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Statistik Dashboard
Statistik Dashboard visar den viktigaste statistiken för företagets telefoni samt
service på en skräddarsydd webbsida och är alltid uppdaterad. Den dator
som visar en dashboard måste logga in med ett konto i Statistik Bas eller i
Statistik Plus. Det går i dagsläget inte att skicka ut publika dashboardlänkar.
Ni väljer själva information som visas i flera olika så kallade widgets (rutor)
på dashboarden. Sidan kan visas på en dator eller TV-skärm. Samtals
information i dashboard uppdateras cirka 10–15 minuter efter att ett samtal
har avslutats. Funktionen ingår i Statistik Bas och Statistik Plus.
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Logga in
1

Öppna din webbläsare och skriv in följande webbadress:
statistik.3vaxel.tre.se

2

Logga in med din e-postadress och ditt lösenord för statistiktjänsten.
1

2

3

Nu visas startsidan i 3Växel Statistik. Vill du att din dashboard ska
visas när du loggar in markerar du detta alternativ under Visa följ
ande sektion vid start.

3
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Skapa en dashboard
Vi ska nu titta på hur du skapar en ny dashboard och lägger till en första
widget.
1

Peka på Dashboard på menyraden och välj Dashboardkatalog.

1
2

Klicka på Skapa ny.

3

Ge dashboarden ett passande namn, till exempel Säljavd - utgående
samtal och klicka på Skapa.
2

3

Nu har du skapat en ny dashboard. Nästa steg är att lägga till innehåll i
dashboarden, en eller flera widgetar som innehåller den data du vill visa.

tre.se/foretag

Telefon 0771 735 311

Sida: 4 (33)

3Växel

Statistik Dashboard – adminwebb

Lägga till widget
Lägga till widget Callboard
Som en första widget kan du till exempel lägga in en så kallad callboard,
en tabell som visa samtal per användare.
1

Se till att din dashboard visas.

2

Klicka på pilen bredvid dashboardens namn och välj Lägg till innehåll.

1
2

3

Under Rapportinnehåll väljer du vilken typ av nummer du vill visa,
klicka till exempel på 3Växel - Användare.

4

Under Välj innehåll väljer du vilken typ av innehåll som ska visas, välj
Callboard för att visa exempelvis utgående samtal för användare/
säljare.

5

Under Välj layout väljer du hur informationen ska visas, välj Tabell för
att visa en lista med alla användare.

4

5

3
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Nu är det dags att konfigurera widgeten:
6

Under Widgetinställningar väljer du vilka kolumner som ska ingå.

7

Under Sortera efter bestämmer du hur datan ska sorteras.

8

Välj vilket tidsintervall som data ska visas för. För att visa alla samtal
hittills för samma dag väljer du Idag från 00:00 till 00:00.

9

Markera de användare/nummer som ska visas i tabellen. Klicka i rutan
framför Objekt för att m
 arkera alla objekt.

10

Klicka på Lägg till widget på ny layout-rad för att spara widgeten.

10

7

8

6
9

Nu är den första widgeten klar och den visas på dashboarden. Du kan
ändra layout på widgeten för att anpassa utseendet, se avsnittet Ändra
dashboardens layout på sidan 12.
Vill du visa mer information i dashboarden kan du lägga till fler widgetar.
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Lägga till widget för att visa värde
Du kan lägga till en widget för att visa ett värde, till exempel hur många
utgående samtal som har gjorts under dagen. Värdet kan visas med en
stor tydlig siffra på dashboarden, du kan också lägga till en varningsfärg
för låga värden.
1

Se till att din dashboard visas, klicka på pilen bredvid dashboardens
namn och välj Lägg till innehåll.
1

2

Under Rapportinnehåll väljer du vilken typ av nummer du vill visa,
klicka till exempel på 3Växel - Användare.

3

Under Välj innehåll väljer du vilken typ av innehåll som ska visas, välj
Totalt utgående för att visa hur många utgående samtal som gjorts.

4

Under Välj layout klickar du på Värde för att visa ett värde.

4
2

3
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Nu är det dags att konfigurera widgeten:
5

Välj vilket tidsintervall som data ska visas för. För att visa alla samtal
hittills för samma dag väljer du Idag från 00:00 till 00:00.

6

Markera de användare/nummer som ska ingå i värdet. Klicka i rutan
framför Objekt för att m
 arkera alla objekt.

5

6

7

Klicka på Varningsinställningar för att göra inställningar för eventuell
varning.

8

Aktivera alternativet Varning aktiverad.

9

I listrutan Gränsvärdetyp för varning väljer du Mindre än och anger
sedan värdet 10 i rutan Gränsvärde för varning.

10

Klicka på Välj bakgrundsfärg och välj en orange färg.

11

Klicka på Lägg till widget på ny layout-rad för att spara widgeten.

11
7

8

9

10

Nu är nästa widget klar och ett värde visas i en stor ruta på dashboarden
(om det finns något värde att visa). Du kan ändra layout på alla typer av
widgetar, se avsnittet Ändra dashboardens layout på sidan 12.
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Lägga till widget för att visa rubrik
Du kan lägga till en widget för att visa en rubrik för dashboarden. Du kan
välja teckensnitt, textfärg och bakgrundsfärg.
1

Se till att din dashboard visas, klicka på pilen bredvid dashboardens
namn och välj Lägg till innehåll.
1

2

Under Annat innehåll väljer du Enkla.

3

Under Välj innehåll väljer du Rubrik.

4

Under Välj layout klickar du på Anpassad text för att visa ett värde.

4
3

2
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Nu är det dags att konfigurera widgeten:
5

Under Skriv in din rubrik här skriver du önskad rubrik.

6

I listrutan Typsnitt kan du välja ett annat teckensnitt för texten.

5
6

7

Klicka på Utseendeinställningar för att anpassa utseendet på
widgeten.

8

Aktivera alternativet Bakgrundsfärg och dra ringarna till önskad färg.

9

Aktivera alternativet Textfärg och dra ringarna till önskad färg. Som
standard visas texten med svart färg.

10

Klicka på Lägg till widget på ny layout-rad för att spara widgeten.

10
7
8

9

Nu är nästa widget klar och en rubrik visas i en stor ruta på dashboarden.
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Lägga till annan information i dashboarden
Du kan lägga till ytterligare information i widgetar på dashboarden, till
exempel en klocka, en bild eller en YouTube-video som startas och loopar
automatiskt. Du kan ändra placering och storlek även på dessa widgetar.
Du lägger till informationen på samma sätt som för andra widgetar. Visa
menyn och välj Lägg till innehåll. Markera Enkla och välj därefter vilken
typ av innehåll du vill lägga till, till exempel Klocka. Gör önskade inställningar för widgeten och lägg till den på en ny layout-rad.

Lägga till bakgrundsfärg eller bakgrundsbild
Du kan lägga till en bakgrundsfärg elelr en bakgrundsbild, till exempel en
företagslogga, på dashboarden. Visa menyn för dashboarden och välj
Inställningar, klicka därefter på Utseendeinställningar.
Aktivera Bakgrundsfärg om du vill använda en bakgrundsfärg och välj
sedan önskad färg för bakgrunden.
Aktivera Bakgrundsbild om du vill ha en bild på bakgrunden. Klicka på
Ladda upp fil för att ladda upp en bild, välj sedan hur bilden ska visas
under Bakgrundsinställningar.
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Ändra dashboardens layout
Du kan ändra layout på din dashboard, till exempel ändra storlek på en
widget så att all information visas eller flytta dina widgetar.

Anpassa storlek på en widget
1

Klicka på pilen bredvid dashboardens namn och välj Ändra layout.
1

2

Klicka på krysspilen som visas mitt i aktuell widget för att aktivera
redigeringsläget för den widgeten.

2

3

Peka på den horisontella pilen nedanför tabellen och dra den åt höger
för att öka storleken på tabellen eller dra åt vänster för att minska storleken.

3
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När du släpper musknappen centreras widgeten i fönstret.

4

Gör sedan på samma sätt med den vertikala pilen för att justera
höjden på widgeten.

4

5

Klicka på Spara ändringar när du är nöjd med widgetens storlek.

5
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Widgeten visas nu med den nya storleken på dashboarden.

Flytta en widget
Du kan också flytta widgetarna på dashboarden.
1

Klicka på pilen bredvid dashboardens namn och välj Ändra layout.

2

Peka på krysspilen på den widget som du vill flytta, håll ner mus
knappen och dra widgeten till önskad rad respektive position.

2
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3

När vi flyttade ihop de två värde-widgetarna till samma rad uppstår
det en tom rad. Klicka på Ta bort rad för att ta bort den tomma raden.

4

Klicka på Spara ändringar för att återgå till dashboarden.
3

4

Ta bort en widget
När du är i redigeringsläget kan du enkelt ta bort en markerad widget
genom att klicka på Ta bort nedanför widgeten.
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Öppna dashboard
1

Peka på Dashboard på menyraden och välj Dashboardkatalog.

1
2

Klicka på Öppna till höger om den dashboard du vill öppna.

2

3

Klicka på pilen bredvid dashboardens namn för att visa menyn som
du använder för att lägga till innehåll, ändra layout, ändra inställningar,
visa Dashboardkatalogen eller gå tillbaka till huvudmenyn.
3
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Fullskärmsläge
Om du vill visa dashboarden på en skärm behöver skärmens dator vara
ansluten till internet och du behöver logga in på datorn med ditt 3Växel
Statistik-konto.
Du kan visa dashboarden över hela skärmen, i fullskärmsläge, så att
endast de olika widgetarna visas utan menyalternativ.
1

Öppna dashboarden och visa dess fönster i maximal storlek så att
menyalternativen visas högst upp i fönstret.

2

Klicka på Fullskärmsläge på menyraden högst upp.
2

Nu visas dashboarden över hela skärmen.

3

Tryck på Esc för att avbryta fullskärmsläget och återgå till webb
fönstret.
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Exempel: Dashboard utgående samtal
Detta exempel skapar en dashboard som visar dagens utgående samtal
för säljavdelningen. Denna dashboard kommer att innehålla fyra widgetar:


Tabell (callboard) som visar utgående samtal per säljare



Värde som visar totalt utgående samtal från säljavdelningen hittills idag



Värde som visar totalt utgående besvarade från säljavdelningen hittills idag



Rubrik på dashboarden: Säljavdelningen – utgående samtal idag

Skapa en dashboard och lägga till första widgeten
1

Peka på Dashboard på menyraden och välj Dashboardkatalog.

2

Klicka på Skapa ny.

3

Ge dashboarden ett passande namn, till exempel Säljavd - utgående
samtal och klicka på Skapa.

4

Klicka på pilen bredvid dashboardens namn och välj Lägg till innehåll.
2

4

3

5

Klicka på 3Växel - Användare under Rapportinnehåll följt av Call
board samt Tabell.

5
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6

Under Widgetinställningar markerar du alla mätvärden för utgående
samtal.

7

Välj tidsintervallet Idag från 00:00 till 00:00 för att visa dagens alla
samtal.

8

Markera alla säljare under Objekt.

9

Klicka på Lägg till widget på ny layout-rad för att spara widgeten.

9

6

7

8

10

Klicka på pilen bredvid dashboardens namn och välj Ändra layout.
10
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Klicka på krysspilen som visas mitt i tabellen.

11

12

Peka på den horisontella pilen nedanför tabellen och dra den åt höger
för att öka storleken på tabellen. Gör sedan på samma sätt med den
vertikala pilen för att öka höjden på tabellen. Klicka på Spara änd
ringar.

12

Lägga till andra widgeten
Den andra widgeten ska visa totalt antal utgående samtal från säljavdelningen hittills idag med en stor tydlig siffra samt en orange varningsfärg
om antalet understiger 10.
1

Klicka på pilen vid dashboardens namn och välj Lägg till innehåll.
1
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Klicka på 3Växel - Användare följt av Totalt utgående samt Värde.

2

3

Under Widgetinställningar väljer du tidsintervallet Idag från 00:00 till
00:00 för att visa dagens alla samtal.

4

Markera alla säljare under Objekt.

3

4

5

Klicka på Varningsinställningar.

6

Aktivera Varning aktiverad.

7

I listrutan Gränsvärdetyp för varning väljer du Mindre än och anger
sedan värdet 10 i rutan Gränsvärde för varning.

8

Klicka på Välj bakgrundsfärg och välj en orange färg.

9

Klicka på Lägg till widget på ny layout-rad för att spara widgeten.

9
5

6
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Lägga till tredje widgeten
Den tredje widgeten ska visa totalt antal utgående besvarade samtal från
säljavdelningen hittills idag med en stor tydlig siffra samt en gul varningsfärg om antalet understiger 10.
1

Klicka på pilen vid dashboardens namn och välj Lägg till innehåll.

2

Klicka på 3Växel - Användare följt av Utgående besvarade samt
Värde.

2

3

Gör på samma sätt som beskrivs i punkt 3–9 för den andra widgeten,
men välj gul bakgrundsfärg.

Lägga till fjärde widgeten
Den fjärde widgeten ska innehålla rubriken Säljavdelningen - utgående
samtal idag med svart text på grå botten.
1

Klicka på pilen vid dashboardens namn och välj Lägg till innehåll.

2

Klicka på Enkla under Annat innehåll följt av Rubrik samt Anpassad
text.

2

3

Skriv rubriken Säljavdelningen – utgående samtal idag.

3
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4

Klicka på Utseendeinställningar.

5

Aktivera Bakgrundsfärg och dra ringarna till en ljusgrå färg.

6

Aktivera Textfärg och kontrollera att svart färg är vald.

7

Klicka på Lägg till widget på ny layout-rad för att spara widgeten.

7
4
5

6

Ändra layout på dashboarden
1

Klicka på pilen vid dashboardens namn och välj Ändra
layout.

2

Peka på krysspilen på widgeten med Totalt utgående
och dra den så att den placeras till vänster om widgeten
Utgående besvarade.

1

2
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3

Peka på krysspilen på widgeten med rubriken och dra den så att den
placeras högst upp, ovanför tabellen.

4

Peka på den horisontella pilen nedanför rubriken och dra den åt höger
för att öka storleken på widgeten. Peka sedan på den vertikala pilen
och dra den uppåt för att minska höjden på widgeten.

5

Peka på krysspilen på widgeten med tabellen och dra den så att den
placeras längst ner, nedanför de två värde-widgetarna.

6

Klicka på Spara ändringar.
6

4
3

Nu visas dashboarden med de fyra widgetarna.
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Exempel: Dashboard inkommande samtal
Detta exempel skapar en dashboard som visar inkommande samtal i
veckan till svarsgruppen (ACD) Support. Denna dashboard kommer att
innehålla fyra widgetar:


Rubrik på dashboarden: Säljavdelningen – utgående samtal idag



Tabell (callboard) som visar inkommande samtal per agent



Värde som visar totalt antal inkommande samtal i veckan



”Hastighetsmätare” som visar andel besvarade samtal

Skapa en dashboard och lägga till första widgeten
1

Peka på Dashboard på menyraden och välj Dashboardkatalog.

2

Klicka på Skapa ny.

3

Ge dashboarden ett passande namn, till exempel Inkommande
samtal till Support och klicka på Skapa.

4

Klicka på pilen bredvid dashboardens namn och välj Lägg till innehåll.
2

4

3

5

Klicka på 3Växel - Agenter per ACD-grupp under Rapportinnehåll
följt av Callboard samt Tabell.

5

tre.se/foretag

Telefon 0771 735 311

Sida: 25 (33)

3Växel

Statistik Dashboard – adminwebb

6

Under Widgetinställningar markerar du lämpliga kolumner.

7

Välj tidsintervallet Den här veckan från 00:00 till 00:00 för att visa
händelser hittills i veckan.

8

Markera svarsgruppen Support under Objekt.

9

Klicka på Lägg till widget på ny layout-rad för att spara widgeten.

9

6

7

8

10

Klicka på pilen bredvid dashboardens namn och välj Ändra layout.
10
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11

Klicka på krysspilen som visas mitt i tabellen.

12

Dra den horisontella pilen nedanför tabellen åt höger för att öka bredden på tabellen. Öka eventuellt höjden på tabellen på samma sätt.

13

Klicka på Spara ändringar.

11

12

13

Lägga till andra widgeten
Den andra widgeten ska visa totalt antal inkommande samtal till Support
hittills i veckan med en stor tydlig siffra på en grön bakgrundsfärg.
1

Klicka på pilen vid dashboardens namn och välj Lägg till innehåll.
1

2

Klicka på 3Växel - ACD-grupper/Telefonister följt av Totalt inkom
mande samt Värde.

2
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3

Under Widgetinställningar väljer du tidsintervallet Den här veckan
från 00:00 till 00:00 för att visa veckans alla händelser.

4

Markera svarsgruppen Support under Objekt.

3

4

5

Klicka på Utseendeinställningar.

6

Aktivera Bakgrundsfärg och dra ringarna till en grön färg.

7

Klicka på Lägg till widget på ny layout-rad för att spara widgeten.

7
5
6
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Lägga till tredje widgeten
Den tredje widgeten ska visa andel besvarade samtal till Support. Widgeten ska visas som en ”hastighetsmätare” med grönt fält över 80 % och
rött fält under 80 %.
1

Klicka på pilen vid dashboardens namn och välj Lägg till innehåll.

2

Klicka på 3Växel - ACD-grupper/Telefonister följt av % Besvarade
samt (%) Procentmätare.

2

3

Under Widgetinställningar väljer du tidsintervallet Den här veckan
från 00:00 till 00:00 för att visa veckans alla händelser.

4

Markera svarsgruppen Support under Objekt.

3

4
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5

Klicka på Varningsinställningar.

6

Aktivera Varning aktiverad.

7

I listrutan Gränsvärdetyp för varning väljer du Mindre än och anger
sedan värdet 80 i rutan Gränsvärde för varning.

8

Klicka på Välj bakgrundsfärg och välj en vit färg.

9

Klicka på Lägg till widget på ny layout-rad för att spara widgeten.

9
5
6
7

8

Lägga till fjärde widgeten
Den fjärde widgeten ska innehålla rubriken Support - inkommande samtal
denna vecka med svart text på orange botten.
1

Klicka på pilen vid dashboardens namn och välj Lägg till innehåll.

2

Klicka på Enkla under Annat innehåll följt av Rubrik samt Anpassad
text.

2
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Skriv rubriken Support – inkommande samtal denna vecka.

3

4

Klicka på Utseendeinställningar.

5

Aktivera Bakgrundsfärg och dra ringarna till en orange färg.

6

Aktivera Textfärg och kontrollera att svart färg är vald.

7

Klicka på Lägg till widget på ny layout-rad för att spara widgeten.

7
4
5

6

Ändra layout på dashboarden
1

Klicka på pilen vid dashboardens namn och välj Ändra
layout.

2

Peka på krysspilen på widgeten med Totalt inkommande
och dra den så att den placeras till vänster om widgeten
% Besvarade.

1

2
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3

Peka på krysspilen på widgeten med rubriken och dra den så att den
placeras högst upp, ovanför tabellen.

4

Peka på den horisontella pilen nedanför rubriken och dra den åt höger
för att öka storleken på widgeten. Peka sedan på den vertikala pilen
och dra den uppåt för att minska höjden på widgeten.

4
3

5

Peka på krysspilen på widgeten med tabellen och dra den så att den
placeras längst ner, nedanför de två värde-widgetarna.

6

Klicka på Ta bort rad för att ta bort de två tomma raderna.

7

Klicka på Spara ändringar.
7

6
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Nu visas dashboarden med de fyra widgetarna.
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