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     TeamView®  Office Manager           - Kom igång 
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Vardagliga funktioner och egenskaper 

Konfiguration   

•   Telefoni och agent funktioner 
•   Integration 
•   Kontacter 
•   Kollegor   
•   Samtalsvy /fönster och samtalslogg 
•   Praktiska exempel 
•   Kölista och kö notifiering 
•    

•   Telefon  
•   Alternativ, val 
•   Integration 
•   Agent  

     Den här introduktionen är uppdelad  i 2 sektioner 
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•   Telefoni och agent funktioner 
•   Kollegor 
•   Samtalsvy/fönster och samtals logg 
•   Praktiska exempel 
•   Kölista och  kö notifiering 
•   Integration 
•   Kontakter 

     Vardagliga – funktioner & egenskaper 
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• Alla funktioner kan nås med mus eller tangentbord. Endast ikoner som för 
närvarande kan användas är markerade. Tex. Ikonen för röstbrevlåda blir bara 
markerad om ett röstmeddelande spelats in. 

Sätta på vänt Flytta över samtal   

Lägg på   

Besvara samtal/ 
återta samtal 

Starta samtal/ sök 

Att ringa 

Svara 

På vänt 

Lägg på 

Vidarebefodra 
alla samtal 

Överför 
Grupp 
svar Röstbrevlåda 

DTMF Alltid överst 

Hjälpa 

     Telefoni funktioner 
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ACW (after Call Work) avslutstiden kan alternativt 
konfigureras centralt på Avaya CM. Detta innebär 
att alla agenter jobbar med fastställd avslutstid. 

En agent  ställs om  automatiskt 
till AUX om ett samtal inte 
besvaras 

Logga 
ut 

Tillgänglig ACW AUX 

CTRL- I  
CTRL-O 
CTRL-R 
CTRL-A 
CTRL-Z 

= Agent inloggning 
= Agent utloggning 
= Agent tillgänglig  
= ACW avsluts arbete efter samtal 
= Agent AUX 

Kortkommandon: 

     Agent funktioner 
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     Kollegor - sökfunktion 

Att söka efter en kollega sker 
vanligtvis via detta fält. 

Sökningen stödjer fonetisk sökning och 
man kan använda ord eller fritext 
format. 

Alternativt kan man hitta kollegor 
under fliken kollegor där de visas 
upp i en lista utifrån organistations 
strukturen I företaget.. 

Kontakt information  

Organisation / företag 

Avdelning 

Titel 

Skills 

Namn 

Initialer 

Lokalt nr. 

Mobil nr. 

Sökbara fält/ data 
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     Kollegor - presentation 

• Den här delen visar anställda/ kontakter I alfabetisk ordning. När man börjar 
(sökningen) genom att skriva in bokstäver minimeras antalet anställda tills 
en en träff, eller att den anställde visas upp I en lista – välj den genom att 
klicka på den. 

Titel och avdelning 

Flytta musen över 
kalenderbokningen  så 
visas detaljer upp. 

Dagens kalender bokningar, möten. Återspeglar färger från Exchange/Notes.  

Agent status 

Telefon status/ 
Frånvaro kod Ytterligare information 

om den anställda  visas 
upp genom att du 
höger klickar.  
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You can call the colleague by click on number (landline or mobile). 
Send e-mail by click on e-mail address.  

An comprehensive overview of a colleague’s contact points and organizational 
affiliations is displayed by right-click on the colleague. For further details select 
Properties. 

Properties 

     Colleagues - details 
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     Status ikoner, Symboler 

• En samlad lista av ikoner representerar status på anställda/ kontakter i hela 
TeamView miljön. Vilka ikoner som är  tillgängliga beror på vilka TeamView 
applikationer som används i den lokala kundinstallationen. 

Logga ut Logga in 
Ej 
ansluten 

Skärm 
släckare PC 

Ej på 
plats 

På 
plats 

Ej 
ansluten 
 

In/Ut 

Upptagen Logga ut Ledig Okänd Mobil 

Ext. contact Loga ut Upptagen Ledig 
 koppla Skickat till 

röstbrevlåda 
VM 

Okänd Vidare 
kopplad 
 

Telefon 

Other 
Föräldra 
ledighet Semester Lunch 

Gått för 
dagen Möte Sjuk 

Short  
absence Frånvaro 

Ledig 
Avslut 
notering 

Paus 
/AUX Logga ut Agent 
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Telefon status 

3 olika varianter 

Start tid 
Inringade part 

nr./namn  Samtals 
längd 

Information om mottagaren 

Om mottagarens namn visas  
innebär det  att det är ett direkt 
samtal. 
 
Alternativt en kollegas namn 
(den som blivit uppring innan 
dig) eller namnet på den ring-
grupp som mottagren tillhör. 

• Om inringande part inte finns i systemet kommer endast deras telefonnummer 
att visas upp I verktygsfältet. 

• Maximalt antal samtalsvyer är 6 

     Samtalsfönster 
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Alla samtal till/från en 
anställd loggas lokalt- 
sorterat på 
inkommande, 
utgående och 
missade samtal. 
 
Alla lokala 
samtalsloggar 
ackumuleras in I en 
central databas. 

     Samtalslogg 
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4 

1 

1 

Sluför, koppla  

Besvara samtal 

Besvara 
samtal 

2 

Sök 

2 Dubbelklicka på kollegan  

4 

3 
Sök 

Markera personen 

3 

Ring upp 

5 

Slutför 

     Praktiska exempel 

• Konsulterande överflyttning till en kollega   
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4 

1 

1 

Slutför, 
koppla  

Besvara 
samtal 

Besvara 
samtal 

2 

Sök 

2 Klicka på kollegans 
namn  

3 
Sök 

Markera person/ kollega 

3 

4 

Slutför, 
koppla 

     Praktiska exempel 

• Direkt koppling till kollega 
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2 

1 

1 

Parkera 
samtal  

Besvara samtal/ 
återta 

 

Besvara samtal/ återta 

2 

Parkera samtal 

     Praktiska exempel 

• Parkera samtal / återta 
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Högerklicka på den anställda/ personen 
Klicka på önskad funktion (inte./e-mail). 
 
För mer info välj egenskaper 
 

1 

Sök 

1 

Högerklicka på den anställda/ personen 
 
Klicka på önskad funktion (inte./e-mail). 
För mer info välj egenskaper 
 

2 

Sök 

Markera person/ anställd 2 

3 

     Praktiska exempel 

• Att ringa, skriva till eller kontrollera info om kollegan/ kontakten 
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Om du är medlem i flera ring-grupper  kan 
du välja fritt vilken som ska visas upp här. 
De andra grupperna  visas under fliken 
färdighetsgrupper/ skills 

Du kan fritt placera kölistan 
placering överst eller längst ner. 

Du kan lägga in gränsvärden (2) för 
max. antal samtal I kö, på vänt. När ett 
gränsvärde passeras  så blir du 
notifierad ( se nedan) 

Verktygsfältet visar en Office Manager ikon.  
Ikonen, färgen indikerar aktuell agent status.  
På så sätt behöver du inte aktivera/logga in 
på din Office Manager för att kunna 
kontrollera aktuell status. 

Samta i kö 

Ledig Inloggade 

     Kö lista/verktygsfält för ring-grupper 
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Följande integratationer är tillgängliga: 

Favorite list  

•  Automatisk popup av inter-/intranet-sidor 
•  Automatisk popup av Windows applikationer 
•  Aktivera internet/intranet-sidor (från favorit lista) 
•  Aktivera Windows applikationer (från favorit lista) 
•  Att ringa samtal frånWindows applikationer 

     Integration 
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Kontakter (gemensamma och privata) kan läggas in I en traditionell mappstruktur  som 
användarrna själva ansvarar för.  
 
Kontakter  kan importeras från outlook till en privat mapp/folder, man kan därefter flytta 
kontakter  individuellt till gemensamma mappar/foldrar med drag & drop. 

Du kan ringa eller  
skicka e-mail genom att 
högerklicka. 

     Kontakter 
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•  Telefon  
•  Valmöjligheter 
•  Integration 
•  Agent 

Detta avsnitt täcker in de frågor som rör den 
enskilde användaren och som man kan styra 
över,  
Alla andra frågor hanteras  Centralt 

     Personlig konfiguration 
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•   lägg in ditt anknytningsnummer, landskod och 
  (direktnummer) 

•   bocka för rutanför att visa nya röstmeddelanden  
  (=markerad ikon) 

•   automatisk minimering av applikationen vid avslutat 
  samtal 

•   ta bort söktext fältet  vid avslutat samtal 

Du kan lägga in upp till 3 nummer som kompletterar 
ditt frånvaro meddelande (se nästa sida). Numren 
visas upp tillsammans med frånvaro meddelandet när 
frånvaro Ikonen är aktiverad.T 

 

 

     Telefon (ringa & koppla) 
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Upp till 10 nummer (VDN) kan väljas (centrally) för 
att hantera status och frånvaro orsaker (via Ikoner) 
När du vidarekopplar din telefon till en av dessa 
nummer (klicka på ikon), så kommer ikonen att visa 
upp din telefonstatus till kollegorna 
PS: För varje VDN är det möjligt att koppla till 
ett röstmeddelande (centralt) – tex. Ett för 
interna samtal och en som täcker in de 
extererna samtalen.  

 

     Telefon (Status/ närvaro) 
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•   Popup framför alla applikationer vid inkommande samtal  
•   Dölj uppringande part (skräp-)information vid dold identitet   
•   Visa meddelandefält (se nedan)vid inkommande samtal  

   (alt. till automatisk popup) 
•   Visa Agenters status via färger I samtalsfönsteret (beskrivet tidigare) 
•   Kontollera/bekräfta utgående samtal innan du ringer 
•   Minimera till systray (alternativ till aktivitetsfält) 
•   Stäng och lägg i systray (alternativt avsluta applikationen) 

Visa kollegors kalenderbokningar . Använd fördefinierade tider alt. aktuell start 
tid, mötestid. 

 

 

     Valmöjligheter (Generellt & Kalendar) 
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Här har du valmöjlighet att ställa in språk språkalternativ. 

 

 

Du kan importera kontakter från MS Outlook. Kontakterna 
läggs in i din privata mapp,  som du sedan kan överföra enskilt 
utvalda eller alla kontakter till en gemensam mapp – genom att 
dra och släpp (drag & drop). 

     Valmöjligheter (Kontakter & Språk) 
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Automatisk sökning stöds inte  
( du  måste ange sök kriterium och 
sedan trycka på Enter).  
 
Sortera på objekttyp (den ordning som 
data om(kollegor/kontakter) kommer att 
visas vid en sökning).  
 
Om inget val bockas för, kommer 
informationen att presenteras I 
alfabetisk ordning. 
  

 

 

•   Visa dolda användare (tex. raderad) 
•   Visa inloggningsdialog vid start 
•   Spara fönster position och storlek vid avslut 
•   Spara den senaste valda vyn vid avslut 

   

     Valmöjligheter (Avancerat & Sökfunktioner) 
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• Automatisk popup 
       Systemstöd för automatisk popup av inter-/intranet-sidor och Windows  
       applikationer ( ställs in centralt). 
       Vilket system som ska visas/  popup beror på vilket  B-nummer (hunt-group) som blir uppringd, och innhållet baserat 
       på A nummer eller på information från IVR systemet. 

 

• Manuell aktivering 
        Manuell aktivering av internet/intranet-sidor och Windows applikationer är möjliga att göra (from Favorit listan).  
        Vilket system som skall visas/ popup I en given situation beror på organisatorisk vägledning, och om innehållet baserar 
        sig på antingen A-nummer, information från IVR systemet eller baserat på manuell information från användaren 
        (tex. Ett försäkringsnummer) 
   

Favorit list a 

Det är också möjligt att ringa från Windows applikationer. Den här funktionen måste 
stödas av den individuella applikationen för att vara möjlig. 

All konfiguration av parametrar som avser integration 
hanteras från centralt håll. 

     Integration 
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Skriv in ditt Agent ID (och lösenord)  

Visa grupper av Agenter 
Vad som ska visas definieras centralt (se nästa sida) 

 

 

     Agent (Konfiguration, Färdigheter/Skills & Köer) 
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Aktivera kö-notifiering notifying (2 nivåer)   

Visar tillgängliga (relevanta) färdighetsgrupper / Skills 

 

 

     Agent (Kö notifiering & färdighetsgrupper / skill) 


