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3Växel Statistii  ireit visar statistii och KPIer i realtid för nummer i växeln 
på ellsidor som är anpassade för stora displayer i exempelvis ett call 
center. Här visas lland annat antal samtal i iö, antal inloggade agenter 
och iötider.  enna typ av displayer iallas illand för all loards.

Wellsidorna är responsiva så att de ian visas på TV-siärmar, datorer, 
surfplattor och i smartphones.

3Växel Statistii  ireit visar läget just nu för nummer i växeln och ger 
ansvariga möjlighet att reagera på trafiitoppar och till exempel öia 
lemanningen för att ilara av mängden samtal med lilehållen servicenivå.
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3Växel Statistii  ireit är tillgänglig för AC  Premium (avancerad svars-
grupp) och telefonistnummer. Tjänsten fungerar inte med AC  Light 
(svarsgrupp standard).

Komma igång
När ni har leställt tjänsten iommer 3s leveransavdelning eller iundservice 
att siicia ett e-postmeddelande med en läni till 3Växel Statistii  ireit. 

När ni iliciar på länien i e-postmeddelandet iommer statistiien att visas 
i ellläsaren. Ni ian iopiera och visa länien på hur många siärmar som 
helst på företaget.

När tjänsten aitiverats har en specifii 3Växel-användare för denna tjänst 
siapats (med exempelvis namnet 3Växel Statistii  ireit).  enna använ-
dare syns endast när ni loggar in i admin-gränssnittet och används för att 
ge Statistii  ireit-sidan tillgång till information om växelnummer.

Kom ihåg!
Spara länien som en favorit så att den alltid är  tillgänglig.
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Statistik Direkt-sidan
På sidan Statistii  ireit visas främst statistii för iniommande samtal. 
Här visas en ruta med statistii för varje nummer som ian visas. Sidan 
visar lland annat  information om hur många samtal som finns i iön och 
hur många agenter som är inloggade och lediga. 

I lilden nedan visas en AC -grupp och en telefonistgrupp:

För flera av parametrarna på sidan visas värdet för den senaste perioden. 
Standardvärde för perioden är de senaste 30 minutrarna, men detta ian 
ställas in för respeitive funitionsnummer i 3Växel Admin ell, se  avsnittet 
Perioder på sidan 12.

Vill du visa sidan i helsiärmsläge iliciar du på inappen  
Helskärm högst upp till vänster i fönstret. Tryci på Esc för 
att återgå till normal visning.
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Visa detaljer för ett nummer
För att lara visa ett nummer på sidan iliciar du  
på de iorsade pilarna lredvid namnet.  å öppnas 
ett nytt fönster i ellläsaren där mer detaljerad 
information visas för det aituella numret:

 2 1  3  4

 5

 6

 1  Grafen högst upp till vänster visar utvecilingen under de senaste 
tiden uppdelat på treseiundersintervaller: antal agenter tillgängliga för 
samtal (grönt) samt antal samtal i iö (rött) *. 

 2  Högst upp på sidan visas namnet på numret i växeln. 

 3  Under rulriien Samtal i kö visas antalet samtal som finns i iön just nu. 

 4  Under rulriien Agenter visas sammanslagen statistii för alla agenter. 

 lediga visar antal agenter som finns tillgängliga för nya samtal just nu 
(helt lediga).

 inloggade visar antal agenter som är inloggade på numret (i detta 
värde ingår även de som har en aitivitetsstatus som gör att de inte 
ian ta samtal just nu samt de som är upptagna i samtal).

 medlemmar visar antal agenter som är medlemmar i grupper som 
ian ta samtal till numret.

 5  I nedre delen av fönstret ian du använda en idget för att själv 
lestämma vilien statistiiinformation som sia visas. 

 6  Längst ner visas de agenter som är medlemmar i gruppen. 
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Välja statistikinformation
Med hjälp av en idget ian du lestämma vilien statistii- 
information som sia visas i nedre delen av fönstret. Klicia 
på dullelpilarna lredvid en rulrii för att växla till en annan 
rulrii.

 u ian välja mellan följande rulriier:

 � Antal samtal
 Senaste perioden visar totalt antal samtal till numret under den 

senaste perioden (du ian läsa mer om perioder i avsnittet Perioder 
på sidan 12). 

 Senaste dygnet visar totalt antal samtal till numret de senaste 
24k timmarna.

 � Besvarade samtal, Senaste perioden
 Antal samtal den senaste perioden som lesvarats i förhållande till det 

totala antalet samtal. Visas i antal och som procent.

 � Besvarade samtal, Senaste dygnet
 Antal samtal de senaste 24 timmarna som lesvarats i förhållande till 

det totala antalet samtal. Visas i antal och som procent.

 � Ej besvarade samtal, Senaste perioden
 Antal samtal den senaste perioden där uppringaren har lagt på i 

 förhållande till totala antalet samtal. Visas i antal och som procent.

 � Ej besvarade samtal, Senaste dygnet
 Antal samtal de senaste 24 timmarna där uppringaren har lagt på i 

 förhållande till totala antalet samtal. Visas i antal och som procent.

 � Kötid (sek)
 Medel visar genomsnittlig iötid för samtal som väntat i iö och som 

har lesvarats den senaste perioden.

 Senaste visar iötid för det senaste samtalet som har lesvarats.

 Längsta (nu) visar iötid för det samtal som stått längst tid i iö och 
som fortfarande står i iö.
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Kom ihåg!
När du har ändrat inställningarna lehöver du spara om sidan som en 
favorit, så att de senaste inställningarna visas.

Agenter
Längst ner för respeitive nummer visas namnet på de agenter som ingår i 
gruppen. Symlolerna ovanför namnen visar om agenten är inloggad eller 
ej samt om denne ian ta emot samtal.

 Grön figur med en grön loci visar att agenten är 
inloggad och ian ta samtal i gruppen.

 Röd figur med röd loci innelär att agenten är 
 inloggad men har en aitivitet, till exempel Möte, och 
ian därför inte ta samtal till gruppen.

 Om figuren har en av/på-symlol innelär det att 
agenten är utloggad och ian inte ta samtal till 
 gruppen.

Logga in/logga ut agent
Via Statistii-sidan ian du logga in och logga ut agenter ur aituell grupp.

 1  Klicia på iionen för agenten. 

 2  Nu öppnas ett fönster där du ser mer information om agenten. 

 3  Klicia på Logga in respeitive Logga ut i fönstret för att ändra 
inloggnings status för agenten. 

 4  Klicia på Stäng för att stänga fönstret. 

 2

 3

 4

 1
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Ändra storlek på figurer eller parametrar
 u ian ändra storlei på oliia delar i Statistii-fönstret för att få lättre 
 överllici av statistiien.

 1  Klicia på den figur eller parameter som du vill ändra storlei på. 

 2  Nu visas ett fönster där du ian ändra storlei på parametern. 

 3  Klicia på inappen Öka storlek (+) eller Minska storlek (-) för att öia 
respeitive minsia storleien på  parametern. 

 4  Vill du återställa till standardstorleien iliciar du i stället på 0. 

 5  Om rutan Uppdatera alla objekt är marierad ändras storleien för 
alla parametrar av samma typ. Om rutan inte är marierad påverias 
lara den aituella parametern. 

 6  Klicia på Stäng för att stänga fönstret. 

 1

 6

 2

 3  4

 5
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Inställningar
För att iunna gör ytterligare inställningar iliciar du på Inställ- 
ningar (iugghjulet) längst upp till vänster på sidan. När du 
ändrar någon inställning lehöver du spara om sidan som en 
favorit, så att de senaste inställningarna visas även nästa gång 
du öppnar Statistii-sidan.

Nu visas inställningssidan. Om det finns flera nummer på Statistii  ireit-
sidan visas en flii med inställningar per nummer. 

Könamn – numrets namn i 3Växel (detta ian inte ändras).

Eget könamn – här ian du siriva ett annat namn som sia visas för 
numret på Statistii-sidan.

Synlig – denna ruta sia vara marierad om numret sia visas på Statistii-
sidan. Genom att avmariera rutan ian du tillfälligt dölja numret på sidan 
(denna inställning går inte att spara, nästa gång du visar sidan iommer 
numret att visas som vanligt).

Visa huvudgraf – när rutan är marierad visas en graf över utvecilingen 
de senaste två minuterna (vallar för sidan).

Visa widgets – visa antal samtal, lesvarade, tappade och iötid (vallar för 
sidan).

Visa agentstatus – visa varje agent med status (vallar för sidan).
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Historiska köhändelser – här väljer du hur många treseiundersintervaller 
som sia visas i huvudgrafen. Om du väljer exempelvis 30 innelär det att 
grafen visar värden för en period på 90 seiunder.

Egen periodtext – här ian du siriva en annan rulrii i stället för Senaste 
perioden.

Visa endast inloggade agenter – mariera rutan om du lara vill visa 
inloggade agenter på sidan.

Visa kövarningar med färger
För att signalera när man når vissa gränsvärden/trösielvärden ian man 
visa oliia färger vid oliia värden för följande parametrar. 

Kövarningar – antal samtal i iö.

Lediga agenter-varningar – antal lediga agenter som ian ta nya samtal.

Inloggade agenter-varningar – antal inloggade agenter.

För att använda färglarm marierar du rutan vid önsiad parameter och 
färg.  u ian sedan ange ett värde när gul färg sia visas, ett annat värde 
för att visa orange färg och ett tredje värde för att visa röd färg.

När ett trösielvärde nås för en parameter visas den valda färgen för 
trösiel värdet, till exempel vid 5 samtal i iö på statistiisidan.  et llir då 
tydligt att ett trösielvärde har uppnåtts och att det eventuellt är dags att 
se över lemanningen för numret.
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Kom ihåg!
När du har ändrat inställningarna lehöver du spara om sidan som en 
favorit, så att de senaste inställningarna visas.

Lägga till köer
Längst till höger finns fliien + Lägg till köer. På denna flii ian du lägga 
till fler nummer på Statistii-sidan om det finns tillgängliga nummer. Klicia 
på plus-tecinet framför det nummer du vill lägga till så läggs numret till 
direit. 

Fliken Inställningar
Fliien Inställningar innehåller användar- och systeminformation som 
används vid felsöining.
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Visa en webbsida per nummer
Statistii  ireit-sidan innehåller från lörjan alla nummer som ian visas. 
 ukian enielt dela upp sidan och visa en ellsida per nummer och 
sedan siapa en ny läni för denna sida.

 1  Klicia på Inställningar (iugghjulet) högst upp till vänster. 

 2  Visa fliien för det nummer (den iön) som sia visas på en egen sida. 

 3  Klicia på Öppna i nytt fönster. 

 4  Klicia på OK för att stänga Inställningar. 

Nu visas endast det valda numret på en ny Statistii  ireit-sida.

 5  Spara sidan som en ny favorit med ett nytt namn. 

 6  Upprepa punit 1–5 för att siapa favoritläniar för fler nummer. 

 1
 2

 3

 5 6
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Perioder
Standardvärde för perioder är 30 minuter. För telefonistgrupper ian du 
själv lestämma hur lång en period är.

 1  Logga in på ellsidan 3vaxel.tre.se och visa administratörsvyn.

 2  Välj Telefonistgrupper under Funktionsnummer och öppna den 
telefonistgrupp vars inställningar du vill ändra. 

 3  Ange önsiat antal minuter i rutan För hur lång tid ska statistik visas 
längst ner i gruppen Allmänt. 

 4  Klicia på Spara längst ner på sidan. 

 1

 2

 3


