som agenten fuldførte i intervallet

B = Det samlede antal evaluerede opkald, som agenten
fuldførte i intervallet

GENNEMSNITLIG KLAR-TID

Den gennemsnitlige mængde tid, hvor agenten er i tilstanden Klar.

Gennemsnitlig klartid = A ÷ B

Hvor:

A =Den mængde tid, hvor agenten er i tilstanden Klar i
intervallet

B = Antallet af kontakter, der blev fuldført i intervallet

GENNEMSNITLIG SVARHASTIGHED

Den gennemsnitlige mængde tid, opkalderne bruger i kø, mens de venter
på, at deres opkald bliver besvaret.

Gennemsnitlig svarhastighed = A ÷ B

Hvor:

A = Køtid for opkald, der blev besvaret i intervallet. Køtid
inkluderer tiden, fra ACD sætter opkald i kø i servicekøen,
indtil den tid hvor agenten besvarer opkaldet.
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B = Antallet af opkald for servicekøen, der blev besvaret i
intervallet

FAKTISK GENNEMSNITLIG SVARHASTIGHEDSTID

Den faktiske gennemsnitlige mængde tid, som opkalderne bruger i kø,
mens de venter på, at deres opkald bliver besvaret.

PROGNOSE FOR GENNEMSNITLIG SVARHASTIGHEDSTID

Den prognosticerede gennemsnitlige mængde tid, som opkaldere bruger
i kø, mens de venter på, at deres opkald bliver besvaret.

GENNEMSNITLIG TALETID

Den gennemsnitlige taletid i intervallet.

Gennemsnitlig taletid = A ÷ B

Hvor:

A = Taletid for ACD-opkald, der blev fuldført i intervallet

B = Antal ACD-opkald, der blev fuldført i intervallet

Værdien af A inkluderer hold-tid i følgende rapporter:

n Rapporten Agentinterval

n Rapporten Intervalservicekø

n Rapporten Servicekøinterval for agent

n Rapporten Servicekøagentinterval

n Rapporten Teamagentinterval

n Rapporten Teaminterval

For alle andre rapporter, der inkluderer Gennemsnitlig taletid,
inkluderer værdien af A ikke hold-tid.

FAKTISK GENNEMSNITLIG TALETID

Den faktiske gennemsnitlige taletid i intervallet.
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PROGNOSE FOR GENNEMSNITLIG TALETID

Den prognosticerede gennemsnitlige taletid i intervallet.

FAKTISK GENNEMSNITLIG EFTERKONTAKTARBEJDSTID

Den faktiske gennemsnitlige arbejdstid efter kontakt i intervallet.

PROGNOSE FOR GENNEMSNITLIGT ARBEJDE EFTER KONTAKT

Den prognosticerede gennemsnitlige arbejdstid efter kontakt i intervallet.

GENNEMSNITLIG ARBEJDSTID

Den gennemsnitlige arbejdstid efter kontakt i intervallet.

Gennemsnitlig arbejdstid = A ÷ B

Hvor:

A = Arbejdstid efter kontakt for kontakter, der blev fuldført i
intervallet

B = Antallet af kontakter, der blev fuldført i intervallet

PAUSE

Mængden af pausetid, der er planlagt for agenten i intervallet.

BETALT PAUSE

Mængden af betalt pausetid, der er planlagt for agenten i intervallet.

UBETALT PAUSE

Mængden af ubetalt pausetid, der er planlagt for agenten i intervallet.

TID FOR OPTAGET I ANDEN TILSTAND

Den mængde tid, som agenten er logget ind, men ikke er i tjeneste i
intervallet.
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OPGIVNE OPKALD

Antallet af ACD-opkald, der blev distribueret til servicekøen i intervallet,
hvor opkalderen lagde på, mens han/hun var i kø, eller han/hun ringede
på agentens telefon. Opkald tælles med for det interval, hvor opkalderen
lagde på.

BESVAREDE OPKALD

Antallet af ACD-opkald, der blev besvaret i intervallet for servicekøen.
Opkald tælles i det interval, hvor de besvares.

HÅNDTEREDE OPKALD

Antallet af ACD-opkald, som agenten fuldførte i intervallet.

INDKOMMENDE OPKALD

Antallet af indkommende ACD-opkald, som agenten fuldførte i intervallet.

FAKTISK ANTAL TILBUDTE OPKALD

Det faktiske antal opkald, der blev distribueret til servicekøen i intervallet.
Totalen omfatter opkald, der oprindeligt blev tilbudt og derefter sat i kø,
og opkald, der er sat i kø til flere færdighedsgrupper. I de fleste
situationer medregnes opkaldet i det interval, hvor det distribueres til
servicekøen.

PROGNOSE FOR ANTAL TILBUDTE OPKALD

Det faktiske antal opkald, der blev distribueret til servicekøen i intervallet.

OPKALD PR. TIME

Det gennemsnitlige antal ACD-opkald, der blev modtaget pr. time.

Opkald pr. time = (A × 3600) ÷ B

Hvor:

A = Antallet af opkald, der blev håndteret i løbet af timen

B = Samlet servicetid i sekunder i løbet af timen
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OPKALD BETALT PR. TIME

Antallet af samlede håndterede opkald inddelt efter antallet af betalte
timer.

GENPROGNOSE FOR OPKALD

Det genprognosticerede antal opkald, der blev distribueret til servicekøen
i intervallet.

OVERFØRTE OPKALD

Antallet af ACD-opkald, som agenten overførte i intervallet.

LUKKET

Den mængde lukket tid, der er planlagt for agenten i intervallet. Lukket
tid er tid, der er planlagt for agenten i kontaktcenterets lukkede timer,
når kontaktcenteret ikke accepterer opkald til servicekøen.

LUKKET BETALT

Den mængde betalt lukket tid, der er planlagt for agenten i intervallet.

LUKKET UBETALT

Den mængde ubetalt lukket tid, der er planlagt for agenten i intervallet.

OVERENSSTEMMELSE %

Overensstemmelse er den tid i procent, hvor en agent arbejder den
rigtige mængde tid, uanset på hvilket tidspunkt på dagen agenten
arbejder. Overensstemmelse med tidsplan tager ikke ankomst- og
afgangstider med i beregning. F.eks. er en agent, der er planlagt til at
arbejde fra 08:00 til 16:00, men som i stedet arbejder fra 10:00 til 18:00 i
overensstemmelse med tidsplanen, men han overholder den ikke.

Overensstemmelse beregnes i henhold til følgende formel:

Overensstemmelse i % = (A ÷ B) × 100

Hvor:

A = samlet tid i intervallet, hvor agenten er i tjeneste, uanset
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om vedkommende er planlagt til at være i tjeneste.

B = samlet tid i intervallet, hvor agenten er planlagt til at være
i tjeneste, uanset om vedkommende faktisk er det.

OMKOSTNING PR. OPKALD

Den gennemsnitlige pris pr. opkald for dagen.

DAGLIGT BUDGET

Den beregnede samlede pris for dagen.

DATO

Datoen for rapporterede oplysninger.

FRIDAGE - GODKENDTE TIMER

Den samlede mængde fridage, der er godkendt for en agent til dato.

FRIDAGE - RESTERENDE TIMER

Den samlede mængde fridage i timer, som en agent har tilbage til dato.

FRIDAGE - TIMER I ALT

Den samlede mængde fridage i timer, der er tilgængelige for en agent.

FRIDAGE - ANVENDTE TIMER

Den samlede mængde fridage i timer, som en agent har brugt til dato.

VARIGHED

Længde på den tid, som en aktivitet varer.

SLUT

Slutningen på dagen eller intervallet.

SLUTDATO

Slutdatoen for rapporterede oplysninger.
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SLUTTID

Sluttidspunktet på dagen.

HELE DAGEN

En undtagelse, der varer hele arbejdsskiftet.

UNDTAGELSE

Navnet på undtagelsen.

UNDTAGELSE BETALT

Den mængde betalt undtagelsestid, der er planlagt for agenten i
intervallet.

UNDTAGELSE UBETALT

Den mængde ubetalt undtagelsestid, der er planlagt for agenten i
intervallet.

FORNAVN

Agentens fornavn.

GODKENDTE TIMER FOR FLYDENDE FERIER

Den samlede mængde flydende feriedage, der er godkendt for en agent til
dato.

RESTERENDE TIMER FOR FLYDENDE FERIER

Den samlede mængde flydende helligdage, som en agent har tilbage til
dato.

TIMER I ALT FOR FLYDENDE FERIER

Den samlede mængde flydende ferietimer, der er tilgængelige for en
agent.
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BRUGTE TIMER FOR FLYDENDE FERIER

Den samlede mængde flydende ferietimer, som en agent har brugt til
dato.

PROGNOSENØJAGTIGHED

Procentdelen af prognosticerede opkald, der blev tilbudt til servicekøen i
løbet af intervallet.

Prognosenøjagtighed = (A ÷ B) × 100

Hvor:

A = prognosticerede opkald til servicekøen i løbet af
intervallet.

B = faktiske opkald der blev tilbudt til servicekøen i løbet af
intervallet.

PROGNOSE FOR GENNEMSNITLIG HÅNDTERINGSTID

Den prognosticerede gennemsnitlige taletid plus den prognosticerede
gennemsnitlige arbejdstid.

Prognose for gennemsnitlig håndteringstid = samlet
prognosticeret håndteringstid ÷ prognosticerede opkald tilbudt

TILBUDTE PROGNOSEOPKALD

Antallet af ACD-opkald, der er prognosticeret til at blive distribueret til
servicekøen i løbet af intervallet.

FTÆ

Antallet af fuldtidsækvivalente medarbejdere (FTÆ).

HÅNDTERET I %

Procentdelen af håndterede opkald af agenten ud af det samlede antal
opkald, der er tilbudt til agenten.

Håndteret i % = (A ÷ B) × 100

Hvor:
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A = antallet af ACD-opkald, der er håndteret af agenten, mens
vedkommende var logget ind i løbet af intervallet

A = det samlede antal ACD-opkald, der er tilbudt agenten,
mens vedkommende var logget ind i løbet af intervallet

NØJAGTIGHED AF HÅNDTERINGSTID

Et mål for, hvor nøjagtig den prognosticerede håndteringstid er.

Nøjagtighed af håndteringstid = (A ÷ B) × 100

Hvor:

A = prognose for gennemsnitlig håndteringstid

B = faktisk gennemsnitlig håndteringstid

TIMETAKST

Den lønsats, der er brugt i beregningerne af rapporten.

TIMER I TJENESTE

Det samlede antal servicetimer for dagen.

TIMER BETALT

Det samlede antal betalte timer pr. dag.

I TJENESTE

Mængden af agent i tjeneste-tid, der er planlagt i intervallet for
servicekøen.

I TJENESTE-TIMER

Det antal timer, som agenten er planlagt til at være i tjeneste.

I TJENESTE-TID

Den mængde tid, agenten er logget ind i intervallet.

INTERVAL

Starttidspunktet for tidsplanintervallet på halve timer.

271



Rapportering

INTERVALBUDGET

Den samlede pris for det anmodede interval.

EFTERNAVN

Agentens efternavn.

FROKOST

Den mængde frokosttid, der er planlagt for agenten i intervallet.

FROKOST BETALT

Den mængde betalt frokosttid, der er planlagt for agenten i intervallet.

FROKOST UBETALT

Den mængde ubetalt frokosttid, der er planlagt for agenten i intervallet.

MÅNED

Navnet på måneden i ISO-format (MM).

ANTAL DAGE

Det samlede antal dage i ugen, der er inkluderet i rapporten. Hvis
rapporten f.eks. opdeles i ugens dage, og rapporten dækker tre uger, så
vil der være tre mandage, tre tirsdage osv. Antallet af dage for mandag er
derfor 3.

BESKÆFTIGELSE I %

Den procentdel af tiden, som agenten bruger på at besvare ACD-opkald i
forhold til den samlede mængde tid, som agenten er logget ind og er
klar til at tage opkald i intervallet.

Beskæftigelse i % = (A – B) ÷ A

Hvor:

A = samlet håndteringstid

B = i alt i servicetid
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% FAKTISK BESKÆFTIGELSE

Den faktiske procentdel af tiden, som agenten bruger på at besvare ACD-
opkald i forhold til den samlede mængde tid, som agenten er logget ind
og er klar til at tage opkald i intervallet.

% faktisk beskæftigelse = (A – B) ÷ A

Hvor:

A = I tjeneste-tid

B = klartid

PROGNOSE FOR % BESKÆFTIGELSE

Den prognosticerede procentdel af tiden, som agenten bruger på at
besvare ACD-opkald i forhold til den samlede mængde tid, som agenten
er logget ind og er klar til at tage opkald i intervallet.

Prognose for % beskæftigelse = Sum (prognose for %
beskæftigelse) ÷ Sum (prognose for antal tilbudte opkald)

BETALTE TIMER - TILDELING

Den mængde betalt tildelingstid, der er planlagt for agenten i intervallet.

BETALTE TIMER - PAUSE

Den mængde betalt pausetid, der er planlagt for agenten i intervallet.

BETALTE TIMER - LUKKET SERVICE

Den mængde betalt lukket servicekøtid, der er planlagt for agenten i
intervallet.

BETALTE TIMER - UNDTAGELSE

Den mængde betalt undtagelsestid, der er planlagt for agenten i
intervallet.

BETALTE TIMER - FROKOST

Den mængde betalt frokosttid, der er planlagt for agenten i intervallet.
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BETALTE TIMER - PROJEKT

Den mængde betalt projekttid, der er planlagt for agenten i intervallet.

BETALTE TIMER I ALT

Samlet antal betalte timer i intervallet.

Betalte timer i alt = I tjeneste-timer + Betalte timer - pause +
Betalte timer - frokost + Betalte timer - undtagelse + Betalte
timer - projekt + Betalte timer - tildelt + Betalte timer - lukket
service

PROCENT TILDELING

Procentdelen af planlagt tildelingstid for intervallet.

Procent tildeling = (A ÷ B) × 100

Hvor:

A = planlagt tildelingsarbejdstid for intervallet

B = samlet planlagt tid for intervallet

PROCENT PAUSE

Procentdelen af planlagt pausetid for intervallet.

Procent pause = (A ÷ B) × 100

Hvor:

A = planlagt pausetid for intervallet

B = samlet planlagt tid for intervallet

PROCENT LUKKET

Procentdelen af lukket tid for intervallet.

Procent lukket = (A ÷ B) × 100

Hvor:

A = planlagt lukket tid for intervallet
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B = samlet planlagt tid for intervallet

PROCENT UNDTAGELSE

Procentdelen af undtagelsestid for intervallet.

Procent undtagelse = (A ÷ B) × 100

Hvor:

A = planlagt undtagelsestid for intervallet

B = samlet planlagt tid for intervallet

PROCENT I TJENESTE

Procentdelen af tid i tjeneste for intervallet.

Procent i tjeneste = (A ÷ B) × 100

Hvor:

A = planlagt i tjeneste-tid for intervallet

B = samlet planlagt tid for intervallet

PROCENT FROKOST

Procentdelen af frokosttid for intervallet.

Procent frokost = (A ÷ B) × 100

Hvor:

A = planlagt frokosttid for intervallet

B = samlet planlagt tid for intervallet

PROCENT OVERTID

Procentdelen af overtid for intervallet.

Procent overtid = (A ÷ B) × 100

Hvor:

A = planlagt overtid for intervallet
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B = samlet planlagt tid for intervallet

PROCENT PROJEKT

Procentdelen af projekttid for intervallet.

Procent projekt = (A ÷ B) × 100

Hvor:

A = planlagt projekttid for intervallet

B = samlet planlagt tid for intervallet

PERSONLIGE FRIDAGE - GODKENDTE TIMER

Den samlede mængde personlige fridage, der er godkendt for en agent til
dato.

PERSONLIGE FRIDAGE - BRUGTE TIMER

Den samlede mængde personlige dage i timer, som en agent har tilbage
til dato.

PERSONLIGE FRIDAGE - TIMER I ALT

Den samlede mængde personlige fridage i timer, der er tilgængelige for
en agent.

PERSONLIGE FRIDAGE - BRUGTE TIMER

Den samlede mængde personlige fridage i timer, som en agent har brugt
til dato.

PRÆCISION %

Afvigelsen mellem prognosticerede opkald og faktiske tilbudte opkald,
udtrykt som en procentsats.

Præcision % = (A ÷ B) × 100

Hvor:

A = prognosticerede opkald
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B = faktiske tilbudte opkald

PROJEKT

Den mængde projekttid, der er planlagt for agenten i intervallet.

PROJEKT BETALT

Den mængde betalt projekttid, der er planlagt for agenten i intervallet.

PROJEKT UBETALT

Den mængde ubetalt projekttid, der er planlagt for agenten i intervallet.

TID FOR KLARTILSTAND

Den mængde tid, agenten er logget ind og venter på at tage et ACD-
opkald i intervallet.

PLANLAGT SERVICENIVEAU I SEKUNDER

Det planlagte antal sekunder inden for hvilket et opkald skal være
besvaret for at opfylde serviceniveaumålet.

SERVICE

Den servicekø, som agenten understøtter.

SERVICENIVEAU

Den procent, der beskriver opnåelse af mål for kundeopkaldshåndtering
pr. interval.

Hvis f.eks. dit mål er en gennemsnitshastighed for svar på 20 sekunder
eller mindre, og 80 % af dine opkald besvares på 20 sekunder eller
mindre, så vil dit serviceniveau være 80 %.

Serviceniveauprocent = [(A + B) ÷ (C + D)] × 100

Hvor:

A = Antallet af opkald for den servicekø, som opkalderen
opgav i intervallet, og som blev i kø i mindre end
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serviceniveauantallet af sekunder

B = Antallet af opkald for den servicekø, som en agent
besvarede i intervallet, og for hvilken køtiden var mindre end
serviceniveauantallet af sekunder

C = Antallet af opkald for den servicekø, som opkalderen
opgav i intervallet, uafhængig af den tid som opkaldet var i kø

D = Det antal opkald for servicekøen, som en agent besvarede i
intervallet, uafhængig af den tid opkaldet var i kø

% SERVICENIVEAU, FAKTISK

Den faktiske serviceniveauprocent, hastigheden for svarmål, der ofte
udtrykkes som en procent for besvarelse af opkald i et angivet antal
sekunder.

Se Serviceniveau for, hvordan denne værdi beregnes.

% SERVICENIVEAU, PROGNOSE

Prognoseprocenten for opkald, der blev besvaret inden for
serviceniveauets tærskeltid pr. interval.

Se Serviceniveau for, hvordan denne værdi beregnes.

% SERVICENIVEAU, MÅL

Målprocenten for opkald, der blev besvaret inden for serviceniveauets
tærskeltid pr. interval.

Se Serviceniveau for, hvordan denne værdi beregnes.

% SERVICENIVEAU, PLANLAGT

Den forventede procent for opkald, der blev besvaret inden for
serviceniveauets tærskeltid pr. interval. Dette er en realtidsberegning, der
foretages, når rapporten genereres.

Se Serviceniveau for, hvordan denne værdi beregnes.
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% SERVICENIVEAU, REDUCERING

Den forventede serviceniveauprocent baseret på de forventede agenter
efter reducering.

Hvis du f.eks. har en serviceniveau-% planlagt til 80 %, og 10 agenter
planlagt med en reducerings-% på 10 %, så vil agentreduceringer være
tættere på 9 agenter, og serviceniveauets %-reducering vil være mindre
end 80 %.

Se Serviceniveau for, hvordan denne værdi beregnes.

SERVICEKØ

Navnet på den servicekø, som agenten understøtter.

SKIFTLÆNGDE

Længden af et arbejdsskift for en servicekø.

REDUCERING I %

Reduceringssatsen konfigureres på siden Reducering, når du vælger
(Programadministration > Reducering).

START

Starttidspunktet for dagen eller perioden.

STARTDATO

Startdatoen for de rapporterede oplysninger.

STARTTID

Starttidspunktet for arbejdsskiftet.

TEAM

Navnet på teamet.

TEAMNAVN

Navnet på teamet.
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I ALT

Den samlede tid, der er planlagt for agenter, der understøtter
servicekøen, for intervallet.

I alt = I tjeneste + Pause + Frokost + Undtagelse + Projekt +
Tildeling + Lukket

OPKALD I ALT

Det samlede antal opkald for dagen.

SAMLET HÅNDTERINGSTID

For servicekøer:

Samlet håndteringstid = Taletid (inklusive hold-tid) + tid for
Arbejde efter opkald

For agenter:

Samlet håndteringstid = Taletid + Hold-tid + tid for Arbejde
efter opkald

SAMLET TID PÅ HOLD

Samlet tid på hold er den samlede tid, hvor agenten placerede opkald på
hold, herunder hold-tid til overførsler og konferencer, i intervallet.

I TJENESTE I ALT

I tjeneste i alt er den samlede tid i sekunder, hvor agenten var i en klar-
tilstand i perioden og kunne tage et ACD-opkald eller håndterede et ACD-
opkald.

LOGONTID I ALT

Den samlede logontid for agenten i intervallet.

SAMLET IKKE KLAR-TID

Samlet ikke klar-tid er den samlede tid, som agenten var i tilstanden Ikke
klar i intervallet.
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BETALT I ALT

Det samlede antal timer betalt tid for intervallet.

Betalt i alt + Betalt pause + Frokost betalt + Undtagelse betalt +
Projekt betalt + Tildeling betalt + Lukket betalt

KLARTID I ALT

Klartid i alt er den samlede tid, som agenten var i tilstanden Klar i
intervallet.

TALETID I ALT

Taletid i alt er den samlede tid i sekunder, som agenten har være på
ACD-opkald. Tiden kører fra agenten besvarer et ACD-opkald, indtil
agenten afbryder opkaldet. Det omfatter hold-tid.

UBETALT I ALT

Det samlede antal timer ubetalt tid, der er planlagt for intervallet.

ARBEJDSTID I ALT

Arbejdstid i alt er den samlede tid, som agenten var i tilstanden Arbejde i
intervallet.

BRUGERNAVN

Agentens brugernavn.

UDNYTTELSE I %

Udnyttelsesprocent er den procentdel af tiden, som agenten bruger på at
besvare ACD-opkald i forhold til den samlede mængde tid, som agenten
er logget ind, i intervallet.

Udnyttelse i % = A ÷ B

Hvor:

A = Samlet håndteringstid

B = Samlet tid i session (logon)

281



Rapportering

FERIE - GODKENDTE TIMER

Den samlede mængde ferietimer, der er godkendt for en agent til dato.

FERIE - RESTERENDE TIMER

Den samlede mængde ferietimer, som en agent har tilbage til dato.

FERIE - TIMER I ALT

Den samlede mængde ferietimer, der er tilgængelig for en agent.

FERIE - BRUGTE TIMER

Den samlede mængde ferietimer, som en agent har brugt til dato.

UGENTLIGT BUDGET

Den samlede pris for ugen.
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