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Statistik Bas innehåller en rad kraftfulla standardrapporter för användare,
svarsgrupper (ACD-grupper), telefonistnummer och andra nummer i växeln.
Med hjälp av rapporterna kan ni till exempel följa upp servicenivå mot kunder
och kontakter, hur snabbt ni svarar, hur många som lägger på, hur ni möter
företagets mål och så vidare. Statistiken ger också bra underlag för att planera
bemanning och för att förbättra er telefonilösning.
Statistik Bas beställs som extra tillval i 3FrontOffice.
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Komma igång
Aktivera tjänsten
För att kunna använda 3FrontOffice Statistik behöver du aktivera tjänsten via
det mejl som administratören skickar till dig.
1

Öppna aktiveringsmejlet och klicka på länken Verifiera ditt konto.

1

2

Skriv ett lösenord i rutan Lösenord.

3

Skriv samma lösenord i rutan Bekräfta lösenord.

4

Klicka på Skapa och gå till inloggningssida för att skapa ett eget
lösenord och visa inloggningssidan.

2
3
4
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Logga in
1

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

2

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

2

3

Nu visas startsidan i 3FrontOffice Statistik. Du kan själv bestämma
vad som ska visas när du loggar in. Markera önskat alternativ under
Visa följande sektion vid start.

3
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Skapa en rapport
1

Peka på Rapporter på menyraden och välj Basrapporter på menyn.
Du kan även klicka på Basrapporter på startsidan.

1

2

Välj önskat tidsintervall för rapporten. Klicka på kalendersymbolen och
välj ett startdatum samt ett slutdatum.

3

Ange önskade klockslag för att ange vilken tid på dagen som ska tas
med i rapporten.

4

Öppna listrutan Välj rapport här och välj den typ av rapport som du
vill skapa. Klicka på pilarna till vänster om namnen för att expandera
grupperna.

2
3
4
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Markera de nummer som du vill ha med i rapporten. När du väljer flera
nummer visar rapporten den totala trafiken för alla nummer. Genom att
markera rutan högst upp kan du ta med samtliga nummer i rapporten.
Vill du söka efter en specifik användare kan du skriva namnet, en del
av namnet eller en del av numret i rutan Filter för att filtrera listan.

6

Klicka på Bearbeta för att skapa rapporten. Rapporten visas direkt i
fönstret med ett diagram och en tabell.

5

6

Bläddra nedåt på sidan
för att visa tabellen.
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Läsa rapporten
Rapporten presenteras direkt på webbsidan med ett diagram och en tabell.

Förklaringar till kolumnrubriker
Genom att peka på en kolumnrubrik kan du visa en förklaring till vad kolumnen
innehåller. Du kan även peka på någon annan del av diagrammet för att visa en
ruta med en förklarande text om aktuellt objekt.
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Gruppera resultatet
Du kan välja hur resultatet ska
grupperas tidsmässigt, genom att
markera de olika knapparna ovanför diagrammet.
På fliken Information om rapporten kan du se vilken information
som ligger till grund för rapporten.
Här ser du bland annat aktuell
period samt vilket/vilka telefon
nummer som finns med.

Visa annan information
Vill du visa någon annan statistik för samma telefonnummer kan du välja det
i listrutan under 3FrontOffice. Diagrammet ritas om direkt.
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Exportera rapporten
Vill du bearbeta informationen vidare kan du exportera rapporten till en
Excel-arbetsbok.
1

Visa fliken Exportera.

2

Markera det format som du vill exportera till.

3

Markera den information som du vill inkludera.

4

Klicka på Spara som fil för att spara informationen som en fil på din
dator.
Klicka på Skicka som e-post för att skicka filen med e-post till
den adress som finns angiven i rutan nedanför. Du kan ange flera
e-postadresser i rutan genom att skriva ett kommatecken mellan varje
e-postadress.
2

1

4

3
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Visa samtalsspecifikation
I rapporten kan du visa ytterligare information om samtalen i rapporten.
1

Klicka på Öppna specifikation (Samtal) längst ner till vänster i
fönstret.

1
2

Nu visas ytterligare information om respektive samtal. Se följande
sidor för förklaring till kolumnrubrikerna.

3

Du kan exportera informationen till en Excel-arbetsbok via fliken
Exportera.

4

Klicka på Tillbaka högst upp till höger för att återgå till rapport
diagrammet.
3

4

2
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Samtalsspecifikation för användare – Kolumnförklaring
Rubrik

Förklaring

Typ

Grov kategorisering av samtal i inkommande/utgående,
besvarat/obesvarat samt inkommande till Röstbrevlåda (voice
mail).

Tidpunkt

Tidpunkt då samtalet startade.

Från

Nummer/identitet (A-nr) på den som har ringt till användaren.

Vidarekopplat från

Om samtalet har vidarekopplats från ett annat nummer i
växeln visas det här.

Gruppsamtal från

Om samtalet kommer från en svarsgrupp (ACD/Telefonist) där
användaren är medlem visas nummer och namn för gruppen
här.

Användare

Nummer och namn på den användare som samtalsspecifikationen gäller.

Till

Nummer som användaren har ringt upp

Kötid

Vid inkommande: Ringtid innan användaren har svarat eller
tid i personlig kö + ringtid innan användaren har svarat.
Vid utgående: Ringtid innan mottagaren har svarat.

Samtalslängd

Längd på samtalet i timmar, minuter och sekunder. Från svar
till avslutat samtal.

Vidarekopplat till

Nummer dit samtalet har vidarekopplats automatiskt eller
manuellt, inklusive vidarekoppling till meddelande och röstbrevlåda.

Övrigt

Kompletterande information för samtalet; till röstbrevlåda,
tekniskt fel, upptaget.
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Samtalsspecifikation för svarsgrupper – Kolumnförklaring
Rubrik

Förklaring

Typ

Grov kategorisering av samtal; besvarat av agent, uppringare
har lagt på, vidarekopplat från gruppen och så vidare.

Tidpunkt

Tidpunkt då samtalet startade.

Från

Nummer/identitet (A-nr) på den som har ringt till gruppen.

Vidarekopplat från

Om samtalet har vidarekopplats från ett annat nummer i
växeln visas det här. Om samtalet inte har ringts direkt till
guppen.

Grupp

Nummer och namn på den svarsgrupp(er) som samtalsspecifikationen gäller.

Besvarat av
medlem

Nummer och namn på agenten som har svarat.

Kötid

Hela tiden från att samtalet kom till gruppen tills en agent
svarade. Denna tid innehåller de händelser som är kopplade
till gruppen, till exempel ringsignal, meddelanden och tid i kö.
Om samtalet har vidarekopplats från annat nummer i växeln
inkluderas inte tid för händelser som är kopplade till de andra
numren.

Samtalslängd

Längd på samtalet i timmar, minuter och sekunder.

Vidarekopplat till

Nummer dit samtalet har vidarekopplats automatiskt eller
manuellt.

Övrigt

Kompletterande information för samtalet; till röstbrevlåda,
tekniskt fel, manuellt kopplat, avvisat om någon har avvisat
och samtalet sedan inte fått svar.
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Filtrera samtalsspecifikation
Du kan filtrera samtalsspecifikationen om du bara vill visa en viss typ av samtal,
till exempel samtal som är längre än 20 sekunder, endast inkommande samtal
eller ej besvarade samtal och så vidare.
1

Visa samtalsspecifikationen.

2

Öppna listrutan Typ och välj den typ av samtal som du vill visa.

3

I rutorna Från, Vidarekopplat från, Gruppsamtal från, Användare
och Till kan du ange ett telefonnummer om du bara vill visa samtal
från/till ett speciellt nummer.

4

Under Kötid respektive Samtalslängd kan du ange den minsta
respektive den maximala kötiden/samtalslängden som ska visas.

5

Klicka på Använd filter för att bara visa de samtal som matchar filtret.

6

Klicka på Töm filter för att återigen visa alla samtal.

1

2

4

3

5
6
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Standardrapporter för användare
Inkommande – Besvarade – Ej besvarade – (M) Svarstid
Denna rapport visar antal inkommande samtal till vald användare, både från
externa och interna nummer samt via omstyrning. I rapporten ser du antal
besvarade, e
 j besvarade och vidarekopplade samtal samt genomsnittlig
svarstid.

Inkommande – Interna – Externa
Rapporten visar antal inkommande samtal fördelat på interna och externa
nummer, samt samtalstid.

Utgående – Besvarade – Ej besvarade – (M) Samtalstid
Rapporten visar antal utgående samtal, besvarade och ej besvarade samtal
samt samtalstid.

Standardrapporter för ACD-grupper/telefonister
Inkommande – Besvarade – Ej besvarade – (M) Svarstid
Denna rapport visar antal inkommande samtal till vald ACD-grupp fördelat på
besvarade, ej besvarade och vidarekopplade samtal. I rapporten visas även
genomsnittlig svarstid.

Inkommande – (M) Svarstid – (M) Kötid ej besvarade
Rapporten visar antal inkommande samtal som har besvarats samt deras
genomsnittliga samtalstid. I rapporten visas även antal samtal som ej har
besvarats och hur lång tid samtalen har varit placerade i kö.

Standardrapporter för extra växelnummer
Hanterade samtal
I rapporten ser du hur många samtal som har hanterats av Extra växelnummer
(regelbaserat nummer) samt hur många samtal som har blivit framkopplade
respektive ej framkopplade.

Standardrapporter för IVR-nummer
Hanterade samtal
I rapporten ser du hur många samtal som har hanterats av IVR och som har
blivit framkopplade respektive ej framkopplade. Här visas även den genom
snittliga tiden som samtalen varit i knappvalsmenyn.
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Lägga till fler användare
Administratören kan aktivera fler användare i företaget som ska ha åtkomst till
statistiken.
1

Peka på Administration på menyraden och välj Användare på
menyn.

1
2

Klicka på Lägg till ny användare.

2

3

Ange användarens e-postadress i rutan E-post.

4

Ange personens namn i rutan Namn.

5

Kontrollera att Skicka initieringsfrågan är markerad så att den nya
användaren får ett aktiveringsmejl.

3

4

5
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6

Markera rutan Administratör om den nya användaren ska få admini
stratörsroll och kunna lägga till flera användare.

7

Under Funktionspaket markerar du Bas (Basic) eller Avancerad
(Advanced) beroende på vilket paket användaren ska ha tillgång till.

8

Längst ner på sidan bestämmer du vad användaren har rätt att välja.
Markera önskade alternativ eller markera Visa allt aktiverat högst upp
för aktivera alla alternativ.

9

Markera Inaktivera samtalsspecifikation om användaren inte ska få
se eller ta ut dessa.

10

Klicka på Spara ny högst upp på sidan.
10

6
8

9

7

8
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