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1. Generelt:
Mobilt Sentralbord Avansert er en web-basert sentralbordløsning for bedrifter med Mobilt
Bedriftsnett fra Telenor. Så lenge en PC har tilgang til internett og en nettleser, skal det være mulig
å logge seg inn som sentralbordoperatør for håndtering av bedriftens samtaler.
Mobilt Sentralbord Avansert bygger videre på Mobilt Sentralbord, men med bl.a. følgende tilleggsfunksjonalitet:











Operatør kan være pålogget inntil 5 køer samtidig.
Operatøren kan se hvem som står på vent i de ulike køene, og hvor lenge den enkelte har
ventet.
Operatøren kan fritt plukke anrop som står på vent i en kø.
Operatør kan sette innringer på vent mot opptatt abonnent.
Oppslag mot 1881 Opplysningen på innringere.
Vise innringers anropshistorikk.
Lage notater på innringere.
Varslingsboks for innkommende samtaler.
Begrense visning av bedriftskatalog basert på ringt kø-nummer.
Automatisk åpning av nettside med innringernummer som parameter.

Mobilt Sentralbord Avansert kan deles inn i tre hovedkomponenter:






Samtalehåndtering:
o Varsle anrop
o Vise kø og operatør status
o Håndtere samtaler
Katalogtjeneste:
o Oppslag på innkommende anrop (se hvem som ringer)
o Søke etter kontakter
o Se status på oppføringer i bedriftskatalogen (ledig, opptatt eller fravær)
o Sette tilgjengelighet/fravær for bedriftens ansatte
o redigere informasjon på katalogoppføringer
o Legge inn eksterne kontakter
Konfigurasjon:
o Oppsett av sentralbordet
o Statistikk

Mobilt Bedriftsnett Mobilt sentralbord er utviklet for å støtte de fleste nettlesere. Det anbefales å
benytte en nyere nettleser da noen grafikkelementer ikke støttes på eldre versjoner. Nettlesere
som er testet er:





Chrome (anbefales)
Firefox (anbefales)
Safari
Internett Explorer

Følgende url må det ev. åpnes for i proxy (dersom bedriften har policy for å begrense
internettadresser bruker skal ha tilgang til): https://mb.telenor.no/mobiltsentralbordavansert/
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2. Innlogging
Åpne nettleseren og gå inn på lenken: https://mb.telenor.no/mobiltsentralbordavansert/
Det åpnes da et innloggingsvindu der operatøren logger inn med brukernavn (epost) og passord.
Har du glemt, eller ikke har opprettet passord, eller ønsker å endre passord, kan dette gjøres ved å
klikke på lenken ”Endre passord”.
Alternativt kan man logge inn med sitt telefonnummer som brukernavn og passord.
Passordet for denne metoden lages ved å sende en SMS med «passord <ønsket passord>» til 1999.
Eksempel på innloggingsvindu vises i figuren under.

Er det ønskelig med et engelsk brukergrensesnitt klikker operatøren på lenken «English user
interface».
Dersom operatøren har flere abonnement/nummer knyttet til sin Mobilt Bedriftsnett bruker kan
operatøren velge hvilket nummer kø-anropene skal settes til (eksemplifisert i figuren under):
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Neste steg i innloggingsprosessen er å angi hvilke køer operatøren ønsker å motta anrop fra (gjelder
kun dersom operatøren er registrert på flere køer).
Operatøren kan med Mobilt Sentralbord Avansert være samtidig innlogget på inntil 5 køer om
gangen. Operatøren huker av de køene han ønsker å logge seg inn på. Operatøren kan også etter
innlogging logge seg ut/inn eller sette seg i pause på den enkelte kø i selve Mobilt Sentralbord
Avansert skjermbildet. Figuren under viser skjermbildet for valg av kø under innlogging.

Kolonnen til høyre viser om det er knyttet en etterbehandlingstid til køen. Etterbehandlingstid
styrer hvor lang tid det skal ta fra en samtale avsluttes til neste anrop fra en kø settes til
operatøren. Etterbehandlingstiden settes av administrator for hver enkelt kø. Er
etterbehandlingstiden satt til «ingen», vil neste anrop fra køen bli satt til operatøren så fort denne
blir ledig. Er tiden for eksempel satt til 20 sekunder vil operatøren oppleve en ”pause” på ca. 20
sekunder før neste anrop fra køen mottas. Etterbehandlingstid bør settes dersom operatør skal
kunne plukke samtaler i køen (les mer om etterbehandlingstid i kapittel 3.5).
Huk av køene operatøren ønsker å logge seg inn på.
Trykk så på Velg knappen for å logge inn.
Neste gang en operatøren logger seg på vil de samme køene som ble huket av sist automatisk være
huket av (dersom operatøren logger seg på fra samme PC).
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3. Sentralbordgrensesnittet
Dersom innloggingen er vellykket vil vinduet for sentralbordet åpnes.
Figuren under viser grensesnittet og betydningen av de ulike feltene:

De ulike feltene beskrives i detalj i kapitlene som følger:

Dokumenteier:

Dato

Side

MBN Produktsjef (Telenor)

20.09.2017

8(65)

MBN Brukerveiledning Sentralbord Avansert

3.1.

Statusfelt

Hensikten med statusfeltet er å gi operatøren en oversikt over køen(e). Det vises et statusfelt for
hver kø operatøren er logget inn på.
Statusfeltet er igjen delt inn i følgende felt:




Antall i kø: Dette tallet viser hvor mange anrop som for øyeblikket venter i køen
Lengste køtid: Dette feltet angir hvor lenge neste anrop i køen har ventet
Operatører: Dette feltet angir hvor mange operatører som er logget på køen for å besvare
innkommende anrop (operatører i ”pause-modus” medregnes ikke).

Figuren under viser et eksempel på statusfelt for køen ”Salg” med kø-nummer 41515709.
I eksemplet er det ”2” anrop som venter i køen (Telenor Norge AS og Dan Erik Kristiansen), anropet
som har ventet lengst har ventet i ”50” sekunder og det er ”1” operatør pålogget denne køen.
Innringere som har tastet `1` i køen for å bli ringt tilbake vises med grå tekst og et eget ikon.
Det er mulig å legge inn terskler for å endre fargen til rødt på Antall i kø og Lengste køtid. Dette for
å kunne gjøre operatøren oppmerksom på redusert servicenivå. Les mer om innstillinger av
terskelverdier i kapittel 4.5.2.

Dersom operatøren er logget inn på flere køer vil det vises ett statusfelt for hver kø.
Kø-navnet står over kø-informasjonen for korresponderende kø.
Ved å klikke på nedtrekksmenyen på den enkelte kø (se figur over) kan operatøren velge mellom:






Pause: Operatøren logges ikke ut av køen, men mottar ikke anrop (statusfeltet for denne
køen blir grå). NB: Er det kun en operatør på køen og denne setter seg i Pause vil dette
oppfattes for innringer som om køen er stengt.
Logg ut: Operatøren logges ut av denne køen
Minimer: Minimerer feltet som viser innringere på vent i køen (viser kun statusfeltet).
Brukes dersom operatør ønsker å spare plass i skjermbildet.
Ekspander: Maksimerer feltet som viser innringere i køen (det motsatte av ”Minimer”).
Logg inn: Operatøren kan logge seg inn på en kø direkte i skjermbildet.

Nederst til venstre vises et felt som heter «Totaloversikt».
Her vises alle anrop til køene operatøren er logget inn på samlet.
Dokumenteier:

Dato

Side

MBN Produktsjef (Telenor)

20.09.2017

9(65)

MBN Brukerveiledning Sentralbord Avansert

Anropene presenteres med kø-navn, Innringer og ventetid, og det er mulig å sortere på disse
kolonnene ved å klikke på korresponderende kolonnenavn. Se eksempel på feltet Totaloversikt i
figuren under.

Om operatøren befinner seg i etterbehandlingstid (kapittel 3.5) kan en samtale plukkes/prioriteres i
køen ved å dobbeltklikke på innringeren i statusfeltet. Det er ikke mulig å plukke innringere som har
valgt å bli ringt tilbake (disse er markert med gråtekst).
Om ønskelig kan alle statusfelt skjules ved å klikke på dobbeltpilen helt øverst i hovedvinduet for
status, se rød ring i eksempelet i figuren under:

Ved å klikke på

får man frem skjermbildet for Status igjen.
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3.2.

Felt for presentasjon av innkommende samtaler

Alle innkommende samtaler fra køen presenteres i sentralbordklienten. Dersom det innkommende
nummeret gjenkjennes i kontaktlisten/Bedriftskatalogen, presenteres navnet og ev. firmanavnet
som er knyttet mot det aktuelle nummeret. For ukjente nummer gjøres det et oppslag mot
Opplysningen 1881 for å presentere navn og adresse på innringer.
Det benyttes følgende ikoner for å vise hvor innringernavnet er hentet fra:
Innringer er intern.
Innringer er ekstern, men er lagret som kontakt i bedriftskatalogen.
Ikke noe ikon, Ekstern innringer (Oppslag mot Opplysningen 1881).
Figuren under presenterer et innkommende anrop:

Operatøren berikes med informasjon i Innkommendefeltet ved at det opplyses om:






Innringer «Leo Gylseth» fra «Bedrift AS» har ringt køen: «Salg».
At dette er en ekstern innringer som er lagret i bedriftskatalogen.
At samtalen er besvart (Status endres fra «Ringer» til «Aktiv»).
At innringer tidligere har snakket med operatøren «Jens Giske» (klokken 09:15),
og at innringer da ble satt over til «Per Olav Heggtveit».
At det ikke er laget noe notat på innringeren
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Brukes nettleseren Chrome eller FireFox vil det ved innkommende anrop kunne vises en
varslingsboks (pop-up) med informasjon om innringer og ringt kønummer. Ved å klikke på
varslingen kommer man rett til sentralbordvinduet. På denne måten kan operatøren alltid se på
skjermen at det kommer et anrop, gis viktig informasjon om innringer og raskt komme til
sentralbordvinduet. Aktivering av varslingsboks er beskrevet i kap Feil! Fant ikke referansekilden.).

Eksempel på varslingsboks
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3.2.1. Innringerhistorikk
Med innringerhistorikk berikes operatøren med informasjon om innringeren ved å vise hvilken
operatør innringeren snakket med sist og hvem innringeren ev. ble satt over til.
I innkommende-feltet vil det i nederste linje vises tilgjengelig informasjon om innringer. Det vil
forekomme tre varianter:
1. Om nummeret til innringeren er nytt vil det presenteres «ingen registrerte anrop» i den
nederste linjen:

2. Om nummeret til innringeren kjennes igjen vil det presenteres «Snakket med <navn på
operatør> <dato/klokkeslett>» i den nederste linjen. Operatøren kan dermed se hvilken
operatør innringeren var i kontakt med sist og når:

3. Om samtalen i punkt 2 også ble satt over til en kontakt vil dette også presenteres neste gang
innringeren ringer køen. Kontakten det ble satt over til er markert med blå tekst. Ved å
klikke på den blå teksten søkes kontakten automatisk opp i katalogen og operatøren kan se
status på kontakten, og ev. sette over innringeren til kontakten:

Helt til venstre i den nederste linjen vises det et blått ikon som kan ha to tilstander som viser om
det er knyttet noen notater på innringer (1) eller ikke (2):

Operatøren kan dermed se om det er knyttet noen kommentarer/notater til innringeren.
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Ved å klikke på ikonet åpnes Notatmodulen der gamle notater kan leses/redigeres eller nye notater
kan skrives, se neste kapittel.

3.2.2. Notatmodul
Med notatmodulen berikes operatøren med informasjon om innringeren som er skrevet av
operatøren selv eller andre operatører. Operatøren vil også kunne se anropshistorikken til
innringeren.
Notatmodulen kan åpnes under en samtale av operatøren ved å klikke på ikonet
i
Innkommende-feltet, eller ved bruk av hurtigtast (må defineres selv under Innstillinger>Hurtigtaster, se kap 4.5.3).
Er man ikke i samtale kan Notatmodulen åpnes for en kontakt i Anropsloggen ved å klikke på
ikonet:

Tips: Trykk Ctrl+F og du kan gjøre et fritekstsøk i Anropsloggen.
Notatmodulen er skissert og forklart i figuren under:
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Hvert notat gjort på innringer er nummerert fortløpende. Notater kan redigeres, slettes eller
opprettes. Det kommer frem på hvert notat hvem som har skrevet det, når det er skrevet og via
hvilken kø innringer kom til operatøren. Øverst står navnet på innringeren basert på oppslag i
Bedriftskatalogen eller Opplysningen 1881. Er det knyttet en adresse til navnet kan det gjøres
kartoppslag med Google Maps ved å klikke på «nålen» til høyre for adressen.
Notatene er synlige for alle operatører på tvers av alle køer i bedriften som mottar anrop fra et
bestemt telefonnummer.
Når et nytt notat skal skrives kan operatøren velge om kun medlemmer på oppringt kønummerskal
kunne lese innholdet, f.eks. ved sensitiv informasjon. Dette gjøres ved å huke av for «Kun synlig for
denne køen».

Anrop:
I tillegg til arkfanen «Notaer» finnes det også en arkfane som heter «Anrop».
I denne arkfanen kan operatøren se anropshistorikken til innringeren. Dvs. at operatøren kan se
hvilke operatører, på hvilke køer og når innringeren har vært i kontakt med bedriften tidligere. Det
vises også hvem innringeren ev. har blitt satt over til tidligere, samt ikoner (piler) som viser om
samtalen var innkommende/utgående og om den var vellykket.
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Lagring og sikkerhet
Det er bedriften som behandlingsansvarlig som er ansvarlig for hvor lenge data kan lagres.
Data i Notatmodulen lagres hos Telenor (databehandler).Hvor lenge Notaer og Anrop skal lagres
kan bestemmes hver for seg av adminsitrator. Standardverdier for lagring er 12 måneder for
notater, og 6 måneder for anropshistorikk. Sikkerheten på data i Notatmodulen er begrenset til
innlogging med brukernavn og passord (LOA-2).
Sensitiv elller kritisk informasjon bør derfor ikke lagres i CRM-modulen.
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3.2.3. Anrop som er viderestyrt til sentralbordet ved
fravær
Dersom en bruker har et aktivt fravær med viderekobling til sentralbordet/kø og noen ringer
brukeren vil anropet styres til sentralbordet, og feltet for innkommende anrop vil kunne se slik ut
hos operatøren som mottar anropet:

Her ser operatøren at innringer «Sebastian Hansen» fra Firma AS er satt over til operatøren siden
«Stein Gylseth» har aktivert et fravær med viderekobling til køen «Salg». Gult ikon indikerer at
«Stein Gylseth» har et aktivt fravær der årsak er «Møte» og sluttidspunkt for dette fraværet er kl.
12:20.

3.2.4. Anrop som er viderestyrt til sentralbordet, ved ikke
svar

Her ser operatøren at «Nils Jørgen Moen» er satt til operatøren siden «Stein Gylseth» har aktivert
viderekobling til køen «Salg» ved ikke svar. Grønt ikon angir at Stein er ledig og at samtalen ble
viderekoblet til sentralbordet før han rakk å besvare den.

3.2.5. Anrop som er viderestyrt til sentralbordet, ved
opptatt

Her ser operatøren at «Nils Jørgen Moen» er satt over til sentralbordet siden «Stein Gylseth» har
aktivert viderekobling til køen «Salg» dersom han er opptatt i telefonen. Rødt ikon angir at Stein er
opptatt i telefonen og at samtalen derfor ble viderekoblet til sentralbordet.
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3.3.

Samtale som returnerer til sentralbord

Dersom operatøren setter over en samtale til en bruker og denne av ulike grunner ikke kan besvare
anropet, returnerer samtalen tilbake til sentralbordet (med prioritet) med informasjon om årsaken
til at samtalen returnerte. Under beskrives ulike årsaker til at samtalen returnerer til sentralbordet:

3.3.1. Ikke svar
Dersom den det settes over til ikke svarer innen 30 sekunder vil samtalen returnere til
sentralbordet med prioritet. Operatøren får ved slike retursamtaler opp en tilsvarende melding som
vist under:

Her kan operatøren se at innringer «Sebastian Hansen» returnerte til sentralbordet siden «Stein
Gylseth» ikke svarte.

3.3.2. Avvist samtale
Dersom den det settes over til avviser samtalen vil samtalen returnere til sentralbordet med
prioritet. Operatøren får ved slike retursamtaler opp en tilsvarende melding som vist under:

Her kan operatøren se at innringer «Sebastian Hansen» returnerte til sentralbordet siden «Stein
Gylseth» sendte opptattsignal/avviste samtalen.

3.3.3. Avslått telefon eller utenfor dekning
Dersom den det settes over til har slått av telefonen eller befinner seg i et område uten mobil
dekning vil samtalen returnere til sentralbordet med prioritet. Operatøren får ved slike
retursamtaler opp en tilsvarende melding som vist under:

Her kan operatøren se at innringer «Sebastian Hansen» returnerte til sentralbordet siden «Stein
Gylseth» er utenfor dekning eller har slått av telefonen.
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3.4.

Felt for presentasjon av utgående samtaler

Utgående samtaler (ny samtale initiert av operatør) vises i feltet «Innkommende», grunnen til dette
er at feltet «Utgående» siden ev. kan gi informasjon om videre samtalehåndtering av denne
samtalen (f.eks. konsultasjon med en 3. part).
Eksempel på utgående samtale til «97976326»:

Ved utgående samtale fra sentralbordklienten vil det først ringe på sentralbordtelefonen som må
besvares, før samtalen settes opp til mottager av samtalen.
Det er kø-nummeret som vises hos den det ringes til (settes av administrator). Er operatøren logget
på flere køer kan operatøren velge hvilket visningsnummer som skal vises.
Ved konsultasjon vil både det innkommende feltet og det utgående feltet være i bruk samtidig.
I eksemplet i figuren under har ” Sebastian Hansen ” ringt sentralbordet, og sentralbordet gjør en
konsultasjon med 3. part ”Stein Gylseth”.

Operatøren har mulighet å veksle mellom samtalepartene, og den parten som for øyeblikket er satt
på vent er ”grået ut” med hjelpeteksten ”På vent nederst til venstre. Den aktive samtaleparten har
svart tekst og hjelpeteksten ”Aktiv”.
Operatøren veksler mellom samtalene ved å klikke på knappen ”Veksle” eller bruke funksjonstasten
(F2).
3. part som mottar konsultasjonssamtalen fra operatøren presenteres kø-nummer eller bedriftens
hovednummer (nummeret som skal vises velges av administrator).
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Sette operatør i pause
Operatøren har to valg til å forlate køen:
1. Operatøren kan Logge seg ut
2. Operatøren kan sette seg i Pause-modus
Dette gjøres med knappene øverst til høyre i skjermbildet:

Når operatøren velger å logge seg ut, lukkes operatørskjermbildet og brukeren er ikke lenger en del
av køen(e). Dersom operatøren er den siste som logger seg ut av køen vil det vises en varsling om
dette.
Ved å aktivere Pause-knappen settes operatøren i pausemodus for alle køene.
Ved flere påloggede operatører vil operatøren fortsatt være et medlem av køen(e), men vil ikke
motta noen anrop. Innringere vil bli stående/komme til køen inntil operatøren aktiverer seg selv,
eller en annen operatør besvarer samtalen. Operatøren som er i pause vil kunne overvåke
statusfeltet på køen(e) og kan ev. aktivere seg selv dersom køen/ventetiden blir lang eller plukke
samtaler fra køen
Operatøren kan se at denne er i pausemodus (på alle køer) ved at det står ”Pause” i Innkommendefeltet som vist i figuren under, samt at statusfeltene til køene blir gråe:

Operatøren kan også sette seg i pause på den enkelte kø ved å velge i nedtrekksmenyen på
statusfeltet til ønsket kø. Feltet til kønavnet blir ved pausemodus grået ut som vist i eksemplet
under:
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.
Ved å klikke på knappen ”Aktiver” (se figuren under) vil operatøren bli aktiv på alle køene denne var
logget inn på før pause-modus ble aktivert.

Den enkelte kø kan aktiveres igjen ved å velge «Logg inn» i nedtrekksmenyen for ønsket kø.
NB: Dersom det kun er én operatør logget på køen og denne setter seg i Pause-modus vil anrop ikke
køes, men gå tapt etter en talemelding som forteller innringeren at ingen operatører for tiden er
logget på køen. Dette inntreffer også dersom alle operatørene setter seg i pause-modus samtidig.
Operatøren kan tvangsettes i pausemodus dersom operatøren ikke har besvart et antall anrop etter
hverandre. Antallet settes av administrator på den enkelte kø.
Skulle operatøren tvangsmessig bli satt i pausemodus vises skjermbildet under:

Ved å trykke på «Aktiver»-knappen logger operatøren seg inn på kø(ene) igjen.

Dokumenteier:

Dato

Side

MBN Produktsjef (Telenor)

20.09.2017

21(65)

MBN Brukerveiledning Sentralbord Avansert

3.5.

Etterbehandlingstid

For hver kø kan administrator sette en ”Etterbehandlingstid”. Etterbehandlingstid er tiden det tar
fra et kø-anrop er avsluttet til neste anrop i køen settes til operatøren.
Tiden kan for eksempel benyttes til etterarbeide før neste anrop, eller til å manuelt plukke viktige
anrop som står i køen. Resterende etterbehandlingstid vises i feltet «Innkommende» (figuren under
viser en resterende etterbehandlingstid på 7 sekunder):
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3.6.

Katalog

I det operatøren logger seg på henter Mobilt Sentralbord kontaktopplysninger om alle bedriftens
Mobilt Bedriftsnett medlemmer fra en sentral database hos Telenor (Bedriftskatalogen).
I tillegg hentes eksterne kontakter som bedriften/operatøren tidligere har lagt inn. Figuren under
viser et eksempel på katalogen operatøren kan se under arkfanen ”Kontakter”:

Kolonner som skal vises kan velges under Innstillinger -> Kontaktliste (se kap. 4.5.1). Rekkefølgen på
kolonner kan endres ved å dra cellen med kolonnenavnet til ønsket plassering med musen.
Kolonnebreddene kan justeres med musen ved å dra i kantene til kolonnenavnet (musepeker
endrer seg når den finner kanten). Innstillingene vil huskes til neste pålogging dersom operatøren
logger seg på samme PC.
Om en bruker har lagt inn et profilbilde av seg selv ved bruk av MBN appen vil dette kunne vises i
katalogen. Det er mulig å ta bort visning av bilder under Innstillinger -> Generelt.
Det er ikke mulig å legge inn bilder fra sentralbordet.
Kapitlene under beskriver katalog-tjenesten i detalj.
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3.6.1. Søk etter kontakt
Kontakter kan enkelt søkes opp ved å skrive inn ønsket søkeord i feltet ”Søk etter kontakt”.
Katalogen søker fortløpende mens man skriver i alle de synlige/valgte kontaktfeltene (se kap.
4.5.1), og alle treff som inneholder det angitte søkeordet presenteres.
I eksemplet i figuren under ble det tastet inn ”to”, og følgende treff ble funnet:

F.eks. Inspector, Total Bedrift og Tore.
For å redusere antallet treff er det mulig å skrive inn flere søkeord. For eksempel ønsker operatøren
å finne treff på ”larsen” med firmaadresse ”Moss”, kan dette gjøres ved å skrive inn ”lar mo” i
søkefeltet.

Søket er som standard satt til ”Fortløpende søk” – dvs. at det søkes fortløpende mens søkeord
skrives inn. Se også kap 4.5.4.1.
For store kataloger kan denne søkemetoden føles treg. Det er da mulig å søke raskere ved å velge
”Statisk søk”. Statisk søk kan velges under Innstillinger -> Søkemetode (se kapittel 4.5.4.2 ). Ved
statisk søk utføres selve søket i det operatøren klikker på «Søk»-knappen.

Etter et statisk søk kan gjeldene status for kontaktene oppdateres manuelt ved at operatøren
velger ”Oppdater”-knappen.
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3.6.2. Søk i organisasjonsenhet
Dersom bedriftskatalogen er delt inn i organisasjonsenheter vil det for operatører i store selskap
være enklere å kun forholde seg til kontakter i egen organisasjon. Operatøren velger «sin»
organisasjonsenhet under Innstillinger->Søkemetode (se kap. 4.5.4).
Neste gang operatøren logger seg inn vil søk i bedriftskatalogen begrenses til søk i egen enhet.
Skulle det likevel være behov for å søke utenfor egen enhet kan operatøren velge enhet i
nedtrekksmenyen til høyre for søkefeltet. Valg av «Hele katalogen» medfører søk i hele
bedriftskatalogen.
I eksemplet i figuren under har operatøren gjort et søk på «per» som ikke finnes i egen enhet og har
derfor valgt «Hele katalogen» for å gjøre et utvidet søk på «per» i hele bedriftskatalogen.

Ved å legge et kø-nummer i en organisasjonsenhet er det mulig å avgrense bedriftskatalogen slik at
kun kontaktene i denne (og underliggende) enheter presenteres ved anrop til dette kønummeret.
Les mer om dette i kap 4.5.4.3.
Det er administrator som strukturerer bedriftskatalogen i organisasjonsenheter.
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3.6.3. Telefon Status
For medlemmene i bedriftens Mobilt Bedriftsnett (fast- og mobil-telefoner) vises også den aktuelle
statusen på den enkelte bruker. De ulike statusene presenteres med ulike ikoner til venstre for
navnet i kontaktlisten, eller med en ring rundt et bildeikon om bildevisning er valgt.
Ikonene listet under angir de ulike telefonstatusene, med og uten bildevisning (bildevisning kan
skrus av/på under Innstillinger -> Generelt):
Statusikon Statusikon
med bilde

Beskrivelse
Grønn: Status Ledig, telefonen er ledig
Orange: Brukeren har et aktivt fravær
Rød: Status Opptatt, abonnenten er opptatt i en samtale
Grå/Mørk grå ring: Status Ukjent, Telefonen kan være avslått/utenfor
dekning.
Grå/Hodetelefoner: logisknummer f.eks. kønummer.
‘blank’ (tom)/grå: dersom oppføringen ikke er medlem av bedriftens
Mobilt Bedriftsnett.

Ved å legge musepekeren over det aktuelle statusikonet vil det gis en kort forklaring av betydning.
For brukere med aktivt fravær (gult ikon) vil årsaken og varigheten presenteres når musepekeren
hviler på ikonet (se figuren under).

Her vises det at Dan Erik Kristiansen har et aktivt fravær med årsak ”Møte” med varighet til kl.
14.30.
Til høyre for kolonnen ”Status” er kolonnen ”Tilgjengelig”. Kolonnen ”Tilgjengelig” viser når
brukeren blir ledig, etter et aktivt fravær.
I eksemplet over kan man se at det står et ”!”-tegn etter tilgjengelig tid. Dette betyr at Dan Erik
Kristiansen ikke er ledig kl. 14.30, men først kl. 15.00 siden han har et nytt påfølgende møte mellom
kl. 14.30 og kl. 15.00. Dette hjelper operatøren med å se når brukeren virkelig blir ledig/tilgjengelig
og at det dreier seg om påfølgende møter som kan ha ulik årsak.
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Detaljer om en brukers tilgjengelighet finner operatøren under arkfanen ”Kontaktdetaljer” som kan
åpnes ved å dobbeltklikke på kontakten, se kapittel 4.2.
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3.6.4. Mobilt Bedriftsnett app bruk
Kolonnen «App» viser hvorvidt en bruker har lastet ned og benyttet Mobilt Bedriftsnett appen.
Dette er nyttig informasjon for å sjekke at en bruker også benytter mulighetene abonnementet gir
gjennom Mobilt Bedriftsnett-appen. På denne måten får bedriften det de betaler for og brukeren
har mulighet å håndtere anrop på en profesjonell måte. God statusinformasjon fra brukeren vil
også medføre at sentralbordet kan håndtere samtaler på en bedre måte.
En kolonne som heter «App» viser en grønn hake dersom en bruker har benyttet appen ila de siste
30 dager. En grå hake betyr at appen har blitt installert, men ikke brukt ila de siste 30 dager. Et grått
utropstegn betyr at brukeren ikke har installert appen. Vises ikke noe ikon er ikke oppføringen en
aktiv bruker i Mobilt Bedriftsnett-avtalen. Ved å legge musepekeren over ikonet vil det presenteres
mer informasjon. Figuren under viser eksempel på kolonnen «App»:

Det er enkelt å minne en bruker (per SMS eller epost) om å installere og bruke appen.
Dette gjøres ved å merke en bruker(e), så velge «Melding(F8)» og så velge meldingsmalen «MBN
App» -da lages en standard varslingstekst med en lenke som benyttes for å laste ned appen (se
figuren under).

For å varsle flere brukere samtidig er det mulig å sortere på f.eks. «utropstegn», merke flere
brukere og så klikke på «Meldinger(F8)» og om ønskelig bruke meldingsmalen «MBN App».
Kolonnen «App» kan om ønskelig fjernes ved å huke bort «App» under Innstillinger -> Kontaktliste.

Dokumenteier:

Dato

Side

MBN Produktsjef (Telenor)

20.09.2017

28(65)

MBN Brukerveiledning Sentralbord Avansert

3.7.

Knapper for samtalehåndtering

Mobilt sentralbord er laget slik at antall knapper er redusert til et minimum.
Derfor vil den samme knappen kunne vise ulike funksjoner avhengig av samtalestatusen til
sentralbordet. Disse funksjons-knappene er plassert nederst i sentralbordbildet og aktiveres ved
museklikk eller ved bruk av hurtigtaster. Hurtigtastene er angitt i parentes.
Kapitlene under viser hvordan knappelayouten endres i de ulike samtaletilstandene:

3.7.1. Innkommende anrop før svar:

Innkommende anrop før det er besvart av operatør kan avvises ved å velge Avvis (ESC). Anrop som
avvises går tilbake til køen og settes over til neste ledige operatør.

3.7.2. Etter besvart innkommende anrop:

Etter at et innkommende anrop er besvart kan operatøren velge om anropet skal avsluttes (Legg på
(ESC)) eller settes på vent (Sett på vent (F4)). Innringer hører musikk mens denne står på vent.

3.7.3. Etter å ha satt innringer på Vent:

Dersom operatøren har satt innringeren på vent, kan samtalen aktiveres igjen ved å velge Innhent
(F4).

3.7.4. Etter søk etter kontakt:

Når operatøren har funnet og markert kontakten det skal settes over til
eller konsulteres med (3. part) får operatørene valgene: Legg på (ESC), Sett på vent (F4), Sett over
(F5), Sett til Mobilsvar (F10) (for interne) eller Konsultere (F2).

3.7.5. Etter konsultasjonsanrop til 3. part:

Når 3. part besvarer anropet ved konsultasjon (innringer er satt automatisk på vent og hører
musikk) kan operatøren velge om det innkommende anropet skal settes over (Sett over (F5)), eller
om operatøren ønsker snakke med den enkelte samtaleparten vekselvis (Veksle (F2)). Operatøren
kan om ønskelig også legge på forbindelsen med den aktive samtaleparten (Legg på aktiv (ESC)).
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3.7.6. Utgående samtale (ingen aktive samtaler):

Operatøren kan gjøre et utgående anrop ved å merke en oppføring i katalogen eller manuelt taste
inn et nummer i ”Nummer”-feltet og så klikke på Ring (F2)-knappen.
Alle funksjonsknapper kan også aktiveres med hurtigtaster på tastaturet. Den aktuelle hurtigtasten
er skrevet inne i parentes. Verdi av hurtigtast kan om ønskelig endres, se kap 4.5.3.

3.7.7. Standard oppsett av hurtigtaster
Hurtigtast

Funksjon (<knappetekst>:<beskrivelse>)

Esc



Legg på: Legg på aktiv samtale



Legg på aktiv: I spørreanrop brytes forbindelsen til aktiv
samtalepartner



Generelt for andre faner: Avbryt det man gjør.
(Endre kontakt, hurtigtaster, innstillinger)



Ring: Ring opp (Kun hvis man ikke har en aktiv samtale)



Konsultere: Initiere Spørreanrop



Veksle: Veksle (kun aktiv når mer enn én aktiv samtale)



Pause: Sette seg i Pause (Kun når man er innlogget)



Aktiver: Operatør blir tilgjengelig i kø igjen (Kun når man er i pause)



Sett på vent: Sett samtale på vant



Innhent: Hent inn samtale på vent



Sett over: Sett over direkte



Sett over: Kople sammen A og C ved spørreanrop (konsultere)

F6



Se detaljer om den det er valgt i Kontakter

F7



Vis hovedskjermbilde (Kontakter)

F8



Melding: Send melding (SMS/E-post). Åpner meldingsvindu

F9



Oppdater kontaktstatus

F10



Sett til talepostkasse: Sett innringerdirekte til
MobilSvar/Talepostkasse

home



Plasserer markøren i søkefeltet

F2

F3

F4

F5
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F1, F11 og F12 kan ikke benyttes som hurtigtaster pga. konflikt med oppsett i nettleser (Internett
Explorer). Mellomrom tast (space) kan ikke benyttes som hurtigtast.

3.8.

Meldinger

Det er mulig å sende ut meldinger på SMS og epost fra sentralbordet.
Dette gjøres ved å først markere mottaker(e) av meldingen i arkfanen «Kontakter» ved å klikke på
mottaker med musa. Det er mulig å markere flere mottakere ved å bruke «Ctrl+klikk» (marker
øverste og nederste mottaker i en serie), eller ved bruk av «Shift+klikk» ved å markere flere
sporadiske mottakere:

Ved å nå velge funksjonsknappen «Melding (F8)» kopieres de markerte mottakerne inn i
meldingsvinduet og tekstmeldingen kan skrives:

I feltet «Legg til mottaker» kan mobilnummer eller epost-adresser skrives inn manuelt for å legge til
mottakere. I boksen «Type melding» kan man velge om meldingen skal sendes som e-post, sms
eller begge deler (epost-adressen hentes fra bedriftskatalogen).
Meldingen sendes ved å klikke på «Send (F8)».
Avsender av sms-meldingen vil være operatørens eget mobilnummer.
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Operatøren må minst ha ett mobilnummer under sitt Kontaktnummer for å kunne sende SMS.
Dvs. at operatøren kan logge seg på sentralbordet med fasttelefon og sende SMS, men SMStrafikken belastes brukerens mobilabonnement ihht betingelsene i bedriftsabonnementet.
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3.8.1. Meldingsmal
For å gjøre det enkelt for operatøren er det mulig å definere 10 ferdig/standard-meldinger som
også har muligheten til å automatisk lime inn informasjon som innringerens navn, innringerens
telefonnummer og operatørens kø-nummer. To maler er lagt inn som standard for å eksemplifisere.
Malene lages og endres under Innstillinger-> Meldingsmal (se kap. 0).
For å lime inn informasjon automatisk i meldingen finnes det tre parametere som skrives inn i
malteksten:




Skriv inn teksten: <navn> for å sette inn navnet (hvis tilgjengelig) på en innringer.
Skriv inn teksten: <nummer> for å sette inn telefonnummeret (hvis tilgjengelig) på
innringer.
Skriv inn teksten: <kø-nummer> for å sette inn sentralbordnummeret.

Scenarioet under eksemplifiserer dette:
Operatøren har laget følgende mal med navn «Ring til»:
«Hei. Kan du ringe <navn> på telefonnummer <nummer> når du blir ledig? Hilsen Sentralbordet
(<kø-nummer>)»
Sebastian Hansen har ring til køen Salg. Operatør ønsker å sette han over til Stein Gylseth, men ser
at Stein er opptatt. Operatøren ønsker å sende Stein en melding og åpner meldingsvinduet ved å
klikke på funksjonsknappen «Melding (F8)». Så velges meldingsmalen «Ring til» i nedtrekksmenyen.
SMS meldingen fylles automatisk ut med informasjon om innringeren:
«Hei. Kan du ringe Sebastian Hansen (Firma AS) på telefonnummer 976 14 550 når du blir ledig?
Hilsen Sentralbordet (+47 41515709)». Meldingen sendes til Stein ved å trykke «Send (F8)».
Operatøren varsler Sebastian om at Stein vil ringe tilbake.

På denne måten kan operatøren effektivt lage og sende meldinger.
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3.9.

Dialogbokser

Dersom en operatør setter over en samtale vil det i visse situasjoner dukke opp en dialogboks som
skal hjelpe operatøren å håndtere anropet på en best mulig måte.
Disse situasjonene med tilhørende dialogboks beskrives i kapitlene under.

3.9.1. Sette over en samtale til kontakt med aktivt fravær
Setter operatøren over en samtale til en kontakt som har et aktivt fravær (gult ikon) vil en
tilsvarende dialogboks som den under dukke opp:

Denne dialogboksen skal påminne operatøren om at kontakten det forsøkes å settes over til har et
aktivt fravær. I eksemplet er kontakten på et Møte og er først tilgjengelig kl. 13.50. Operatøren får
fire valg:






Følg profil: Med dette menes at samtalen settes over og at det er opp til kontaktens
anropsprofil hva som skjer med samtalen. For eksempel havner samtalen i brukerens ”Min
Svartjeneste”.
Konsultere: Velges denne opsjonen settes innringer på vent, mens operatøren kan snakke
med kontakten (selv om kontakten har viderekobling).
Operatøren kan avgjøre om den innkommende samtalen skal sette over eller ikke. Samtalen
settes over ved å velge funksjonsknapp ”Sett over”.
Sett til MobilSvar: Med dette valget kan innringeren settes rett til kontaktens
mobilsvartjeneste for å legge igjen en beskjed.
Avbryt: Dialogboksen lukkes og operatøren kan ev. søke opp en ny kontakt å sette samtalen
over til.
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3.9.2. Konsultere en fraværsmerket kontakt
Dersom en operatør forsøker å konsultere en fraværsmarkert kontakt (gult ikon) vil en dialogboks
tilsvarende den under vises:

Denne dialogboksen skal påminne operatøren at kontakten det ønskes å konsulteres med har et
aktivt fravær. I eksemplet er kontakten på et Møte og er først tilgjengelig kl. 13.50. Operatøren får
to valg:




Konsultere: Velges denne opsjonen settes innringer på vent, mens operatøren kan snakke
med kontakten (selv om kontakten har viderekobling).
Operatøren kan ev. velge å sette over innkommende samtale ved å velge funksjonsknapp
”Sett over” etter konsultasjon
Avbryt: Dialogboksen lukkes og operatøren kommer tilbake til skjermbilde for sentralbordet.

3.9.3. Sette over til en kontakt som har fast viderekobling
Dersom en operatør setter over en samtale til en kontakt som har en fast viderekobling til en annen
kontakt vil dialogboksen under vises:

Operatøren ser at kontakten har en aktiv viderekobling til nummer 41414709, og kan velge mellom
tre opsjoner:
 Til viderekoblet terminal: Velges denne opsjonen settes innringer over til det nummeret
kontakten har viderekoblet til.
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Til kontakt: Velges denne opsjonen ignoreres viderekoblingen og det ringer på kontaktens
telefon.
Avbryt: Dialogboksen lukkes og operatøren kommer tilbake til skjermbilde for sentralbordet.

3.9.4. Sette over til opptatt bruker, sett på vent mot
opptatt
Dersom en operatør forsøker å sette over et anrop til en bruker som er opptatt (rødt ikon) vil en
dialogboks tilsvarende den under vises:

Denne dialogboksen skal påminne operatøren om at brukeren det forsøkes å settes over til er
opptatt i telefonen. Operatøren får fire valg:







Følg profil: Med dette menes at samtalen settes over og at det er opp til kontaktens
innstillinger for opptatthåndtering som bestemmer hva som skjer med samtalen. For
eksempel havner samtalen i brukerens ”Min Svartjeneste”. Har brukeren ”Samtale venter”
aktivert på sin telefon vil anropet varsles på telefonen til brukeren.
Sett på vent: Dette medfører at anropet settes over og sentralbordet blir ledig, innringeren
venter i inntil 60 sekunder på at bruker skal bli ledig. Etter 60 sekunder vil samtalen
returnere med prioritet til sentralbordet. Blir kontakten ledig innen 60 sekunder kobles
innringeren til kontakten.
Til MobilSvar: Med dette valget kan innringeren settes rett til kontaktens mobilsvartjeneste
for å legge igjen en beskjed.
Avbryt: Dialogboksen lukkes og operatøren kommer tilbake til skjermbilde for sentralbordet.
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3.9.5. Sette over til bruker som har avslått telefon, eller
er utenfor dekning.
Dersom en operatør forsøker å sette over et anrop til en bruker som er utenfor mobil dekning eller
har avslått telefon (grått ikon) vil en dialogboks tilsvarende den under vises:

Denne dialogboksen skal påminne operatøren om at brukeren det forsøkes å settes over til ikke kan
nås. Operatøren får to valg:



Følg profil: Med dette menes at samtalen settes over og at det er opp til kontaktens
innstillinger for samtalehåndtering som bestemmer hva som skjer med samtalen. For
eksempel havner samtalen i brukerens ”Min Svartjeneste”.
Avbryt: Dialogboksen lukkes og operatøren kommer tilbake til skjermbilde for sentralbordet.
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3.10.

Legge til en ekstern kontakt i Bedriftskatalogen

Nederst til høyre i sentralbordgrensesnittet (arkfane Kontakter) er det en lenke
”+Opprett ny ekstern kontakt”
Lenken gjør det mulig for operatøren å legge inn en ekstern kontakt i
kontaktlisten/Bedriftskatalogen.
Ved å klikke på lenken åpnes et vindu tilsvarende det i figuren under:

Her kan operatøren legge inn informasjon om den nye kontakten, og ved neste innlogging vil denne
kontakten være søkbar i arkfanen Kontakter.
Operatøren kan om ønskelig også velge/finne et kortnummer kontakten vil kunne nås på for alle
brukere i bedriften (dette må ikke være i bruk fra før eller overlappe et eksisterende
Internnummer). Ved å velge «Vis ledige» kan kontakten automatisk bli tildelt neste ledige
kortnummer. Bedriften kan ha inntil 99 kortnummer for eksterne kontakter. Antall eksterne
kontakter uten kortnummer er ubegrenset.
Det er siden mulig å redigere kontakten i ettertid ved å dobbeltklikke på kontakten under arkfanen
«Kontakter»
Informasjonen lagres sentralt i Bedriftskatalogen, og blir synlig hos alle operatører neste gang de
logger seg på.
Hvilke informasjonsfelt som skal vises/redigeres setters Innstillinger-Kontaktliste, se kapittel 4.5.1
Feltet «Avdeling» (organisasjonsenhet) er ikke redigerbart for operatøren da dette er forbeholdt
administrator.
Kontakten blir også synlig for andre tjenester som benytter seg av Bedriftskatalogen, som for
eksempel mobil appen.
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3.11.

Status på dataforbindelse mot Telenor

For at Mobilt Sentralbord skal gi en god brukeropplevelse kreves det at dataforbindelsen mot
Telenor er god. Det er derfor laget en indikator på dette nederst i det høyre hjørnet av
sentralbordgrensesnittet. Ved å holde musepeker over ikonet får man frem en tekst med en
forklaring av tilstanden. Skulle sentralbordet oppleves tregt eller ha manglende funksjonalitet kan
det være greit å sjekke statusen på dataforbindelsen før tiltak gjøres.
Nedenfor vises noen eksempler på indikatortilstander:
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4. Administrasjon
Fra sentralbordgrensesnittet har operatøren mulighet å administrere bedriftens kontakter, tilpasse
personlig sentralbord, se anropslogg, se statikk etc. Dette gjøres under de ulike arkfanene:

Arkfanene beskrives i kapitlene nedenfor:

4.1.

Kontakter

Arkfanen «Kontakter» gir operatøren oversikt over alle oppføringer i bedriftskatalogen, samt
mobilstatus på bedriftens Mobilt Bedriftsnett medlemmer.
Under Arkfanen «Innstillinger» kan operatøren velge hvilke felt som skal være synlige og søkbare.
Hvert enkelt informasjonsfelt kan sorteres etter økende eller avtagende verdi. Dette gjøres ved å
klikke på navnet til kolonnen man ønsker å sortere på.
For eksempel ønsker operatøren å sortere kontaktene etter etternavn klikkes det på kolonnen
”Etternavn” og etternavnene sorteres alfabetisk med start på ”A”, ett nytt klikk sorterer etternavn
med start på ”Å”.
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4.2.

Kontaktdetaljer

Dersom operatøren merker en kontakt, blir arkfanen Kontaktdetaljer aktivert.
Ved å åpne arkfanen vises alle katalogdetaljer og fravær som finnes på kontakten. Arkfanen kan
også åpnes direkte ved å dobbeltklikke på kontakten i arkfanen ”Kontakter”, eller ved å merke
kontakten og trykke hurtigtast F6.
Eksempelet i figuren under viser arkfanen Kontaktdetaljer for en bruker med et aktivt fravær:

I nederste halvdel av arkfanen Kontaktdetaljer ligger alle data om kontakten. Dersom det er
ønskelig å endre, slette eller legge til kontaktdetaljer kan operatøren klikke på knappen ”Endre”
(helt nederst i bildet). De kontaktfeltene operatøren får lov å redigere blir satt til sort skrift og blir
overskrivbare. Når endringene er gjort lagres dette ved å klikke på ”Lagre”-knappen. For eksterne
kontakter kan operatøren også slette oppføringen fra bedriftskatalogen.
Ev. nye kontaktfelt kan lages og legges til under arkfanen Innstillinger-Kontaktliste, se kapittel 4.5.1
For en bruker med fravær (Møte) vil arkfanen Kontaktdetaljer se ut som figuren under:
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4.2.1. Fravær
Operatøren kan sette fravær (starter umiddelbart etter lagring) og fremtidig fravær (starter ved en
gitt dato og klokkeslett) for brukere. Operatøren velger en passende fraværsgrunn, hva som skal
skje med anrop til brukeren mens fraværet er aktivt og når fraværet skal opphøre.
Eksempel på å sette et fravær som skal starte umiddelbart for brukeren.
Operatøren klikker da på knappen ”Sett fravær” og informasjonsfeltene vises:

For hvert fravær settes en passende Fraværsgrunn som kan være:












Opptatt
Fri
Eksternt møte
Møte
Jobbreise
Lunsj
Ferie
Ikke tilgjengelig
Pause
Syk
Permisjon

Fram til dato: Her skrives datoen for hvor lenge fraværet skal vare. Til høyre for dato feltet er det
en knapp som åpner en kalender slik at det blir lettere å velge dato.
Fram til kl: Her skrives sluttid for fraværet.
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Viderekoble samtaler til: Her kan operatøren bestemme hva som skal skje med samtaler som
kommer til kontakten mens fraværet er aktivt. Det kan velges mellom:








Min Svartjeneste: Innringere får opplest fraværsgrunn og utløpstid for fraværet, og kan gjøre
noen valg for videre håndtering av samtalen (velges av brukeren selv i MineSider
(telenor.no)).
Mobilsvar: Innringere kommer direkte til brukerens mobilsvar mens fraværet er aktivt.
Sentralbord: Samtaler settes direkte til sentralbordet mens fraværet er aktivt
(sentralbordnummeret settes av administrator).
Kollega/Sekretær: Samtaler settes direkte til et valgt nummer i bedriften
(kontakten må selv sette Kollega/Sekretær nummer i MineSider (telenor.no)).
Nummer: Samtaler settes direkte til et nummer innen/utenfor bedriften under fraværet.
Nummeret skrives inn manuelt av operatøren i feltet til høyre.
Ingen viderekobling: Anrop til brukeren ringer som vanlig på telefonen, men sentralbordet
kan se en fraværsårsak på brukeren (informativt fravær som markeres med gul farge).

Når ønskede fraværsverdier er satt aktiveres fraværet ved å trykke på ”Lagre” knappen.
Operatøren kan nå se at fraværet er aktivt og kan om ønskelig med ”Endre status”-knappen endre
innstillinger på fraværet, med ”Slett”-knappen slettes det aktive fraværet.
NB: Dersom en bruker ikke har definert ”Sentralbord” eller ”Kollega/Sekretær” -nummer vil disse
valgene ikke være synlige i ”Viderekoble samtaler til” menyen.
Operatøren kan også sette fremtidig fravær for en bruker ved å velge knappen ”Registrer fremtidig
fravær”. Da åpnes et vindu for registrering av fremtidig fravær. Registreringen gjøres tilsvarende
som beskrevet over med den forskjellen at starttidspunkt for fraværet også må angis. Eksempel på
setting av fremtidig fravær.
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Operatøren kan se kontaktens aktive og fremtidige fravær ved å se på fraværskalenderen på høyre
side. Dato velges, og aktive og kommende fravær kan observeres. Ved å legge musepekeren over et
fravær vises fraværsdetaljer på det aktuelle fraværet. Rød farge viser at det er en viderekobling
knyttet til fraværet, gul farge indikerer at ikke er satt noen viderekobling på fraværet (informativt
fravær). Se eksempel på fraværskalender i figuren under:

Ved å klikke på den røde eller gule fraværsårsaken kan operatøren endre/slette gjeldende og
fremtidige fravær.
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4.3.

Anropslogg

Arkfanen Anropslogg viser historikken på samtalehåndteringen på det enkelte sentralbordet.
Anropslisten inneholder de 200 siste anropene til/fra operatøren.
Listen viser om anropet har blitt besvart (grønn pil = besvart, rød pil = ubesvart),
hvilken kø anropet kom fra, klokkeslett/dato, hvem som har ringt med adresse (oppslag mot
Opplysningen 1881 ved ukjente nummer), om anropet har blitt viderekoblet til sentralbordet og fra
hvem, og om anropet har blitt satt over og hvem det ev. er satt over til.
Det er mulig å sortere på de ulike hendelsene ved å klikke øverst i den kolonnen man ønsker å
sortere. Figuren under viser et eksempel på anropslogg.

Dersom det er registrert en adresse på en innringer kan det gjøres oppslag på adressen mot Google
Maps ved å klikke på «nålikonet» .
Ved å merke en oppføring i loggen kan denne ringes ved å klikke på «Ring(F2)» knappen.
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4.4.

Operatører

Denne arkfanen viser hvilke operatører som definert på de ulike køene.
Kolonnen «Av/pålogget» viser om operatøren Av- eller På-logget korresponderende kø.
Er operatøren opptatt i en samtale blir ikonet rødt.
I kolonnen «Påloggingsmetode» kan man se om operatøren er logget på med «Konsoll» (web-klient
eller mobilklient), eller «Telefonisk» (logget på ved å bruke app, USSD eller ringe 91501010).
Det er mulig å sortere på de ulike operatørene ved å klikke øverst i den kolonnen man ønsker å
sortere.
Ved å merke en operatør er det mulig å logge operatøren av eller på en kø ved å klikke på knappen
lengst til høyre. Operatøren som blir logget av eller på blir varslet med en SMS-melding.
Figuren under viser eksempel på operatørvinduet.
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4.5.

Innstillinger

Arkfanen Innstillinger gjør det mulig for operatøren å sette individuelle tilpasninger på
sentralbordgrensesnittet.
Arkfanen er delt inn i fem underkategorier som beskrives i detalj under. Klikk på ”+”-tegnet for å
åpne ønsket underkategori.

4.5.1. Kontaktliste
Denne menyen lar operatøren velge hvilke kontaktfelt som skal være synlige og søkbare i arkfanen
Kontakter.
Ved å merke av med en hake aktiveres det valgte feltet etter lagring.
Egendefinerte felt kan også lages og presenteres i Kontakter ved å skrive inn i de tomme feltene og
hake av.
I eksemplet under er det bl.a. laget et egendefinert felt som heter ”Landsdel”.

”Landsdel” som felt blir etter lagring synlig for alle kontaktene i arkfanen Kontakter.
Innholdet i feltene legges inn/redigeres/slettes under arkfanen Kontaktdetaljer se kap.4.2 (eller ved
import av administrator).
Husk å trykke på ”Lagre”-knappen etter å ha gjort endringer.
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4.5.2. Generelt
Denne menyen lar operatøren sette:







Om sentralbordet automatisk skal vise arkfanen Kontakter ved innkommende anrop.
Om søkefeltet automatisk skal få fokus ved innkommende eller ved avsluttet samtale.
Om det skal vises bilder av kontakter i arkfanene Kontakter og Operatører.
Om det er ønskelig å presentere innringer med <Etternavn, Fornavn> eller med <Fornavn
Etternavn>.
I hvor mange minutter en innringer skal vente i køen før statusfeltet for køtid skal skifte til
rød skrift.
Hvor lang køen må bli før kø-statusen i statusfeltet skifter til rød skrift.

Ved å trykke på ”Lagre”-knappen aktiveres oppsettet.

4.5.3. Hurtigtaster
Hurtigtaster kan benyttes av operatøren for raskt å kunne betjene funksjonsknappene for
samtalehåndtering ved bruk av tastaturet. Hurtigtastene er knappene på tastaturet merket med F1F10 samt ”Esc”.
Dersom det er ønskelig å endre på funksjonen bak en hurtigtast er dette mulig under menyen
”Hurtigtaster”. Velg med nedtrekksknappene den hurtigtasten som det er ønskelig at en
funksjonsknapp skal ha. En hurtigtast kan kun forekomme en gang.
Ledige funksjonsknapper vil vises i nedtrekksmenyen og det er opp til operatøren å stokke disse til
ønsket konfigurasjon foreligger. Ved å sette en hurtigtast til ”hvit” (blank) frigjøres denne
hurtigtastknappen.
Husk å klikke på ”Lagre”-knappen når oppsettet er slik man ønsker.
Dokumenteier:

Dato

Side

MBN Produktsjef (Telenor)

20.09.2017

48(65)

MBN Brukerveiledning Sentralbord Avansert

Sentralbordet vil vise de nye hurtigtastene i parentes på funksjonsknappene etter endring.

F1, F11 og F12 kan ikke benyttes som hurtigtast pga. konflikt med oppsett i nettleser (Internett
Explorer). Mellomrom tast (space) kan ikke benyttes som hurtigtast.

4.5.4. Søkemetode
I undermenyen «Søkemetode» kan operatøren velge hvilken søkemetode (fortløpende eller statisk)
som skal benyttes ved søk etter kontakter i arkfanen «Kontakter». Om man ønsker som standard å
begrense søket til en organisasjonsenhet i bedriftskatalogen velges dette også i denne menyen.
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4.5.4.1. Fortløpende søk
Med fortløpende søk søkes det i arkfanen «Kontakter» mens man skriver. Dette er standard
innstillingen på Mobilt Sentralbord (for bedrifter med under 3700 Mobilt Bedriftsnett brukere).
Mobil status oppdateres automatisk dersom denne endres. Figuren under viser arkfanen Kontakter
ved fortløpende søk.

.

4.5.4.2. Statisk søk
Med statisk søk søkes det først i arkfanen «Kontakter» når operatøren aktiverer søket ved å klikke
på ”Søk”-knappen eller trykker Enter-knappen. Figuren under viser arkfanen «Kontakter» ved
statisk søk før ”Søk”-knapp er aktivert:
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Figuren under viser arkfanen Kontakter etter at et statisk søk er utført. Mobilstatus må ved behov
oppdateres manuelt ved bruk av ”Oppdater” knappen. Endres søkestrengen endres knappen
«oppdater» til «søk» igjen

Merkes det at søket tar tid eller går tregt kan det være en fordel å velge Statisk søk som
søkemetode.

4.5.4.3. Avgrensing av bedriftskatalog
I Mobilt Bedriftsnett har administrator muligheten til å dele opp Bedriftskatalogen i
organisasjonsenheter slik at det blir lettere å finne frem til rett kontakt.
For sentralbordoperatøren gir dette muligheten til å avgrense søk i bedriftskatalogen til den
enheten sentralbordet skal betjene.
I eksemplet under har administrator delt opp bedriftskatalogen i to enheter: Support og Salg:
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Ved å velge f.eks. enheten Support og så Lagre vil det som standard kun søkes etter kontakter i
denne enheten (og ev. underenheter). Det er dog mulig for operatøren å søke i andre enheter også
ved å velge enhet i nedtrekksmenyen til høyre for søkefeltet (se figuren under). Ved å velge «Hele
katalogen» -søkes det i hele bedriftskatalogen uavhengig av organisasjonsenhet.

Ved å huke av for feltet «Begrense kont….» (se figuren under) vil bedriftskatalogen ved
innkommende anrop begrense seg til å kun vise kontakter som befinner seg i samme
organisasjonsenhet som kønummeret som innringeren ringte. På denne måten kan operatøren
raskt få oversikt over de ansatte som hører under ett gitt kø-nummer.
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4.5.5. Meldingsmal
I underkategorien Meldingsmal er det mulig å legge inn inntil 10 meldingsmaler som kan brukes når
operatøren ønsker å sende en SMS og/eller en epost.
I tillegg er det mulig å legge inn koder i teksten som gjør at informasjon om en aktiv samtale
(innkommende eller utgående) automatisk kan limes inn i teksten.
For å lime inn informasjon automatisk i meldingen finnes det tre parametere som skrives inn i
malteksten:




Skriv inn teksten: <navn> for å sette inn navnet (hvis tilgjengelig) på en innringer
Skriv inn teksten: <nummer> for å sette inn telefonnummeret (hvis tilgjengelig) på
innringer
Skriv inn teksten: <kø-nummer> for å sette inn sentralbordnummeret

Scenarioet under eksemplifiserer dette ved at det er laget en mal som heter «Ring til», med
teksten:
«Hei. Kan du ringe <navn> på telefonnummer <nummer> når du blir ledig? Hilsen Kundesenteret
(<kø-nummer>)»

Malen blir synlig og valgbar i meldingsvinduet når den hukes av i høyre boks og lagres.
Malen er personlig for hver operatør og lagres lokalt på operatørens PC
Se også eksempel i kap 3.8.1.
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4.5.6. Innkommende anrop
4.5.6.1. Åpne egendefinert lenke
I underkategorien Innkommende anrop er det mulig å velge om en bestemt lenke skal åpnes
automatisk ved innkommende anrop. For dette huker man av i boksen «Åpne egendefinert ….»,
skriver inn lenken i feltet og trykker Lagre (se figuren under). I selve lenken kan man skrive inn
«<nummer>» for at innringerens telefonnummer automatisk kopieres inn i lenken før den åpnes.
Dette kan typisk brukes i et CRM-system til å åpne et kontaktkort på en innringer.
Eksempel: er lenken http://www.crm.bedrift.no/<nummer> og det ringer inn noen med
telefonnummer 99887766 vil denne lenken åpnes automatisk i nettleseren ved innkommende
anrop: http://www.crm.bedrift.no/99887766.
Ved å kun skrive inn en lenke og ikke huke av i boksen for «Åpne egendefinert …» og Lagre, blir det
mulig å åpne lenken manuelt ved å benytte en hurtigtast (se kap 4.5.3 og tilordne hurtigtast til
«Åpne ekstern link»). På denne måten kan du bestemme selv når oppslaget skal gjøres.
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4.5.6.2. Varsle innkommende anrop
I underkategorien Innkommende anrop er det mulig å aktivere en varslingsboks (pop-up) som
dukker opp ved innkommende anrop (se kap 3.2). Denne aktiveres ved å huke av for «Vis varsel i
hjørnet ….» og så klikke Lagre (se figuren under):

Ved førstegangsaktivering av varsling vil det vises en melding i nettleseren som spør om
«mb.telenor.no» får lov å vise varsler –dette må tillates. Eksempel på dette fra Chrome i figuren
under:

NB: Ikke alle nettlesere tillater pop-up.
Chrome og Fire Fox tillater pop-up.
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4.6.

Statistikk

I arkfanen Statistikk kan operatøren hente ut enkle statistikker for selve operatøren (Egen) og for
køen (Total) operatøren er logget inn på.
Måleperioden kan velges etter noen standardverdier:








I dag
I går
Hittil denne uken
Forrige uke
Hittil denne måned
Forrige måned
Egendefinert (kan velge fra/til dato)

Statistikken presenteres i tabellform når operatøren trykker ”Oppdater”-knappen.
Ved å bruke ”Eksporter”-knappen kan en kommaseparert fil med statistikkdata lagres for
behandling i andre program (for eksempel Excel).
Statistikkdata omfatter (”X” = statistikkdata):
Måling:

For operatøren (Egen)

For køen
(Total)

Svarprosent

X

X

Antall innkommende samtaler

X

X

Besvarte samtaler

X

X

Besvarte samtaler returanrop

X

X

Ubesvarte samtaler

X

X

Ubesvarte samtaler returanrop

X

X

Antall Samtaler
som er satt over

X

X

Antall samtaler satt over med
konsultasjon

X

X

Antall anrop som er viderekoblet
til sentralbord

-

X

Gj. samtaletid

X

X

Gj. ventetid

X

X
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”Egen” viser antallet hendelser som er registrert på operatøren som henter ut statistikken, mens
”Total” viser antallet hendelser oppsummert for alle operatører på valgt kø.
Figuren under viser et eksempel på statistikk:

Besvarte samtaler inneholder følgende målinger:





”Egne” (antall besvarte innkommende anrop til denne operatøren, eksklusive
returanrop)
”Totalt for køen” (antall totalt besvarte innkommende anrop, eksklusive
returanrop)
”Egne, returanrop” (antall besvarte anrop av de returnerte anropene til den
aktuelle agenten)
”Totalt for køen, returanrop” (totalt antall anrop som har blitt besvart av de
returnerte anropene)

Ubesvarte samtaler skal inneholde følgende målinger:





”Egne” (antall ubesvarte innkommende anrop til denne operatøren, eksklusive
returanrop)
”Totalt for køen” (antall totalt ubesvarte innkommende anrop, eksklusive
returanrop)
”Egne, returanrop” (antall ubesvarte anrop av de returnerte anropene til den
aktuelle agenten)
”Totalt for køen, returanrop” (totalt antall anrop som ikke har blitt besvart av de
returnerte anropene)
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Svarprosent
a. Svarprosent for ”Egne” beregnes slik:
”Besvarte samtaler Egne” + ”Besvarte samtaler Egne returanrop” ∗ 100
”Innkommende samtaler Egne”
.
b. Svarprosent for ”Totalt for køen” skal beregnes slik:
”Besvarte samtaler Totalt for køen” ∗ 100
”Innkommende samtaler Total for køen”

Antall samtaler satt over
Totalt/Egen: Antall forsøk på sett over uten konsultasjon – inkluderer både tilfeller der mottaker
svarer og forsøk der mottaker ikke svarer og anropet kommer i retur.
Sett over m/konsultasjon
Totalt/Egen: Antall vellykkede sett over med konsultasjon (dvs. der innringer og tredjepart kobles
sammen)
Anrop returnert
Totalt: Antall samtaler som returnerer til sentralbordet fra forsøk på sett over uten konsultasjon
(pga. opptatt/ikke svar etc.)
Anrop viderekoblet
Totalt: Antall samtaler som har blitt viderekoblet til sentralbordet.
Gj. samtaletid (sek)
Totalt/Egen: Gjennomsnittlig samtaletid i sekunder for besvarte anrop.
Gj. ventetid (sek)Totalt: Gjennomsnittlig ventetid fra anropet kommer inn til hovednummeret til
det blir besvart. Både tid i kø og ringetid mot agent(er) er inkludert. Bare besvarte anrop teller med
her, dvs. at anrop i kø som legger på før de blir besvart ikke påvirker denne verdien.
Egen: Gjennomsnittlig ringetid mot agent før anropet besvares. Bare besvarte anrop teller med her,
dvs. at anropsforsøk som ikke besvares av agenten ikke påvirker denne verdien. Telleren sier altså
ikke noe om total ventetid for innringer, den viser derimot hvor raskt gitt agent svarer når anrop
settes ut mot agenten.
For mer avansert statistikkfunksjonalitet finnes det en egen statistikkmodul i
administrasjonsgrensesnittet for Mobilt Bedriftsnett.
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4.7.

Hjelp

Under arkfanen Hjelp ligger det en enkel veiledning som kort forklarer de ulike feltene i Mobilt
Sentralbord.
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5. Eksempel på bruk av Mobilt Sentralbord Avansert
I dette kapitlet vises et eksempel på hvordan en operatør kan sette over en innkommende samtale.

5.1.

Operatøren mottar en samtale

Den innkommende samtalen varsles i sentralbordvinduets ”Innkommende”-felt, og det ringer på
mobiltelefonen til operatøren. Samtalen besvares på mobiltelefonen.
”Innkommende”-feltet forteller operatøren følgende:




Sebastian Hansen fra firma Firma AS har ringt til Stein Gylseth hos Bedrift AS.
Stein Gylseth har et aktivt fravær (møte frem til kl. 22.40), og samtalen er viderekoblet til
køen for Salg.
Operatøren kan informere innringeren og prøve å finne noen andre Sebastian Hansen kan
snakke med (se neste kapittel).

5.2.

Søk etter kontakt

Innringeren ønsker å snakke med noen andre hos Bedrift AS sin avdeling i Moss.
Operatøren sjekker hvem som er tilgjengelig/ledig hos Bedrift AS i Moss ved å skrive inn
”Moss” i søkefeltet.
Følgende treff vises:

Dokumenteier:

Dato

Side

MBN Produktsjef (Telenor)

20.09.2017

61(65)

MBN Brukerveiledning Sentralbord Avansert

Operatøren ser Nils Jørgen Moen i Moss er ledig (grønt ikon), og ønsker først å spørre (konsultere)
om han kan ta imot samtalen fra Sebastian Gylseth (se neste kapittel)

5.3.

Konsulter med kontakt

Operatøren merker ”Nils Jørgen” med musa, og klikker på funksjonsknappen ”Konsultere” (eller
alternativt ved å taste på hurtigtasten ”F2” på tastaturet).
Innringeren settes nå automatisk på vent (teksten i Innkommende-feltet blir grå), mens 3. parten
(Nils Jørgen) ringes opp. Mens det ringer vil det stå i ”Utgående”-feltet ”Ringer”.

Operatøren kan om ønskelig legge på samtalen Nils Jørgen ved å klikke på ”Legg på aktiv”-knappen
(eller ved å taste hurtigtasten ESC).

5.4.

Sett over samtalen

I det Nils Jørgen besvarer anropet fra sentralbordet endrer ”Ringer” i ”Utgående”-feltet seg til
”Aktiv”:
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Operatøren har nå innringer Sebastian Hansen på vent (grå tekst i ”Innkommende”-feltet), og er i
samtale med Nils Jørgen.
Operatøren har nå følgende opsjoner tilgjengelig via funksjonsknappene:




Legg på aktiv (Esc): Vil avslutte samtalen med Nils Jørgen (aktiv samtale)
Sett over (F5): Vil koble sammen Innringer Sebastian Hansen og Nils Jørgen, og frigjøre
sentralbordet
Veksle (F2): Vil for hvert klikk på denne knappen veksle mellom aktiv samtalepartner
(Innringer: Sebastian Hansen og 3. part: Nils Jørgen). Den aktive samtaleparten vil vises med
sort tekst i ”Innkommende/Utgående”-feltet.

Operatøren velger i samråd med Nils Jørgen å sette over samtalen og klikker på ”Sett over (F5)”
knappen.
Sebastian Hansen og Nils Jørgen kobles sammen og operatøren er nå ledig for neste innkommende
anrop.
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5.5.

Sende melding

Sebastian Hansen ringer Stein Gylseth, men viderekobles grunnet et fravær til sentralbordet.
Sebastian ønsker ikke å forstyrre Stein i møtet, men ønsker at Stein ringer tilbake så fort som mulig
etter møtet. Operatøren trykker F8 (Melding) for å sende Stein en melding om anropet på SMS, og
velger meldingsmalen «Ring til» for å generere en automatisk SMS-melding. Meldingen inneholder
nå automatisk navn og nummer på innringer –så da er det bare å klikke på F8 for å sende
meldingen til Stein og avslutte anropet med Sebastian.
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6. Hvor henvende seg ved feil eller spørsmål Mobilt Bedriftsnett
Se generell informasjon og opplæringsmoduler for Mobilt Bedriftsnett på Telenor Mine sider >Mobilt Bedriftsnett -> Komme i gang.
Her finner man også du også en oversikt over de vanligste spørsmålene om Mobilt Bedriftsnett.
Trenger du å snakke med noen?
Kontakt:
1. Din forhandler
2. Chat med Telenor via telenor.no (eller bli ringt tilbake):
3. Snakk med Telenor kundeservice på telefon 09000 eller 91509000
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