
 

Användarhandbok 

Trio Agent Client 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trio Enterprise 3.2 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

COPYRIGHT NOTICE: 

 

No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or 
translated into any language, including but not limited to electronic, mechanical, magnetic, 
optical, photocopying, manual or other form of reproductions, without the prior written 
permission of Trio Enterprise AB. For additional copies of this document, please contact 
Trio Enterprise AB.  

 

This document contains proprietary information of Trio Enterprise AB and is protected 
by copyright law. All Rights Reserved. 

 

The information in this documentation is subject to change without notice and is 
provided “as is”. Trio Enterprise AB reserves the right to revise the contents or withdraw 
access to them at any time. Trio Enterprise AB makes no warranty of any kind to this 
document and shall in no event be liable for errors herein. 

 

Copyright © Trio Enterprise AB 2011. 

 

 

 

 

Documentation: Seroso 

Last Update: 2011-08-29 

 

Trio Enterprise AB 

Box 6795 

SE-113 85 Stockholm 

Sweden 

Telephone: +46 (8) 457 30 00 

Fax: +46 (8) 457 31 00 

Web: www.trio.com 

info@trio.com 



Användarhandbok Trio Agent Client Innehåll  •  i 

Innehåll 
Information om Trio Agent 1 

Om Trio Agent och Trio Enterprise Attendant ............................................................... 1 
Om Handläggarklienten......................................................................................... 2 
Om Administrationsprogrammet......................................................................... 2 
Om rapporterna ...................................................................................................... 2 

Anslutning 3 
Starta Handläggarklienten..................................................................................................... 3 

Ansluta sig som vanlig användare ........................................................................ 3 
Ansluta sig som gäst ............................................................................................... 4 
Handläggarprogrammets ikon .............................................................................. 5 

Om du behöver hjälp ............................................................................................................ 5 
Avsluta Handläggarklienten ................................................................................................. 5 

Huvudfönstret 6 
Inledning till avsnittet Huvudfönstret ................................................................................ 6 
Bild på huvudfönstret............................................................................................................ 6 
Fältförklaringar för huvudfönstret ...................................................................................... 7 

1. Verktygsfältet....................................................................................................... 7 
2. Kölistan ................................................................................................................ 8 
3. Köinformationsfältet........................................................................................ 10 
4. Ärendeinformationsrutan ................................................................................ 10 
5. Statusraden......................................................................................................... 11 

Skrivbordsverktygsfältet...................................................................................................... 12 

Tjänstgöring 14 
Inledning till avsnittet Tjänstgöring .................................................................................. 14 
Ändra tjänstgöringsstatus ................................................................................................... 14 
Personlig kö .......................................................................................................................... 14 

Öppna och stäng personlig kö............................................................................ 15 
Klientlöst läge ....................................................................................................................... 15 
Sätt frånvaroorsak ................................................................................................................ 16 

Ärendehantering 17 
Inledning till avsnittet Ärendehantering........................................................................... 17 
Förberedelse- och efterbearbetningstid............................................................................ 17 

Förberedelsetid...................................................................................................... 17 
Efterbearbetningstid............................................................................................. 17 

Ta emot ärenden .................................................................................................................. 18 
Ta emot ärenden automatiskt ............................................................................. 18 
Boka ett ärende...................................................................................................... 18 
Besvara vanliga samtal.......................................................................................... 18 
Lyssna av röstmeddelande................................................................................... 19 
Läsa e-post/SMS................................................................................................... 19 



ii  •  Innehåll Användarhandbok Trio Agent Client 

Läsa faxmeddelande.............................................................................................. 20 
Hantera utringningsuppdrag ............................................................................... 21 
Hantera chatt-begäran.......................................................................................... 21 
Hantera arbetsuppgift........................................................................................... 24 
Hantera besökare .................................................................................................. 25 

Väntkoppla ett samtal..........................................................................................................25 
Ringa upp eller koppla till en annan person .................................................................... 26 

Ringa upp senast ringda nummer....................................................................... 26 
Växla mellan samtal ............................................................................................................. 26 
Överflytta samtal .................................................................................................................. 26 
Privat parkering .................................................................................................................... 27 
Systemparkering ................................................................................................................... 27 
Köra talsvarsfunktioner på aktivt kundsamtal................................................................. 27 
Sätt aktivt ärende i kö till annan tjänst.............................................................................. 28 
Koppla eller köa ärenden till andra personer .................................................................. 28 
Skicka ärendeinformation till annan handläggare ........................................................... 28 
Skapa ny arbetsuppgift till en tjänst .................................................................................. 29 
Skicka meddelande till en eller flera handläggare............................................................ 30 
Nollställa Handläggarklienten ............................................................................................ 31 

Adressboken 33 
Inledning till avsnittet Adressboken ................................................................................. 33 
Adressboken/Trio Enterprise Attendant ........................................................................ 33 

1. Verktygsfältet..................................................................................................... 34 
Konfigurera piltangenter...................................................................................... 36 
2. Kölistan .............................................................................................................. 37 
3. Samtalsfälten...................................................................................................... 37 
4. Ärendeinformationsrutan ................................................................................ 38 
5. Sökfältet med adresslistorna ........................................................................... 38 
6a. Avdelningsutforskaren ................................................................................... 41 
6b. Informationsutforskaren ............................................................................... 41 
7. Detaljinformation ............................................................................................. 41 
8. Frånvaroinformation........................................................................................ 42 
9. Kötidsparametrar.............................................................................................. 42 
10. Återanropsinställningar.................................................................................. 43 
11. Nummerfältet.................................................................................................. 43 
12. Ärendelistan..................................................................................................... 44 
13. Sökresultatet .................................................................................................... 44 
Speciell visning vid flera tidzoner....................................................................... 47 

Skapa ny arbetsuppgift från Adressboken ....................................................................... 47 
Skicka e-post eller SMS från Adressboken ...................................................................... 49 
Sätta frånvaro från Adressboken....................................................................................... 50 
Ringa upp eller köa till annan person ............................................................................... 51 

Koppla mot ledigt nummer................................................................................. 52 
Koppla mot upptaget nummer ........................................................................... 52 
Återanrop ............................................................................................................... 52 

Visa bild ................................................................................................................................. 52 
Starta IM-konversation ....................................................................................................... 53 

Infoga 54 
Inledning till avsnittet Infoga............................................................................................. 54 
Infoga under pågående ärende........................................................................................... 54 

Infoga efterarbete.................................................................................................. 54 
Infoga märkning.................................................................................................... 55 
Infoga kommentar ................................................................................................ 55 



Användarhandbok Trio Agent Client Innehåll  •  iii 

Infoga kundnummer............................................................................................. 55 
Infoga i ett avslutat ärende i ärendeloggen ...................................................................... 56 

Tjänster 57 
Inledning till avsnittet Tjänster .......................................................................................... 57 
Ändra visade tjänster ........................................................................................................... 57 
Fönstret Tjänster.................................................................................................................. 58 

Öppna fönstret Tjänster ...................................................................................... 58 
Fältförklaringar för fönstret Tjänster................................................................................ 59 
Ändra tillstånd för visad tjänst........................................................................................... 60 
Visa kompetenser för en viss tjänst .................................................................................. 60 
Larm....................................................................................................................................... 61 
Lägga det aktuella samtalet i kö till annan tjänst ............................................................. 62 

Handläggare 63 
Inledning till avsnittet Handläggare .................................................................................. 63 
Visa status för handläggare................................................................................................. 63 

Fältförklaringar för fönstret Handläggare......................................................... 64 
Kolumninställningar för fönstret Handläggare ................................................ 64 

Ringa upp från fönstret Handläggare ............................................................................... 65 
Visa kompetenser för en viss handläggare....................................................................... 65 
Turordning och kompetens................................................................................................ 66 

Exempel på turordning ........................................................................................ 66 
Roller....................................................................................................................... 67 

Ärendelogg 69 
Inledning till avsnittet Ärendelogg .................................................................................... 69 
Fönstret Ärendelogg............................................................................................................69 
Infoga uppgifter till ärende i Ärendeloggen..................................................................... 70 
Öppna meddelande.............................................................................................................. 70 
Skicka e-post ......................................................................................................................... 71 
Ringa upp från fönstret Ärendelogg ................................................................................. 71 
Spela upp egna samtal från fönstret Ärendelogg ............................................................ 71 
Visa chatt-logg från fönstret Ärendelogg......................................................................... 72 

Statistik 73 
Inledning till avsnittet Statistik........................................................................................... 73 
Visa statistikuppgifter.......................................................................................................... 73 
Visa stapeldiagram ............................................................................................................... 74 

Ärenden .................................................................................................................. 74 
Väntetid .................................................................................................................. 75 
Servicegrad ............................................................................................................. 75 

Inställningar 76 
Inledning till avsnittet Inställningar .................................................................................. 76 
Huvudfönstrets storlek ....................................................................................................... 76 

Visa fler eller färre delar av huvudfönstret ....................................................... 76 
Aktivera klienten vid tilldelat ärende.................................................................. 77 
Visa Handläggarklienten på skärmen................................................................. 77 

Teckensnitt............................................................................................................................ 77 
Fönstret Inställningar .......................................................................................................... 77 

Öppna fönstret Inställningar............................................................................... 78 
Inställningar för färgmärkning ........................................................................................... 78 



iv  •  Innehåll Användarhandbok Trio Agent Client 

Se lista över färgmärkning ................................................................................... 78 
Lägga till en färgmärkning ................................................................................... 78 
Ta bort en färgmärkning...................................................................................... 79 
Ändra en färgmärkning ........................................................................................ 79 

Inställningar för övriga alternativ ...................................................................................... 80 
Huvudfönster överst ............................................................................................ 80 
Aktivera vid tilldelat.............................................................................................. 80 
Spara fönster .......................................................................................................... 80 
Ljudavisering.......................................................................................................... 80 
Ikon i statusarean .................................................................................................. 81 
Göm minimerat fönster ....................................................................................... 81 

Inställningar för Snabbkopiering ....................................................................................... 82 
Fältförklaringar för fliken Snabbkopiering ....................................................... 82 
Ange alternativ för snabbkopiering.................................................................... 82 
Använd snabbkopiering ....................................................................................... 83 

Inställningar för Tangentbord............................................................................................ 83 
Fältförklaringar för fliken Tangentbord............................................................ 83 

Ta emot samtal utan dator 85 
Inledning till klientlös påloggning ..................................................................................... 85 
Logga på utan klient ............................................................................................................ 85 
Logga av utan klient............................................................................................................. 85 
Ringa upp en annan person................................................................................................ 86 

Index 87 
 



 

Användarhandbok Trio Agent Client Information om Trio Agent  •  1 

Information om Trio Agent 

Om Trio Agent och Trio Enterprise Attendant 
Trio Agent är ett system som kan vara kopplat till både företagsväxeln och Internet. Det 
används till att hantera och automatisera kontakterna mellan ett företag och dess kunder. 

Trio Agent kan hantera följande olika ärenden: 

Inkommande telefonsamtal 

Utgående telemarketing-samtal 

 Call-back (utringningsbegäran) initierad via telefon 

 Call-back initierad som en arbetsuppgift från en kollega 

 Call-back initierad från en webb-sida 

 Chatt initierad från en webb-sida 

 Spontana utgående samtal 

 E-post 

 SMS 

 Fax 

 Röstmeddelanden 

 Arbetsuppgifter 

 Personliga besökare 

 Om kunden väljer att ringa till företaget, välkomnas han eller hon av Trio Agent. När 
kunden identifierat sig kan information om kunden hämtas från en databas, till exempel 
uppgifter om namn, adress och kontonummer. Kunden kan sedan oftast välja om han 
eller hon vill utföra sina ärenden direkt med hjälp av programmet eller om samtalet ska 
kopplas till en handläggare.  

De ärenden som läggs i kö för att besvaras av handläggare kan ha olika prioritet beroende 
på vilken tjänst de vill utföra. 

Trio Agent består av två program: Handläggarklienten och Administrationsprogrammet. 
Dessutom finns ett antal rapporter, med vilkas hjälp man kan ta fram en mängd uppgifter 
om de ärenden som kommit in till Trio Agent. 

Vid sidan av licensen för Trio Agent (Handläggarklienten) finns ytterligare en licens för 
Trio Enterprise Attendant. Båda dessa produkter beskrivs i denna handbok. Enkelt kan 
man beskriva Trio Enterprise Attendant som en Trio Agent Client med utökad 
telefonistfunktionalitet. 
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Under förutsättning att licenser finns, kommer den som loggar in som telefonist (se 
avsnittet ”Ansluta sig som vanlig användare” på sidan 3) att starta Trio Enterprise 
Attendant, medan övriga startar Trio Agent Client. Den synliga skillnaden består i att 
Adressboken byter namn till Trio Enterprise Attendant, vilket framgår av namnlisten 
Adressbokens fönster. Vidare innehåller fönstret innehåller mera information. Den 
visuella skillnaden framgår av avsnittet ”Adressboken” på sidan 33. 

OBS! Där det bara står Adressboken i handboken, så avses även motsvarande funktioner 
i Trio Attendant Client. 

Om Handläggarklienten 
Handläggarklienten är den del av Trio Agent som används dagligen av de handläggare 
som arbetar med att besvara inkommande samtal från kunder. Här kan handläggarna se 
aktuell information om till exempel 

• hur många ärenden som finns i kön till varje tjänst 

• hur länge varje kund har väntat i kön 

• hur många handläggare som besvarar ärenden för respektive 
tjänst 

• vilken servicenivån är för närvarande 

• statistik över besvarade, tappade och avvisade ärenden 

När ett ärende är på väg att kopplas till en handläggare kan information om kunden visas i 
Handläggarklienten. Handläggaren behöver då inte fråga kunden om sådant som redan 
finns i systemet. Det gör att tiden för hantering av ärendet kan kortas, vilket är positivt för 
såväl kunden som handläggaren. 

Om Administrationsprogrammet 
Till Trio Agent hör också ett administrationsprogram, där man ställer in vissa alternativ 
som påverkar funktionerna i Handläggarklienten. Administrationsprogrammet nämns 
några gånger i den här handboken, men man behöver inte känna till något om 
Administrationsprogrammet för att kunna arbeta som handläggare med 
Handläggarklienten. 

Om rapporterna 
Med hjälp av Trio Agent kan du ta fram sex olika rapporter. Den person som hanterar 
rapporterna bör ha kunskaper i Microsoft Excel. Rapporterna innehåller information om 
de ärenden (samtal, e-brev och faxmeddelanden) som tagits emot av Trio Agent. 
Rapporterna beskrivs i användarmanualen Statistikrapporter. 

Följande rapporter kan genereras: 

• Handläggarrapport 

• Märkningsrapport 

• Ärenderapport 

• Tidrapport 

• Privatsamtalsrapport 

• Kundrapport 
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Anslutning 

Starta Handläggarklienten 
För att kunna starta Handläggarklienten måste man ansluta sig som användare och ange 
sitt personliga lösenord. Anslutningsfönstret visas så fort man startat programmet 
AgentAP.exe. 

 

Ansluta sig som vanlig användare 
Gör så här när du vill ansluta dig som vanlig användare: 

1. Fyll i ditt användar-ID. 

2. Fyll i ditt lösenord. 
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3. Fyll i ditt svarsställe, dvs. numret till den telefon som du avser arbeta från. 

4. Välj en telefontyp ur listan. Följande val kan finnas tillgängliga beroende på 
installation: 

• Standardtelefon. Din telefon är en vanlig telefon där du använder luren för att 
inleda och avsluta samtal. 

• Standardtelefon med autosvar. Din telefon är en vanlig telefon men du svarar 
och lägger på i PCn. Ringsignalen ljuder i datorn och inte från telefonen.  

• Microsoft Office Communicator. Du använder MS Office Communicator 
som telefon. 

Har du som handläggare en standardtelefon med autosvar måste direktsamtal till dig 
antingen hanteras med personliga köer eller en separat telefon vid sidan av. 

5. Välj plats. När man har en lösning där telefontrafiken är geografiskt spridd, så kan 
man välja att placera servrar med telefonianslutning, så kallade linjeinterface, på olika 
geografiska orter. Det är endast i sådana fall, som alternativet Plats kommer att vara 
tillgängligt. Plats anger det linjeinterface, som man önskar utnyttja (t.ex. Stockholm eller 
Göteborg.) Är alternativet gråmarkerat är det inte valbart.  

6. Välj arbetssätt. Välj Telefonist om du endast ska hantera telefonistsamtal. Med detta 
val kommer du att ha Adressboken eller Enterprise Attendant som ditt arbetsfönster 
(se bild på sidan 33). För att få Trio Enterprise Attendant så krävs att du valt Anslut 
med Enterprise Attendant licens (se nedan). 

Välj Handläggare om du skall kunna hantera olika ärenden (vilka även kan inkludera 
telefonistsamtal). Med detta val kommer du att ha huvudfönstret (se bild på sidan 6) 
som ditt arbetsfönster. Om du blir tilldelad ett telefonistsamtal så kommer dock 
Enterprise Attendant/Adressboken automatiskt att öppnas. 

7. Ange eventuellt server. Detta alternativ är valbart om man har flera köservrar att 
ansluta sig mot, till exempel om man arbetar mot flera contact centers. Är alternativet 
gråmarkerat är det inte valbart.   

8. Markera rutan Anslut med Contact Center-licens om du vill kunna ta emot e-post, 
fax och röstmeddelanden samt avancerade arbetsuppgifter. Om du inte markerar 
rutan kommer du endast att kunna hantera telefonsamtal.  

9. Välj alternativet Anslut med Enterprise Attendant-licens om du önskar tillgång till 
utökade telefonistfunktioner. 

10. Klicka på OK. 

De uppgifter du matat in kontrolleras. Om de är korrekta startas Handläggarklienten. 

Om uppgifterna är felaktiga visas ett fönster med ett felmeddelande och du får en ny 
möjlighet att mata in uppgifterna. 

Ansluta sig som gäst 
När du vill ansluta dig som gäst klickar du på Gäst i anslutningsfönstret. Som gäst har du 
endast möjlighet att se på status för olika tjänster och handläggare. Att ansluta sig som 
gäst kräver ingen handläggarlicens. 

Om du vill avbryta anslutningen klickar du på Avbryt. 
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Handläggarprogrammets ikon 
När du startat programmet och loggat in dig, kan Handläggarprogrammets ikon visas i 
Aktivitetsfältet i Windows. Se ”Ikon i statusarean” på sidan 81. 

Ikonen har olika färg beroende på handläggarens status. Den är 

•  blå när handläggaren är aktiv med ett ärende 

•  grön när handläggaren är påloggad men inte aktiv 

•  röd när handläggaren är avloggad eller har paus. 

Handläggarikonen i aktivitetsfältet 
Antal i ärenden i kö och status på handläggaren visas för handläggarfönster i 
aktivitetsfältet i Windows (raden längst ned). Siffran inom parantes visar antalet ärenden i 
kö vilket påverkas av ”visade tjänster”. Färgen på romben ändras enligt: orange = 
paus/avloggad., grön = påloggad och ledig, ljusblå = har ett ärende aktivt. 

 
Detta gör att du kan se kösituationen utan att behöva aktivera något fönster. 

Observera: Ovan gäller endast om du inte har Windows XP som operativsystem och 
Gruppera liknande knappar i aktivitetsfältet valt (Inställningen finns i dialogrutan 
Aktivitetsfältet och Start-menyn på Kontrollpanelen). Har du många program öppna 
kommer istället Handläggarprogrammets ikoner att grupperas, och ser då istället ut så här: 

. 
I exemplet på bilden ovan, är fyra fönster öppna; Huvudfönstret, Handläggarfönstret, 
Tjänster samt Ärendeloggen, vilket siffran 4 i det här fallet indikerar. Det är således inte 
antal ärenden i kö som visas längre. 

Visa Handläggarklienten på skärmen 
Om Handläggarklienten är i minimerat läge kan du dubbelklicka på ikonen för att se 
huvudfönstret på skärmen. 

Om du behöver hjälp 
Om du behöver hjälp medan du använder Trio Agent, kan du klicka på Hjälp-menyn 
eller trycka på F1. Då visas en hjälpfil på skärmen, med ungefär samma innehåll som 
användarhandboken. Du behöver alltså inte ha tillgång till handboken för att kunna få 
hjälp. 

Avsluta Handläggarklienten 
Avsluta klienten genom att klicka på Arkiv följt av Avsluta i huvudfönstret. Du kan även 
göra följande: 

1. Klicka på krysset i huvudfönstrets övre högra hörn. En dialogruta visas. 

2. Svara Ja på frågan om det är säkert att du vill avsluta Trio Agent. 



 

6  •  Huvudfönstret Användarhandbok Trio Agent Client 

Huvudfönstret 

Inledning till avsnittet Huvudfönstret 
Handläggarklientens huvudfönster är det fönster som visas när man loggar in till 
programmet och anger. Härifrån kan du nå de övriga fönster som Handläggarklienten 
består av. I det här kapitlet beskrivs huvudfönstrets olika fält.  

Bild på huvudfönstret 
Bilden här visar huvudfönstrets olika fält. Numreringen i rubrikerna i de följande 
avsnitten är densamma som numreringen i bilden. 

 
Tabellen nedan visar fältens namn. 

Fält nummer Namn 
1 Verktygsfältet 
2 Kölistan 
3 Köinformationsfältet 
4 Ärendeinformationsrutan 
5 Statusraden 
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Fältförklaringar för huvudfönstret 
De följande avsnitten beskriver huvudfönstrets olika fält. 

1. Verktygsfältet 
Tabellen nedan visar ikonernas funktioner. 

Ikon Klicka här om du vill… Du kan också 
trycka på … 

 
Tjänstgörings-
statuslistan 

… tala om att du är redo för att ta emot ärenden, logga 
av eller ta paus. Om handläggaren är avloggad eller har 
paus är rutans bakgrund röd. Se även sidan 14. 

F2 för Avloggad 
F3 för Paus 
F4 för Redo 

 
Personlig kö 

… ändra status för din personliga kö. Ikonen har en 
röd symbol om kön är stängd, och en grön om den är 
öppen. 

 

 
Sätt 
frånvaroorsak 

… ange frånvaroorsak.  
Om du klickar på pilen kan du välja frånvaroorsak 
direkt i en meny. 
Om du klickar på ikonen visas fönstret Frånvaro där du 
bl.a. kan ange start- respektive sluttid för frånvaron. Du 
kan även bestämma hur din telefon och 
tjänstgöringsstatus ska hanteras av systemet under den 
tid du är frånvarande.  

 

 
Svara 

… ta emot ett ärende.   
Dessutom har tangenten funktionen att man i läge Paus 
kan plocka ett bästa möjliga ärende, som man hade fått 
automatiskt om varit i läge Redo. (Jfr ”Pull mode” i 
Present.) 

NUM + 
(Detta fungerar 
från samtliga 
fönster i Trio 
Agent) 

 
Lägg på 

… avsluta ett ärende. NUM - 
(Detta fungerar 
från samtliga 
fönster i Trio 
Agent) 

 
Adressboken/ 
Trio Enterprise 
Attendant 

… öppna Adressboken/Trio Enterprise Attendant. 
Denna används för att köa och koppla ärenden. För att 
läsa mer om denna funktion, se ”Adressboken” på 
sidan 33.   
Pilen till höger om ikonen ger tillgång till de tio senaste 
samtalen. 

F5 

 
Samtal 1 

… ta samtal 1. Oftast är det ett kundsamtal. F6 

 
Samtal 2 

… ta samtal 2. Oftast är det ett samtal med en kollega. F7 

 
Överflytta 
samtalet 

… flytta över ditt pågående samtal till en kollega. F8 

 
Privat parkering 

… parkera ett ärende så att du kan ta ett annat. 
För att återta senast parkerade ärende kan du använda 
tangentkombinationen Shift + F9. 
Du kan också parkera ett ärende på en numrerade plats 

F9 
Shift + F9 
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(0-9) med tangentkombinationen Alt + siffra. 
Parkeringsikonen får då motsvarande siffra till höger 

om ikonen t.ex. . 
För att återta ett parkerat ärende på en numrerad plats, 
använder du kommandot Alt + siffran ännu en gång.  

Alt + siffra 
 
 
 
Alt + siffra 

 
Systemparkering 

… parkera ett samtal till en person som inte har en 
telefon man kan koppla samtalet till. 
Trycker handläggaren/telefonisten på 
systemparkeringsknappen, så parkeras samtalet och 
telefonisten får en meddelanderuta med ett nummer 
som man kan ringa för att plocka upp samtalet. Detta 
får telefonisten förmedla på lämpligt sätt (t.ex. genom 
ett högtalarutrop eller personsökare).  

F10 

 … spela in samtalet. 
Om inspelningsknappen inte är tillgänglig kan orsaken 
vara att funktionen inte är installerad. 

 

  
Kör 
talsvarsfunktion 

… köra talvarsfunktioner på ett aktivt samtal. Exempel 
på sådana funktioner kan vara att slå på inspelning av 
ett pågående samtal eller att identifiera en oidentifierad 
kund. 

 

 
Köa till tjänst 

… placera ett ärende i kö till en annan tjänst än de du 
betjänar. 

F11 

 
Ny arbetsuppgift 

…skapar en ny arbetsuppgift till en tjänst.  

 
Öppna 
meddelande 

… öppna ett e-brev eller faxmeddelande eller lyssna av 
ett röstmeddelande. 

 

 
Skicka 
information  

… skicka ärendeinformationen som visas i 
ärendeinformationsrutan till en annan handläggare. 

F12 

 
Ärendet klart 

… tala om att du avslutat ett fax-, e-postärende, eller en 
efterbearbetning.  

 

 
Koppla fram 
nästa ärende  

… ta emot nästa ärende omedelbart. Efterarbetningstid 
och förberedelsetid avbryts då. 

 

2. Kölistan 
I kölistan visas information om de ärenden som står i kö till den eller de tjänster man valt 
att visa. Antalet kolumner och vad som ska visas i dem är individuellt konfigurerbart för 
varje handläggare. De inställningarna görs i Administrationsprogrammet. 
Vilken information som är möjlig att visa varierar. Om kunden får identifiera sig i en 
talsvarsapplikation kan applikationen hämta information som exempelvis kundens 
kontonummer och saldo från ett annat system. Denna information har man då möjlighet 
att visa i ärendelistan. 
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Bakgrundsfärg på egna ärenden 
I kölistan visas de egna ärendena överst i listan och har ljusblå bakgrund. Till de egna 
ärendena räknas aktiva ärenden, parkerade ärenden samt ärenden i den personliga kön. 

 

Ärendetyper 
I kölistan visas en ikon vid varje ärende. Den visar vilken typ av ärende posten är. 
Tabellen visar hur ikonerna ser ut och vad de står för. 

Ikon Ärendet är… 

 … ett vanligt telefonsamtal  

 … ett röstmeddelande. Kunden kan även ha begärt uppringning, vilket i så 
fall framgår av röstmeddelandet. 

 … ett e-brev 

 … ett faxmeddelande 

 … ett utringningsuppdrag. Uppdraget kan komma från en kund som begärt 
utringning från telefonen eller företagets hemsida. Uppdraget kan även 
komma från en utringningslista som administratören lagt in i systemet. 

 … en "chatt"-begäran från en kund. 

 … en arbetsuppgift. 

 …..en besökare. Besökare kan registrera sig med hjälp av applikationen Trio 
Visit. 

Visa tjänster enligt kompetenser 
Genom att välja menyalternativet Visa > Tjänster > Enligt kompetenser kommer de 
tjänster som visas i huvudfönstret följa de kompetenser handläggaren har (inklusive 
bokningskompetens). Ändras kompetenserna så ändras de visade tjänsterna. 

Statustyper 
Ärendetypsikonen kompletteras i vissa fall av en ytterligare ikon. Tabellen visar hur 
ikonerna ser ut och vad de betyder. 

Ikon Ärendet är… 

 
 

… bokat av handläggare. 
Texten i ikonen är  
grön om du själv bokat ärendet, 
gul om det bokats av någon annan. 

  … ett pågående ärende. 

  … ett privat parkerat ärende. 

 … ett systemparkerat ärende. 

  … ett ärende som spelas in. Inställning för inspelning görs i 
Administrationsprogrammet. 

 … ett ärende som väntar på en viss handläggare. Figuren har  
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grön tröja om ärendet väntar på dig (och eventuellt även på någon annan), 
gul tröja om ärendet väntar på någon annan handläggare. 
Vilken handläggare som helst kan plocka ärende som köar till en viss 
handläggare.  

 Kunden kör just nu en IVR-applikation 

3. Köinformationsfältet 
I köinformationsfältet visas information om den aktuella kön. Fältet består av två delar: 
kölängdsrutan och väntetidsrutan . 

Kölängdsrutan 
I kölängdsrutan visas information om hur många som står i kö till de tjänster man valt att 
visa, samt fördelningen för hur länge personerna i kön har väntat. Tabellen nedan visar 
vad symbolerna i rutan betyder. 

 
Symbol Symbolen visar hur många ärenden 

som… 

Grön stapel … väntat kort tid i kön 
Gul stapel … väntat medellång tid i kön 
Röd stapel … väntat lång tid i kön 
Siffran till höger … väntar i kön 

Tidsgränserna mellan kort, medellång och lång väntetid bestäms i 
Administrationsprogrammet och är individuella för varje tjänst. 

Väntetidsrutan 
I väntetidsrutan visas information om de aktuella väntetiderna för den eller de tjänster 
man valt att visa. 

 
Maxvärdet anger den längsta väntetiden i minuter och sekunder. Om ärendet väntat 
väldigt lång tid i kön visas även timmar. 

Medelvärdet anger den genomsnittliga väntetiden i minuter och sekunder. Om ärendet 
väntat väldigt lång tid i kön visas även timmar. 

4. Ärendeinformationsrutan 
I Ärendeinformationsrutan visas de uppgifter som finns tillgängliga om det aktiva 
kundärendet. 

 
Ärendeinformationsrutan består av kundinformation, uppgift om ärendetyp och en 
standardknapp. Standardknappen kan aktiveras genom att man klickar på den eller trycker 
på RETUR. 
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Standardknappen ändrar funktion (och text) beroende på ärendetyp och situation. I det 
här exemplet kan vi se att ärendet är ett inkommande samtal. När det ringer i telefonen 
har standardknappen texten Svara. När man besvarat samtalet får standardknappen texten 
Lägg på. För exempelvis e-brev eller fax, har knappen texten Öppna,  

Kunduppgifterna i Ärendeinformationsrutan kan hämtas från en talsvarsapplikation eller 
liknande. I exemplet har kunden fått mata in sitt personnummer och sin kod, varpå 
talsvarsapplikationen kontrollerat uppgifterna mot en databas och hämtat hem 
information om kundens adress och prenumeration.  

Information kan även hämtas från Trio Agent. Exempel på sådan information är hur 
länge ärendet väntade, historik över de tre senaste kontakterna, antal kontakter under de 
senaste sex månaderna, etc. 

Klickar du på någon av de senaste kontakterna så görs en automatisk sökning på den 
personen så att du snabbt kan koppla samtalet. Det kan även finnas länkar till externa 
system från Ärendeinformationsrutan. 

Även färgen på rutan kan styras från talsvarsapplikationen. Man kan till exempel ställa in 
färgen så att den är grön om kunden angett en korrekt personlig kod i 
talsvarsapplikationen, och röd om fel kod angetts. Informationen i 
Ärendeinformationsrutan kan skickas till andra handläggare. Se ”Skicka 
ärendeinformation till annan handläggare” på sidan 28. 

Tips! Ärendeinformationsrutan går även att visa i Adressboken 

5. Statusraden 
Statusraden visar handläggarens aktuella status. Statusraden har tre delar: 
handläggarstatusfältet, bokningsrutan och systemstatusrutan. 

Handläggarstatusfältet 
Tabellen nedan förklarar vad några av de olika alternativen står för. 

I handläggarstatusfältet visas information om vad handläggaren gör just nu.  

Några exempel: 

Alternativ Det innebär att handläggaren… 
Redo för nästa ärende … är redo att betjäna samtal.  
Väntar på XX … är upptagen med (eller väntar  på) ett samtal som har identiteten 

XX. 
Samtalar: 00:20 … har samtalat i 20 sekunder med den aktuella kunden. 
Efterbearbetar: 00:10 … bearbetar föregående samtal. Tidsangivelsen visar hur mycket 

som återstår av handläggarens efterbearbetningstid. Se 
”Handläggarstatusfältet” på sidan 11. 

Förbereder: 00:10 … förbereder sig på att ta emot nästa samtal. Tidsangivelsen visar 
hur mycket som återstår av handläggarens förberedelsetid. Se 
”Förberedelsetid” på sidan 17. 

Bokningsrutan 
I bokningsrutan visas information om bokade ärenden. Se ”Boka ett ärende” på sidan 18 
om du vill veta hur man bokar samtal. 

 
Om handläggaren har bokat ett ärende med nummer X så visas texten Bokat: X. Om 
handläggaren inte har bokat något ärende visas texten Inget bokat. 
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Telefonstatusrutan 
Telefonstatusrutan anger status för serverprogrammet som hanterar telefonen. 

 
Grön bakgrund Du har kontakt med programmet som hanterar telefonen. 
Gul bakgrund Du har kontakt med programmet som hanterar telefonen men 

anknytningen kunde inte öppnas för övervakning. 
Röd bakgrund Ingen kontakt med programmet som hanterar telefonen. 

I det fall bakgrunden är gul eller röd bör du starta om Handläggarklienten. När du loggar 
in på nytt, kontrollera att anknytningsnumret är korrekt i anslutningsdialogen. 

Systemstatusrutan 
Handläggarklienten får sin information från ett centralt köprogram. Om klienten inte 
lyckas komma i kontakt med köprogrammet så fungerar inte klienten. Systemstatusrutans 
utseende visar om klienten lyckats kontakta köprogrammet eller ej. 

 
Tabellen visar vad de olika alternativen betyder: 

Rutans utseende Indikerar att klienten… 
Grön ruta med texten OK  … har kontakt med köprogrammet. 
Röd ruta med texten Conn  … inte har kontakt med köprogrammet och att den nu 

försöker upprätta den. 
Röd ruta med texten Fail  … inte lyckats upprätta kontakt med köprogrammet. 

Om klienten misslyckas med att kontakta köprogrammet ska 
du tala med systemadministratören. 

Om man har en redundant lösning, så är klienten ansluten mot en primär och mot en 
sekundär server. Den senare används endast som reserv. Detta visas med två systemrutor. 

 
Rutan med text i fetstil anger vilken server som för tillfället används.  

Skrivbordsverktygsfältet 
Skrivbordsverktygsfältet använder man för att få tillgång till funktioner och information 
från Trio Agent även när man har någon annan applikation aktiv. 

Skrivbordsverktygsfältet ligger högst upp på skrivbordet och det är alltid överst så att 
inget annat fönster kan lägga sig över det. Programfönster som maximeras kommer att 
anpassa sig efter skrivbordsverktygsfältet och sluta precis nedanför, se exemplet nedan 
med ett maximerat MS Outlook-fönster: 

 
Fältet består av tre delar: 

• Ett verktygsfält med de vanligaste knapparna från huvudfönstret. 

• Information om status för köerna. 
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• En konfigurerbar del där exempelvis information om kunden, antal påloggade 
handläggare, etc. kan visas. (Installatören av Trio Enterprise kan konfigurera detta.) 

För att visa Skrivbordsverktygsfältet gör så här: 

1. Välj Skrivbordsverktygsfält från Visa-menyn: 

 
2. Klart! Nu kan du börja använda knappar och funktioner från Skrivbordsfältet. 
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Tjänstgöring 

Inledning till avsnittet Tjänstgöring 
I det här kapitlet beskrivs hur du talar om att du är redo för tjänstgöring, hur du tar paus 
och loggar av dig. Du får också information om hur du hanterar din personliga kö, som 
öppnas och stängs helt separat från de generella köerna till olika tjänster. 

Handläggarnas status visas i Handläggarfönstret. Där kan man alltså se om en viss 
handläggare är av- eller påloggad, samt om han eller hon har sin personliga kö öppen eller 
stängd. 

Ändra tjänstgöringsstatus 
När du vill ändra tjänstgöringsstatus gör du så här: 

1. Klicka på pilen bredvid påloggningsstatuslistan, eller högerklicka på 
handläggarikonen. 

2. Välj Redo, Avloggad eller Paus. 

Tabellen beskriver vad de olika alternativen innebär. 
Alternativ Det innebär att du vill … 
Redo … börja ta emot ärenden  
Avloggad … logga av från Trio Agent. Om ingen handläggare är påloggad för en viss 

tjänst avvisas kunder som efterfrågar den tjänsten. Man bör därför endast 
logga av sig när man exempelvis går på lunch eller går för dagen. 
Rutans bakgrund blir röd när du loggat av. 

Paus … ta en paus. Paus tar man när man endast ska var inaktiv några få 
minuter. Rutans bakgrund blir röd. 

Du kan logga av eller ta paus medan du har ett pågående ärende. Inga fler ärenden 
kommer då att kopplas till dig efter att du avslutat det aktiva ärendet. 

Tips! Du kan även ändra status genom att högerklicka på ikonen  i Windows 
Aktivitetsfält. 

Personlig kö 
En handläggares personliga kö är till för att hantera de samtal som ska just till den 
handläggaren. Det kan vara 
• direktsamtal till handläggaren 
• samtal som en annan handläggare placerat i handläggarens personliga kö. 
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Den personliga kön öppnas och stängs helt separat från övriga köer, så handläggarens 
personliga kö kan vara öppen trots att han eller hon inte är påloggad. Statusen för den 
personliga kön visas i Handläggarfönstret. 

Öppna och stäng personlig kö 
När du vill öppna eller stänga den personliga kön klickar du på ikonen. 

Ikon När kön är… har ikonen en… 

   
… öppen … grön symbol 

   
… stängd … röd symbol 

Klientlöst läge 
Du kan snabbt övergå till klientlöst läge när du vill fortsätta jobba som handläggare utan 
dator. Ofta använder man funktionen när man vill gå ifrån sin dator men ändå ska vara 
med och betjäna telefonköerna från sin mobiltelefon. 

Gör så här för att gå över till klientlöst läge: 

1. Välj Klientlöst läge från Arkiv-menyn. 

 
2. Dialogrutan Klientlöst läge visas. 

 
3. Skriv in telefonnumret till den telefon där du vill besvara samtal. Numret kommer att 

vara förvalt nästa gång dialogrutan visas. 

4. Välj det tillstånd som du vill ska gälla (Avloggad, Paus eller Redo). 

5. Klicka på knappen Personlig kö och växla mellan grönt (öppen) och rött (stängd) 
beroende på vilken status du vill ska gälla för din personliga kö. 

6. Klicka på OK.  
Om du gör detta under ett pågående samtal så kommer samtalet automatiskt att 
kopplas över till det nya telefonnumret.  
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Genom att välja Klientlöst läge från Arkiv-menyn ytterligare en gång, kan du återgå till 
att arbeta från klientprogrammet. 

Tips! Kommandot går även att koppla till en tangenttryckning (se ”Inställningar för 
Tangentbord” på sidan 83.) 

Sätt frånvaroorsak 
Du kan ange en frånvaroorsak. Andra kollegor som söker dig kan då få en uppfattning om 
när du återkommer. Utöver frånvaroorsaker så kan man även välja att vidarekoppla sin 
telefon till angivet nummer. För att kunna sätta frånvaroorsaker så krävs att systemet har 
Present installerat. 

När du vill ange frånvaroorsak gör du så här: 
Steg Alternativ 1 Alternativ 2 
1. Klicka på . Fönstret Frånvaro öppnas. 

Frånvarorutan  

Klicka på pilen vid 
frånvaroikonen. En meny 
visas. 

 
2. Om EJ Present: Ange orsak, och skriv eventuellt 

in något i fältet Information. 
Om Present: Standardåterkomsttiden ställs 
automatiskt in när du väljer frånvaroorsak, men den 
kan du ändra om du så vill. 

Välj alternativ i menyn. 

3. I grupprutan Åtgärd väljer du hur dina telefonsamtal 
ska hanteras under frånvaron.  

 

4. I grupprutan Alternativ anger du eventuellt om du 
vill ändra tjänstgöringsstatus eller status på den 
personliga kön. 
Stäng telefonen. För att telefonen ska stängas ska 
rutan "Stäng telefonen" vara markerad. Tryck på 
mellanslagstangenten för att ta bort alternativt 
markera rutan. 
Om ett frånvarobesked satts för en grupp 
handläggare, kommer kryssrutan Gruppfrånvaro att 
vara ikryssad. 

 

5. Klicka på OK.  

OBS! De tider som anges ska avse användarens lokala tid.  
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Ärendehantering 

Inledning till avsnittet Ärendehantering 
I det här kapitlet beskriver Handläggarklientens förberedelse- och efterbearbetningstid, 
samt hur man 

• tar emot och svarar på inkommande samtal, e-brev, webbmeddelanden, 
faxmeddelanden och röstmeddelanden 

• ringer upp kunder och andra handläggare 

• skickar ärendeinformation till en annan handläggare 

• skapar en arbetsuppgift. 

• skickar meddelanden till en eller flera handläggare 

• överflyttar samtalet till annan handläggare 

• bokar ett visst ärende i ärendelistan 

• nollställer Handläggarklienten 

Förberedelse- och efterbearbetningstid 
I det här avsnittet beskrivs hur lång tid en handläggare har avsatt som förberedelsetid före 
ett nytt ärende och för efterbearbetningstid efter ett avslutat ärende. 

Förberedelsetid 
Innan ett ärende kopplas fram, har du en viss tid på dig för att förbereda dig. 
Förberedelsetiden börjar löpa när du blivit tilldelad ett ärende. Förberedelsetid används 
oftast för inkommande telefonsamtal. 

I handläggarstatusfältet visas texten Förbereder: och information om hur lång tid det är kvar 
innan ärendet kopplas fram. 

Förberedelsetiden ställs in i Administrationsprogrammet och är individuell för varje tjänst 
och handläggare.  

Om du vill förkorta förberedelsetiden klickar du på Svara (om du använder 
Standardtelefon med autosvar), Koppla fram (om du inte använder Standardtelefon med 

autosvar), eller trycker på RETUR. Du kan även klicka på . 

Efterbearbetningstid 
Efter varje ärende har du en viss tid på dig för efterbearbetning, till exempel för att skriva 
anteckningar. 
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I handläggarstatusfältet visas texten Efterbearbetar: och information om hur lång tid det är 
kvar innan du blir tilldelad nästa ärende. 

Efterbearbetningstiden ställs in i Administrationsprogrammet och är individuell för varje 
tjänst och handläggare. 

Om du vill förkorta efterbearbetningstiden klickar du på Klar eller trycker på RETUR. 
Du kan även klicka på . 

Ta emot ärenden 
I det här avsnittet beskrivs först kortfattat hur man tar emot ärenden i 
Handläggarklienten, sedan följer detaljerade instruktioner för varje ärendetyp. 

Ta emot ärenden automatiskt 
För att Trio Agent-systemet ska tilldela dig ärenden automatiskt krävs det att du är redo. 
Vilket ärende du får beror på följande faktorer: 

• Turordning 

• Handläggarnas kompetensområden 

• Vilken handläggare som varit ledig längst 

När du blivit tilldelad ett ärende visas tillgängliga uppgifter i Ärendeinformationsrutan. 
Eventuell förberedelsetid börjar löpa. När förberedelsetiden är slut kopplas ärendet fram. 

Om du vill besvara ärendet trycker du på RETUR eller klickar på standardknappen i 
Ärendeinformationsrutan. Du kan också klicka på en av ikonerna på verktygsfältet. Se "1. 
Verktygsfältet" på sidan 7. 

Om ärendet inte besvaras inom 3 signaler (cirka 18 sekunder) försätts du automatiskt i 
pausläge och ärendet går vidare till nästa handläggare.  

Boka ett ärende 
 

Om du vill boka ett ärende som visas i ärendelistan (t.ex. en kund du känner till sedan 
tidigare), dubbelklickar du på posten i listan i huvudfönstret. Du kan inte boka fler än ett 
ärende. 

Om du är påloggad men har tagit paus, kan du ändå ta ett enskilt ärende genom att 
dubbelklicka på det. Du kan också använda Svara-knappen   eller Num+ för att ta det 
ärende som du skulle fått dig tilldelat om du varit i tillståndet redo. 

Om bokningen lyckats så bekräftas detta genom att den gröna ikonen  visas i kölistan 
vid det bokade ärendet. Om någon annan bokat ärendet är ikonen gul . 

För att ångra bokningen väljer du Avboka på Arkiv-menyn eller trycker på F12. 
Bokningsrutan visar då texten Inget bokat. 

Besvara vanliga samtal 
 

Om du använder Standardtelefon:  

Lyft luren (alternativt tryck på telefonens linjeknapp om du har headset) 
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Om du använder Standardtelefon med autosvar eller Micrsoft Office 
Communicator: 

• Om huvudfönstret är aktivt kan du: Klicka på Svara, trycka på RETUR eller klicka 
på .  

• Tryck NUM + från godtyckligt Trio Agent fönster. 

• Om du har ställt in att tangentkombinationen för snabbkopiering även skall vara 
kopplad till standardknappen i huvudfönstret så kan du även använda den. Denna 
tangentkombination fungerar även inifrån andra applikationer än Trio Agent. (Se 
”Inställningar för Snabbkopiering” på sidan 82.) 

Lyssna av röstmeddelande 
 

När du vill lyssna av ett röstmeddelande gör du så här: 

1. Klicka på Öppna eller tryck på RETUR. Du kan också klicka på . Ett e-brev med 
en bilaga visas. 

2. Klicka på  (bilagan i e-brevet), så öppnas en mediaspelare, och meddelandet spelas 
omedelbart upp. 

3. Stäng och återgå till Trio Agent. 

4. Klicka på Klar eller tryck på RETUR. 

Mediaspelaren 
Den mediaspelare som visas när du spelar upp ett röstmeddelande ser ut så här: 

 
Tabellen beskriver mediaspelarens vanligaste funktioner. 

Om du vill… klickar du på 
… spela upp meddelandet 

 
… stänga av meddelandet 

 
…ändra volymen 

, och drar knappen till önskat läge.  

Se även ”Parkeringserbjudande (gäller vid fax, e-post, röstmeddelanden och 
arbetsuppgifter)” på sidan 20. 

Läsa e-post/SMS  
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När du vill läsa e-post eller SMS gör du så här: 

1. Klicka på Öppna eller tryck på RETUR. Du kan också klicka på .  
E-brevet i Outlook/Notes öppnas automatiskt. 

2. Stäng meddelandet när du hanterat det, och klicka på Klar när du är färdig med 
ärendet. 

Se även ”Parkeringserbjudande (gäller vid fax, e-post, röstmeddelanden och 
arbetsuppgifter)” på sidan 20. 

Läsa faxmeddelande  
 

När du vill läsa ett faxmeddelande gör du så här: 

1. Klicka på Öppna eller tryck på RETUR. Du kan också klicka på .  
E-brevet med faxmeddelandet som en bilaga öppnas automatiskt i Outlook/Notes. 

2. Klicka på  (bilagan i meddelandet). Faxmeddelandet visas nu på skärmen. 

3. Stäng faxmeddelandet och klicka på Klar när du är färdig med ärendet. 

Se även ”Parkeringserbjudande (gäller vid fax, e-post, röstmeddelanden och 
arbetsuppgifter)” på sidan 20. 

Parkeringserbjudande (gäller vid fax, e-post, röstmeddelanden och 
arbetsuppgifter) 
Inställningarna för en tjänst kan göras så att ärenden av typen e-post, fax och 
röstmeddelanden kan automatparkeras om det kommer in ett ärende där kunden aktivt 
sitter och väntar (samtal eller chat). Inställningarna kan vara så att parkeringen sker 
automatiskt eller först efter en fråga. 

Så här kan en parkeringsfråga se ut: 

 
När du är klar med ditt samtal/chat och det inte finns fler ärenden av den typ som du 
skulle kunna bli tilldelad, så blir du erbjuden att fortsätta med det parkerade ärendet: 
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Hantera utringningsuppdrag 
 

Du kan bli tilldelad ett utringningsuppdrag. Det finns tre typer av utringningsuppdrag:  

• till kund som begärt uppringning per telefon  

• till kund som begärt uppringning via webben.  

• från utringningslista som administratören lagt in. 
Tips! När en kund begärt uppringning via webben, kan funktionen ”_D2HLink_12357” 
på sidan Error! Bookmark not defined. vara användbar. 

Utringningsuppdraget läggs som alla andra ärenden i ärendekön. När ärendet kommer till 
en handläggare visas information om ärendet i Ärendeinformationsrutan. 

När du blir tilldelad ett utringningsuppdrag gör du så här: 

1. Klicka på Ring upp eller tryck på RETUR. 

Kunden rings upp automatiskt.  

När du avslutat samtalet visas fönstret Utringning på skärmen. 

2. Markera en av rutorna i Utringningsfönstret och klicka på OK. 

Om det är uppdrag från utringningslista, så kan det finnas fler kryssrutor och alternativ att 
fylla i. Kryssrutorna och svarsalternativen kan då se olika ut beroende på att de är 
konfigurerbara i systemet. 

Om du markerar Kunden ej kontaktad läggs ärendet åter i ärendekön. 

 
Utringningsfönstret 

 
Exempel på ytterligare kryssrutor och val som kan finnas när det är uppdrag från en utrlingningslista. Dessa 
val är konfigurerbara i systemet och kan därför se olika ut. 

Om kunden inte kunde kontaktas, kan ärendet åter läggas i ärendekön. Antal 
kontaktförsök och intervallerna mellan dem ställs in i Administrationsprogrammet. 

Hantera chatt-begäran 
 

Kunder kan begära att få ”chatta” med en handläggare. I ett särskilt formulär på den 
webbserver varifrån chatt-uppkopplingen görs, fyller kunden i uppgifter som kan vara 
antingen obligatoriska eller frivilliga. Dessa uppgifter används för att du som handläggare 
ska få nödvändig information, t.ex. om kundens namn och/eller kundnummer, redan 
innan chatten startar. 
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En chatt-begäran är ett ärende som placeras i en ärendekö precis som andra ärenden. När 
det kopplats till dig, klickar du på Chatta. Det här fönstret visas då på din skärm: 

 

Texten (Online) i namnlisten indikerar att du har kontakt med kunden. Om kontakten 
bryts indikeras detta med texten (Offline). 

Gör så här: 

1. Skriv i din replik och klicka på Skicka eller tryck RETUR. 

2. Din replik flyttas till rutan som visar hela konversationen. 

Som alternativ till att skriva in text har du möjlighet att: 

• infoga en färdig text i chatt-dialogen 

• visa en webbsida för kund, vilket går till så att du skickar en URL till kundens 
webbläsare 

Såväl färdiga texter som eventuell URL måste först läggas upp i konfigurationsfilen 
(agentchat.cfg) innan de kan utnyttjas. 

Infoga färdigt svar i din chatt-dialog 
För att slippa skriva in samma text vid många olika tillfällen, bör frekventa svar läggas upp 
i konfigurationsfilen. 

När du vill utnyttja ett färdigt svar gör du så här: 

1. I Send-menyn väljer du Send Reply och sedan Alias för lämpligt svar. 

Det valda svaret kommer att skrivas in i chatt-dialogen.  

Visa webbsida för kund 
Om du vill visa en webbsida för en kund som du chattar med, gör du så här: 

1. I Send-menyn väljer du Send URL och sedan Alias för den sida, som du vill visa i 
kundens chatt-fönster. En URL som ska kunna användas på detta sätt måste först 
vara tillagda i konfigurationsfilen. 
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2. Den URL som du sänder till kunden kommer också att visas i Chatt-fönstret, och du 
kan starta din webbläsare med den bilden genom att du klickar på URL. 

3. Stäng webbläsaren när du avslutat visningen. 

Kunden kan inte påverka vilka webbsidor som visas. 

Bild på kundens webbläsare 
När du chattar och visar webbsidor för en kund ser han eller hon Chatt-fönstret (i nedre 
delen) och webbsidorna (i övre delen) i samma webbläsare. Så här kan det se ut: 

 
I detta fall har en förkonfigurerad webbsida skickats ut medan kunden fortfarande 
befinner sig i kön till en handläggare, men den URL som du skickar kommer att visas på 
motsvarande sätt. 

Kunden kan klicka på pilen ovanför Chatt-fönstret för att expandera och minimera 
webbsidan i den övre rutan. 

Skicka chatt-loggen 
Alla meddelanden, som utväxlas under en pågående chat, loggas i en chatt-log. Med chatt-
loggen är det möjligt att i efterhand rekapitulera varje utväxlat meddelande. Om kunden 
vill ha en kopia på chatten, kan du skicka innehållet i chatt-loggen i ett mejl. 

Gör så här: 

1. Välj Skicka chattlogg... i Arkiv-menyn så visas dialogrutan Kundinformation. 
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2. Ange mejladressen och klicka på OK. 

Om kunden fyllt i sin mejladress i startformuläret innan chatten började, så kommer 
uppgiften redan att vara ifylld. Detsamma gäller om du tidigare fyllt i uppgiften i samband 
med sändning av chatt-loggen. 

Chatt-loggen skickas nu till kunden, och åtgärden markeras i chatt-fönstret med ett 
meddelande t.ex. ”konversationen skickad till sven.svensson@trio.com”. 

En kopia av chatt-loggen lagras dessutom i databasen varifrån den kan göras tillgänglig 
med hjälp av Kundrapporten. 

Hantera arbetsuppgift 
 

Gör så här: 

1. För att öppna arbetsuppgiften, klicka på Öppna eller tryck på RETUR. 

2.  

a. Arbetsuppgiften har ett telefonnummer ifyllt i  Ring till-fältet: Ärendet hanteras 
som ett utringningsuppdrag (se ”Hantera utringningsuppdrag” på sidan 21.)  
Klicka på Klar när du är färdig med ärendet. 

b. Arbetsuppgiften har inget telefonnummer i Ring till-fältet:  
Klicka på Klar när du är färdig med ärendet. 

Se även ”Parkeringserbjudande (gäller vid fax, e-post, röstmeddelanden och 
arbetsuppgifter)” på sidan 20. 

 
Så här ser det ut när en handläggare tilldelas en arbetsuppgift när man har integration med 
Microsoft Exchange/Outlook… 
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… och så här ser det ut utan Microsoft Exchange/Outlook-integration. 

Hantera besökare 
 

Besökare som registrerats i Trio Visit kan köas i Trio Agent 

 
Besöksregistrering i Trio Visit 

 
Överst i listan finns ett besök i kö 

När en handläggare tilldelas ett ärende med en besökare får standardknappen i 
huvudfönstret texten Acceptera. 

 
När handläggaren accepterat besöket visas denna ruta. I exemplet har vår besökare Olav Knudsen fått 
könummer 10. 

Väntkoppla ett samtal 
Du kan väntkoppla ett samtal när du vill avbryta samtalet tillfälligt, till exempel för att ta 
reda på uppgifter som kunden behöver. 
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Gör så här för att väntkoppla: 
När du vill… Klickar du 

på 
Resultat 

… väntkoppla 
 

Samtalet väntkopplas, och färgen bakom siffran ändras 
från grön till grå. 

… ta tillbaka samtalet 
  

Samtalet blir åter aktivt, och färgen bakom siffran ändras 
från grå till grön.  

Ringa upp eller koppla till en annan person 
Det finns kanske tillfällen när du behöver rådfråga en kollega för att klara av en kunds 
ärende, eller koppla över samtalet till någon annan. Detta gör du via Adressboken, som du 
kan nå från olika ställen i programmet: 

Alternativ 1: Klicka på  i huvudfönstret när du har ett aktivt samtal. Fönstret 
Adressbok öppnas. 

Alternativ 2: Högerklicka på Handläggarikonen i statusarean. En snabbmeny visas. 
Klicka på Telefon följt av Adressboken. 

 

Ringa upp senast ringda nummer 
Om du vill ringa upp ett nummer du nyligen ringt, gör du så här: 

1. Klicka på pilen vid ikonen . Då visas en lista över de nummer du ringt sedan 
du senast loggade in till Trio Agent. 

2. Välj det nummer du vill ringa upp. 

Växla mellan samtal 
Du kan enkelt växla mellan två aktiva samtal genom att klicka på  när du vill ta samtal 

ett, respektive  när du vill ta samtal två. Det andra samtalet väntkopplas. Den part 
som är aktiv grön, den som är väntkopplad gråmarkerad. 

Överflytta samtal 
När du har ett kundsamtal och ett samtal med en annan part kan du flytta över 

kundsamtalet till den andra parten. Klicka på . Alla ikoner avmarkeras, och 
Ärendeinformationsrutan töms. Du kan nu ta emot ett nytt ärende. 

Om den andra parten är en handläggare, överflyttas ärendeinformationen automatiskt. 
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Privat parkering 
Man kan växla mellan flera olika samtal genom att parkera dem. Till skillnad från 
väntkoppling, är antalet samtal man kan parkera obegränsat. Parkerade samtal förblir 
blåmarkerade i kölistan. Även andra ärenden, som exempelvis e-post, fax, och 
röstmeddelanden kan parkeras. Med privat parkering kan du bara plocka upp dem igen. 

Gör så här: 

1. Klicka på  eller tryck F9. Ärendet parkeras.  

2. Dubbelklicka på det ärende du vill återta eller tryck Shift + F9 för att återta senaste 
parkerade ärende.  

Alternativt kan du göra så här: 

1. Tryck Alt + siffra (0-9), så parkeras ärendet på en numrerad plats och till höger om 
parkeringsikonen visas siffran t.ex. .  

2. För att återta ett parkerat ärendet på en numrerad plats, använder du kommandot Alt 
+ siffran ännu en gång.  

Systemparkering 
Systemparkering är bara tillgänglig för telefonsamtal och används när någon annan person 
skall kunna plocka upp samtalet. 

Gör så här: 

1. Tryck på  eller tryck F10. Samtalet parkeras och en meddelanderuta visas. Denna 
innehåller det nummer man kan ringa till för att plocka upp det parkerade samtalet. 

2. Förmedla numret t.ex. genom ett att använda ett externt högtalarsystem eller 
personsökare. 

3.  Om samtalet inte plockas upp i tid så kommer det automatisk som ett återanrop. 
Man kan även dubbelklicka på samtalet för att plocka upp det igen. 

Köra talsvarsfunktioner på aktivt kundsamtal 
Exempel på talsvarsfunktioner kan vara att slå på inspelning av ett pågående samtal eller 
att identifiera en oidentifierad kund. Talsvarsfunktionerna läggs in från Administratörs-
programmet. Gör så här: 

1. När du har ett aktivt kundsamtal för vilket du vill köra talsvarsfunktion, klicka på 

pilen vid knappen Kör talsvarsfunktion . En lista med talsvarsfunktioner visas. 

 
2. Klicka på den talsvarsfunktion du vill använda. 

Talvarsfunktionen körs nu och handläggaren betraktas under hela denna tid som 
upptagen med samtalet. När talsvarsfunktionen körts färdigt kopplas samtalet tillbaks till 
handläggaren (om inte kunden dessförinnan har lagt på). 
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Sätt aktivt ärende i kö till annan tjänst 
Det här avsnittet beskriver hur du sätter ärenden i kö till andra tjänster från 
huvudfönstret. Detta kan också göras från fönstret Tjänster, se ”Lägga det aktuella 
samtalet i kö till annan tjänst” på sidan 62. 

När du har ett aktivt ärende som du vill sätta i kö till en annan tjänst, gör du så här: 
Steg Alternativ 1 Alternativ 2 
1 

Klicka på  eller tryck F11. Ett nytt fönster 
visas på skärmen: 

 

Klicka på pilen bredvid ikonen. Du 
får då upp en lista över inlagda 
tjänster. 
 

 

2 Skriv i namnet på den tjänst du vill sätta ärendet i 
kö till i fältet Sök tjänst, eller dubbelklicka på 
namnet i listan. 

Klicka på den tjänst du vill lägga 
ärendet i kö till. Ärendet får 
tillgodoräkna sig tidigare kötid om 
den inställningen valts tidigare i 
fönstret Köa till tjänst enligt 
Alternativ 1. 

3 Markera eventuellt rutan Tillgodoräkna tidigare 
kötid. Om Tillgodoräkna kötid är valt, kommer 
exempelvis ett ärende som väntat 3 minuter i kö 
tills ärendet besvarats, få med sig kötiden om 
handläggaren skulle placera ärendet i en annan kö. 
Således kommer ärendet placeras in i kön såsom 
det redan hade väntat 3 minuter. Om inte 
Tillgodoräkna kötid är valt kommer ärenden 
som handläggare placerar i kö hanteras som 
nyinkomna och hamnar därmed sist i kön. 

 

Koppla eller köa ärenden till andra personer 
Du kan koppla eller köa ärenden till andra personer från Adressboken, se ”Ringa upp eller 
köa till annan person” på sidan 51. 

Skicka ärendeinformation till annan handläggare 
Du kan skicka ärendeinformationen (Se ”Bild på huvudfönstret” på sidan 6) till en annan 
handläggare, vilket underlättar vid rådfrågning. Gör så här: 

1. Ring upp en annan handläggare när du har ett kundärende. 

2. Klicka på  i huvudfönstret eller tryck F12. Då får din kollega upp samma 
ärendeinformationsruta som du själv har. 

Om du flyttar över ärendet till någon annan, flyttas ärendeinformationen automatiskt till 
den handläggaren. Se ”Överflytta samtal” på sidan 26. 
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Skapa ny arbetsuppgift till en tjänst 
Gör så här: 

1. För att använda en mall för den nya arbetsuppgiften, klicka på pilen vid ikonen  och 
välj en av mallarna i listan (Se i dokumentet TextTemplates.doc om hur man skapar 
mallar.): 

  
För att skapa en ny arbetsuppgift utan några fält ifyllda i formuläret, klicka på ikonen: 

 
2. Dialogrutan Ny arbetsuppgift visas nu: 

 
3. Komplettera med information etc. tills du är nöjd. Notera att om du inte har en 

integration med Microsoft Exchange/Outlook kommer fältet Ring till vara utgråat 
samt att det i fältet Starttid endast går att välja Nu. 

4. Klicka på OK: Om inte MS Exchange/Outlook-integration finns kommer nu 
arbetsuppgiften att läggas i kö. När man har integrationen, öppnas en ny 
arbetsuppgift i Outlook (se bilden nedan). 
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Så här ser det ut när en handläggare tilldelas en arbetsuppgift när man har integration med 
Microsoft Exchange/Outlook. 

Skicka meddelande till en eller flera handläggare 
Du kan skicka ett meddelande till en eller flera handläggare. Detta kan till exempel vara 
användbart när man snabbt behöver nå flera handläggare med information. Gör så här: 

1. Välj menyn Verktyg i huvudfönstret och klicka på Skicka meddelande. Följande 
bild visas: 
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2. Skriv i meddelandet och välj om du vill skicka det till alla handläggare, till en viss 

grupp eller till en enskild handläggare. 

3. Om du vill att meddelandet ska sparas i mottagarens/mottagarnas meddelandelogg, 
bocka för rutan Spara i meddelandelogg. Därmed når meddelandet även 
handläggare som ansluter sig vid ett senare tillfälle. Om du inte väljer Spara i 
meddelandelogg når meddelandet handläggare som vid sändningstillfället är 
anslutna. 

4. Klicka på Skicka. 

Tips! Du kan också skicka meddelanden från  Handläggarfönstret. Högerklicka på en 
handläggare och välj Skicka meddelande. 

Hos den mottagande handläggaren ser det ut så här: 

 
Handläggaren kan då svara genom att klicka på Svara-knappen. Att klicka på OK stänger 
fönstret utan att svara på meddelandet. 

Nollställa Handläggarklienten 
Det kan hända att du kan behöva nollställa Handläggarklienten. Det kan till exempel bero 
på att programmet felaktigt tror att du har ett aktivt samtal. Denna funktion ska normalt 
inte behöva användas. 
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Välj Nollställ klient på Arkiv-menyn. 
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Adressboken 

Inledning till avsnittet Adressboken 
I det här kapitlet beskrivs Adressboken/Trio Enterprise Attendant och dess funktioner. 
Du kan till exempel: 
• Ha flera adresslistor, vilka är valbara från en lista 
• Göra sökningar i adresslistorna. I de avancerade adresslistorna (Present) kan du även 

konfigurera egna sökningar. 
• Skicka e-post till personer 
• Se andras frånvaro och – om du har rättigheter – sätta frånvaro för andra. 
• Ringa till andra personers olika nummer 
• Köa ärenden till annan tjänst eller person med kölogik och möjlighet till 

egendefinierade återanropsinställningar 

Tips! Trio rekommenderar att du tillsammans med Adressboken även visar 
Skrivbordsverktygsfältet. 

Adressboken/Trio Enterprise Attendant 
Bilden här visar Adressbokens fönster. Numreringen i rubrikerna i de följande avsnitten 
hänför sig till numreringen i bilden. 

 
Adressbokens olika fält 

Om du valde Anslut med Enterprise Attendant licens vid inloggningen, ändras namnlisten till 
Trio Enterprise Attendant och du får också tillgång till fälten 5, 6, 7 och 11. (Se bilden 
nedan.) 
Menyn i huvudfönstret är även tillgänglig i Adressboken och i Trio Enterprise Attendant.  
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Trio Enterprise Attendants olika fält 

Tabellen nedan visar fältens namn. 
Fält nummer Namn 
1 Verktygsfältet 
2 Kölistan 
3 Samtalsfälten 
4 Ärendeinformationsrutan 

OBS! Visas inte i figuren ovan. 
5 Sökfältet med adresslistorna 
6a/6b Avdelningsutforskaren eller Informationsutforskaren 
7 Detaljinformation (visas endast när en avancerad adresslista är vald) 
8 Frånvaroinformation (visas endast när en avancerad adresslista är vald) 
9 Kötidsparametrar 
10 Återanropsinställningar 
11 Nummerfältet 
12 Ärendelistan (visas endast när en avancerad adresslista är vald) 
13 Sökresultatslistan 

OBS! Fälten 6, 7, 8 och 12 är bara tillgängliga om du har Trio Enterprise Attendant. 

1. Verktygsfältet 
Tabellen nedan visar ikonernas funktioner. 
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Ikon Klicka här om du vill… Du kan också 
trycka på … 

 
Tjänstgörings-
statuslistan 

… tala om att du är redo för att ta emot 
ärenden, logga av eller ta paus. Om 
handläggaren är avloggad eller har paus är 
rutans bakgrund röd. Se även sidan 14. 

F2 för Avloggad 
F3 för Paus 
F4 för Redo 
(Dessa fungerar från 
samtliga fönster i 
Trio Agent) 

 
Personligkö 

… ändra status för din personliga kö. Ikonen 
har en röd symbol om kön är stängd, och en 
grön om den är öppen. 

 

 
Sätt frånvaroorsak

… ange frånvaroorsak.  
Om du klickar på ikonen visas fönstret 
Frånvaro.  
Om du klickar på pilen kan du välja 
frånvaroorsak direkt i en meny. 

CTRL + F 

 
Svara 

… ta emot ett ärende.   
Dessutom har tangenten funktionen att man i 
läge Paus kan plocka ett bästa möjliga ärende, 
som man hade fått automatiskt om varit i läge 
Redo. (Jfr ”Pull mode” i Present.) 

NUM + 
(Detta fungerar från 
samtliga fönster i 
Trio Agent) 

 
Lägg på 

… avsluta ett ärende. NUM - 
(Detta fungerar från 
samtliga fönster i 
Trio Agent) 

 
Ring 

… ringa upp markerad person i listan. Om du 
klickar på ikonen ringer du på personens 
telefonnummer. Om du klickar på pilen kan 
du välja nummer från en lista. 

RETUR 
Ring/Förfrågan till 
vald persons 
telefonnummer 
CTRL + RETUR 
Ring/förfrågan till 
vald persons 
mobilnummer 

 
Köa till person 

… köa ärendet till vald person i listan.  SHIFT + RETUR 
Köa till person eller 
nummer 
CTRL + SHIFT + 
RETUR 
Köa till 
mobilnummer 

 
Samtal 1 

… aktivera Samtal 1. F6 

 
Samtal 2 

… aktivera Samtal 2. F7 

 
Överflytta 
samtalet 

… flytta över det pågående samtalet till en 
annan handläggare. 

F8 

 
Privat parkering 

… parkera ett ärende så att du kan ta ett 
annat. 
För att återta senast parkerade ärende kan du 
använda tangentkombinationen Shift + F9. 
Du kan också parkera ett ärende på en 

F9 
 
Shift + F9 
 
Alt + siffra 
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numrerade plats (0-9) med 
tangentkombinationen Alt + siffra. 
Parkeringsikonen får då motsvarande siffra till 

höger om ikonen t.ex. . 
För att återta ett parkerat samtal på en 
numrerad plats, använder du kommandot Alt 
+ siffran ännu en gång.  

 
 
 
 
Alt + siffra 

 
Systemparkering 

… parkera ett samtal till en person som inte 
har en telefon man kan koppla samtalet till. 
Trycker handläggaren/telefonisten på 
systemparkeringsknappen, så parkeras 
samtalet och telefonisten får en 
meddelanderuta med ett nummer som man 
kan ringa för att plocka upp samtalet. Detta 
får telefonisten förmedla på lämpligt sätt (t.ex. 
genom ett högtalarutrop eller personsökare). 

F10 

 … spela in samtalet. 
Om inspelningsknappen inte är tillgänglig kan 
orsaken vara att funktionen inte är installerad. 

 

 
Köa till tjänst 

… placera ett ärende i kö till en annan tjänst. F11 

 
Till röstbrevlåda 

…kopplar samtal till den valda personens 
röstbrevlåda. 

 

 
Skicka 
information  

… skicka ärendeinformationen som visas i 
huvudfönstrets ärendeinformationsruta till en 
annan handläggare. 

F12 

 
Skicka 
meddelanden 

… i ditt e-postprogram öppna ett nytt 
meddelande till den valda personen. 
Meddelandet kan antingen generera ett e-post 
meddelande, ett SMS eller både och. Klicka på 
ikonen om du vill öppna meddelandet med 
standardmallen för e-post vald. 
Klicka på pilen om du vill välja mall ur listan. 

CTRL + E (e-post) 
CTRL + S (SMS) 
CTRL + M (enligt 
Trio Presents 
normalprioritet) 

 
Ny arbetsuppgift 

…skapar en ny arbetsuppgift för den valda 
handläggaren. 

CTRL+T (öppnar 
standardarbetsuppgif
t) 

Kölängdsindikator
n 

… kölängdsrutan visas information om hur 
många som står i kö till de tjänster man valt att 
visa, samt fördelningen för hur länge 
personerna i kön har väntat. Se även 
”Kölängdsrutan” på sidan 10. 

 

Konfigurera piltangenter 
I Arkiv-menyn finns kommandot Konfigurera piltangenter…, som öppnar följande 
dialogruta. 
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I bilden visas de snabbval, som i kombination med Pil Upp och Pil Ned används för att 
bläddra i de olika fälten. Du kan fritt välja att ändra snabbvalstangenterna efter egna 
önskemål. 

Vid de olika fälten som beskrivs i detta kapitel, anges vilket standard snabbval som ska 
användas för att nå fältet och kunna bläddra bland befintliga alternativ. 

2. Kölistan 
Snabbval: Ctrl + Alt + Pil Upp/Ned 

För en fullständig beskrivning av kölistan, se ”2. Kölistan” på sidan 8. 

3. Samtalsfälten 

 
I den översta rutan visas information om vilken tjänst/kö som kunden ringt på. Färgen är 
densamma som i huvudfönstrets ärendeinformationsruta. 

I den nedre vänstra rutan visas information om Samtal 1 (information om den inringande) 
och i den nedre högra information om Samtal 2 (information om den man försöker 
koppla till). Du aktiverar respektive samtalet, dvs. pratar med parten, genom att klicka på 

motsvarande knapp i verktygsfältet /  eller trycker F6/F7. 

Aktivt samtal indikeras genom att bakgrundsfärgen blir ljusgrön. Den röda pilen mellan 
fälten pekar även på det aktiva samtalet.  

Väntkopplat samtal indikeras genom att bakgrundsfärgen blir ljusgrå. 

I samtalsfältet för Samtal 2  visas statusinformation, dvs. information om det är 
hänvisat, upptaget etc.  

Om det är ledigt när du klickar på Köa så försvinner samtalet iväg, om det är upptaget så 
indikeras det både i det högra samtalsfältet samt på aktuell rad i adresslistan. Då behålls 
samtalet hos dig och du kan då välja att göra något annat med samtalet, t ex om kunden 
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önskar vänta så klickar du återigen på Köa. I annat fall kan du välja att koppla ärendet till 
någon annan på t.ex. samma avdelning.  

4. Ärendeinformationsrutan 
Du kan välja i Visa-menyn om du vill se Ärendeinformationsrutan i Adressboken eller 
inte. Innehållet i denna ruta är identiskt med motsvarande ruta i Huvudfönstret, se ”4. 
Ärendeinformationsrutan” på sidan 10. 

OBS! Ärendeinformationsrutan visas inte i bilden på sidan 34. 

5. Sökfältet med adresslistorna 

 

Sökfältet 
Adresslistorna kan vara en eller flera Trio Present-databaser, men även textfiler är möjliga 
att ha som adresslistor (exempelvis MS Word- och MS Excel-dokument). 

Adresslistor 
Snabbval: Shift + Alt + Pil Upp/Ned 

 
Man kan ha flera olika adresslistor som du väljer i drop-down listan. Man kan konfigurera 
i administrationsprogrammet vilken adresslista som skall vara förvald för respektive tjänst. 

Adresslistorna kan vara en eller flera Trio Present-databaser, men även textfiler är möjliga 
att ha som adresslistor (exempelvis MS Word- och MS Excel-dokument). 

Beroende på vilket nummer som kunden ring till så kan systemet automatiskt välja in den 
lista som bäst lämpar sig för det aktuella samtalet. För en telefonist innebär detta att det 
går att besvara och koppla samtal åt flera olika separata företag. 

Sökningar i enkla adresslistor (textformat) 
I enkla adresslistor i textformat (t.ex. listan HANDLÄGGARE) sker sökning på den 
kolumn som adresslistan är sorterad på. Du kan alltså söka på förnamn, efternamn, grupp, 
nummer, etc. 

Gör så här för att söka: 

Skriv in ett eller flera tecken i sökfältet. Sökningen sker automatiskt i adresslistan, och blir 
mer och mer specifik ju fler tecken du skriver. 

Sökningar i avancerade adresslistor (Present) 
Systemet levereras med en standarduppsättning med sökningar, men du kan även 
konfigurera egna sökningar. 

Gör så här för att skapa egna sökningar (alternativt om du vill modifiera sökningar som 
redan finns): 

1. Välj Arkiv > Konfigurera sökningar… på Arkiv-menyn i Adressboken. 
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2. Klicka på Lägg till (alternativt markera sökningen du vill modifiera och klicka på 

Ändra). 

-  

3. Välj ett till tre sökord ur listorna. Fler än ett sökord skapar en kombinationssökning. 

4. Klicka i tangentkombinationsfältet och tryck på tangentbordet den/de tangenter som 
du vill använda för att aktivera sökningen. 

5. Klicka OK för att spara sökningen.  

Sökalternativ i Present 

 
Använd standardsökning när du vill söka på för- och/eller efternamn eller anknytning: 

Skriver du in en eller flera bokstäver och trycker på RETUR, 
kommer systemet att söka efter personer med efternamn som 
börjar på de bokstäver du angett. Sökningen kommer även att 
ske fonetisk med s.k. soundex. 

Börjar du skriva in ett mellanslag eller komma innan bokstäverna i 
namnet så söker programmet på förnamn. 

Skriver du två ord med mellanslag eller komma mellan dem så 
söker programmet på efternamn och förnamn. 
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Skriver du in siffror så söker programmet automatiskt på 
anknytning. 

Använd informationssökning – Fält 1 för att söka i första fältet (kolumnen) i 
informationsstrukturen. Sökning med t.ex. ”taxi st” gör följande: 

Öppnar Informationsutforskaren och söker efter första mapp som börjar med ”taxi”. 
Därefter söker den fram de rader i mappen som innehåller "st" i första kolumnen. 

Använd informationssökning – Alla fält för att söka i alla fälten (kolumnerna) i 
informationsstrukturen. Sökning med t.ex. ”taxi st” gör följande: 

Öppnar Informationsutforskaren och söker efter första mapp som börjar med ”taxi”. 
Därefter söker den fram den eller de rader i mappen som innehåller "st" i någon 
kolumn. 

Använd kombinationssökning när du vill söka på en kombination av upp till tre sökord:  

Kombinationssökningar görs med komma eller mellanslag mellan 
sökorden. Skriv in en eller flera bokstäver ur vardera orden i 
sökfältet och tryck därefter på tangenten som är konfigurerad 
att söka i de kolumner du valt. 

Använd ”samma”-sökning när du har markerat en person i sökresultatet och vill söka 
fram en annan person med samma egenskaper med den du utgår från: 

Markera personen du vill utgå ifrån och tryck på knappen som är 
konfigurerad för det sökbegrepp du vill använda. Vill du söka i 
samma organisation trycker du alltså på knappen för 
organisationssökning. 

Kombinationssökningar går även att använda när du vill söka 
någon med hjälp av ”samma”-sökning. När du markerat en 
person i sökresultatet och trycker på knappen för någon av 
kombinationssökningarna, letar systemet fram personer med 
samma kombination av egenskaper, exempelvis både samma 
organisation och titel. 

Samma ärende söker du på genom att markera en person med det 
ärende du vill söka på och därefter trycka på knappen för 
ärendesökning. 

Kundgrupp 
Snabbval: Ctrl + Shift + Pil Upp/Ned 

 
När man väljer adresslistan Present visas listrutan Kundgrupp, med vilken man får 
möjlighet att filtrera träffarna genom att välja en specifik kundgrupp. Kundgrupperna 
skapas i Present. 

Tips: Genom att använda inställningen “Använd tjänstenamn som kundgrupp” i TA 
Admin så kan systemet automatiskt välja in rätt kundgrupp för det aktuella samtalet. 
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6a. Avdelningsutforskaren 

 
Avdelningsutforskaren visas som en separat ruta om du väljer Avdelningsutforskaren i 
Visa-menyn. 

Om du markerar en avdelning i Avdelningsutforskaren, uppdateras Sökresultatlistan med 
alla personer tillhörande den valda avdelningen. Du kan stega dig fram i listan och sedan 
ringa anknytningen, mobilen eller skicka e-post eller SMS m.m. till den valda personen, 
genom att högerklicka och välja önskad åtgärd från snabbmenyn. 

Om du i stället markerar en person i Sökresultatlistan och gör en avdelningssökning, så 
kommer Avdelningsutforskaren att expandera och markera den huvudavdelning, som 
personen tillhör. 

OBS! Antingen Avdelningsutforskaren eller Informationsutforskaren kan visas under 
förutsättning att man loggat på som telefonist. Observera också att sökresultatet maximalt 
visar 200 rader åt gången. För att få se ytterligare rader får man stega till slutet på listan 
och trycka Page Down för att få se nästa 200 rader. 

6b. Informationsutforskaren 
 Informationsutforskaren är kopplad till att Trio Enterprise Attendant finns installerad.  

 
Välj en mapp i informationsstrukturen och utför sökning genom att skriva inledande 
tecken i det sökta objektets namn och trycka på RETUR. Matchande objekt visas i 
sökresultatet. 

Vilka kolumner som visas beror på inställningar i Present-systemet. Man får också ett nytt 
fält nedanför sökresultatet. I detta fält kan man få se det textfält, som finns knutet till den 
markerade informationsraden. 

OBS! Antingen Avdelningsutforskaren eller Informationsutforskaren kan visas under 
förutsättning att man loggat på som telefonist.  

7. Detaljinformation 
Detaljinformationsrutan visar ytterligare information om den person som är markerad i 
sökresultatet. Precis som för sökresultatet bestämmer du själv vilka kolumner som ska 
finnas och i vilken ordning de ska visas. 

Om du vill ändra de visade kolumnerna, väljer du Visa > Välj kolumner för > 
Detaljinformation på Visa-menyn i Adressboken. 
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Dialogen för kolumninställningar.  

Kolumnerna i den högra listan visas i huvudfönstret från vänster till höger; ju längre ner i 
listan desto längre till höger visas kolumnen. Du kan ändra kolumnernas placering genom 
att markera den kolumn som ska flyttas och klicka på Flytta upp respektive Flytta ner. 

8. Frånvaroinformation 
Snabbval: Shift + Pil Upp/Ned 

 
När du markerar en person i sökresultatet så visas information om personens frånvaro i 
listan. Den aktuella, tidigare samt kommande frånvaroorsaker visas (tidigare frånvaro visas 
som standard endast en timme tillbaka i tiden). Maximalt kan 30 orsaker visas i listan. 

Om man markerar en frånvaroorsak och trycker Shift + F10 eller högerklickar på raden, 
så visas en meny. Där kan man välja: 

• Ta bort för att ta bort hänvisningen 

• Ändra för att ändra hänvisningen  

9. Kötidsparametrar 
Välj i Visa-menyn om du vill se eller dölja Kötidsparametrarna. 

 
Här kan du ställa in kötidsparametrar för det aktuella ärendet. Man kan konfigurera i 
administrationsprogrammet om Tillgodoräkna tidigare kötid skall vara förvalt för 
respektive tjänst. 

Om Tillgodoräkna kötid är valt, kommer exempelvis ett ärende som väntat 3 minuter i 
kö tills ärendet besvarats, få med sig kötiden om handläggaren skulle placera ärendet i en 
annan kö. Således kommer ärendet placeras in i kön såsom det redan hade väntat 3 
minuter. Om inte Tillgodoräkna kötid är valt kommer ärenden som handläggare placerar 
i kö hanteras som nyinkomna och hamnar därmed sist i kön.  

Du kan höja prioriteten på ett viktigt ärende så att detta kan gå före ärenden som redan 
väntar i kö. 
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10. Återanropsinställningar 
Välj i Visa-menyn om du vill se eller dölja Återanropsinställningarna. 

 
Här kan du ställa in parametrar för Återanrop. Man kan konfigurera dessa 
standardvärden per tjänst i administrationsprogrammet, och de är då förvalda. För e-post 
vill man kanske ha en dag innan återanrop, och för samtal ska motsvarande återanropstid 
kanske vara 1 minut. Man kan ha olika tider för återanrop när man köar mot ledigt eller 
upptaget nummer. 

• Parametern Tid anger tiden tills dess att återanrop sker. 

• Parametern Personligt anger att återanropet i första hand skall styras till samma 
handläggare som kopplade ärendet och tiden anger hur länge man skall vänta på att 
denna handläggare blir ledig. Därefter går ärendet vidare till andra handläggare med 
rätt kompetens. 

Förändringar från standardvärden som du gör här, påverkar endast det aktiva ärendet.  

Återanrop sker till: 

• Samma handläggare 

• Samma tjänst 

• Till samma handläggare följt av till samma tjänst om samma handläggare inte svarar 
inom angiven tid. 

11. Nummerfältet 
Snabbval: Ctrl + Pil Upp/Ned 

 
När du markerar en person i sökresultatet så fylls nummerfältet automatiskt med den 
valda personens telefonnummer: 

Håller du Ctrl-knappen nedtryckt så byts numret i fältet ut mot mobilnumret. 

Nummerfältet har även en drop-down-lista som innehåller: 

Övriga möjliga telefonnummer för den markerade personen 
(med detta avses fält man valt att visa och som dessutom 
innehåller numeriska värden av minst samma nummerlängd 
som en anknytning). 

 De 10 senast slagna numren. 

Du kan givetvis manuellt skriva in önskat telefonnummer. 

Tangentkombinationer för att ringa och koppla är: 

Tryck… …för att Beskrivning 
NUM 
RETUR 

Ringa  Standardknappen har texten Ring när du inte 
har något aktivt samtal. 

NUM 
RETUR 

Koppla utan avisering Standardknappen har texten Koppla när du 
har ett aktivt samtal 
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Tryck… …för att Beskrivning 
NUM 
RETUR 

Köa mot upptaget När anknytningen du försöker koppla till är 
upptagen så kan du ställa samtalet på kö 
genom att trycka på tangenten eller knappen 
för Koppla en gång till 

NUM 
RETUR 

Följa vidarekoppling När anknytningen du försöker koppla till är 
vidarekopplad eller har en hänvisning med 
vidarekoppling som åtgärd, kan du följa 
vidarekopplingen genom att trycka Ring eller 
Koppla en gång till. 

ALT + NUM 
RETUR 

Göra genomgång När anknytningen du försöker ringa/koppla 
till är hänvisad eller vidarekopplad så kan du 
ringa igenom 
hänvisningen/vidarekopplingen. 

NUM ,   eller 
NUM . eller 
SHIFT+NUM 
RETUR 

Koppla med avisering OBS! NUM , eller NUM . symboliserar 
tangenten till vänster om Enter-tangenten på 
det numeriska tangentbordet som används för 
att ange decimaltecken (komma eller punkt) 
beroende på konventionen i olika länder. 

12. Ärendelistan 
Snabbval: Alt  + Pil Upp/Ned 

 
När du markerar en person i sökresultatet så visas i Ärendelistan de ärendetyper som 
personen är kopplad till i Present. Om man markerar ett ärende och trycker på knappen 
för ärendesökning, så kommer en sökning att utföras på alla som har kunskap om det 
markerade ärendet. 

13. Sökresultatet 

 
Sökresultatet visar innehållet i vald adresslista. Listan kan sorteras på olika kolumner 
genom att klicka på kolumnrubriken eller genom att trycka på CTRL och kolumnnumret. 
I exemplet ovan skulle CTRL + 3 sortera på Grupp.  

För att få hänvisningsinformation krävs tillgång till ett Present-system. Personer som är 
hänvisade visas med röd text. Om du markerar personen, kommer radens bakgrund att bli 
röd och texten bli vit. Hänviningsorsaker visas med följande ikoner. 

 
Lunch 

 
Semester 
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Gått för dagen 

 
Tjänstledig 

 
Tjänsteärende 

 
Ute 

 
Sammanträde 

 
Sjuk 

 
Tjänsteresa 

 
Vidarekopplad, 
Vidarekopplad till 
mobil 

 
Deltid 

 
Övrigt 

Om du sökt upp en person i listan och du vill hitta någon person med samma egenskap 
(t.ex. grupp, titel, kontor etc.), sorterar du bara om listan på aktuell kolumn. (Detta gäller 
enkla textbaserade adresslistor. För Present-system, se ”Sökalternativ i Present” på sidan 
39.) Vald person kommer då visas mitt i sökresultatet så att du kan se så många tänkbara 
alternativ som möjligt. 

Adressboken kan automatiskt söka fram och markera personer i sökresultatet. För ett 
direktsamtal sker sökning i kolumnerna Nummer och Mobil på den inringandes nummer 
(a-nummer). För ett omstyrt samtal sker sökning istället på det slagna numret (b-numret).  

Om du vill ändra de visade kolumnerna, väljer du Visa > Välj kolumner för > 
Sökresultat på Visa-menyn i Adressboken. 

 
Dialogen för kolumninställningar.  

Kolumnerna i den högra listan visas i huvudfönstret från vänster till höger; ju längre ner i 
listan desto längre till höger visas kolumnen. Du kan ändra kolumnernas placering genom 
att markera den kolumn som ska flyttas och klicka på Flytta upp respektive Flytta ner. 

Kö 
Köinformation visas med följande ikoner. 

1 Siffran anger hur många som kan sättas i kö till den aktuella anknytningen. 

 Handläggare med stängd personlig kö. 

 Handläggare med öppen personlig kö. Siffran anger antal i kö. 

 Tjänst. Siffran anger antal i kö. 

Tillgänglighet 
Tillgänglighet markeras med följande ikoner. 

 Tillgänglig 
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 Inte vid datorn 

 Ej ansluten 

 Upptagen 

Mobilstatus 
Kolumnen Mobilstatus visar mobiltelefonens status med följande ikoner. 

 Mobilen är ledig 

 Mobilen är upptagen 

 Mobilen är avstängd eller har inte täckning 

Integration med Presence-system 
Det finns möjlighet att integrera Microsoft Office Communicator (OCS) och Cisco 
Unified Presence med Trio Enterprise. 

Vid integration med Presence-system kommer sökresultatet att kunna visa ytterligare ett 
antal kolumner. I bilden nedan har dessa placerats först, för att framgå tydligare. 

 
Tillgänglighet bestäms av vilken status användaren valt att sätta i sitt Presence-system, 
här visat med exempel från Office Communicator. 

 
Communicator-anknytning anger numret till användarens Communicator-anknytning. 

Personligt meddelande kan t.ex. innehålla den anteckning som användaren gjort i 
Communicator eller t.ex. ”Frånvarande” om denna inställning är gjord i MS Outlook. 

Plats indikerar var användaren befinner sig. Typiska värden är ”Kontor” eller ”Hemma”.  

Tilläggsfunktioner 
Genom att högerklicka på en rad i Adressboken visas följande snabbmeny. 
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Via menyn kan man ringa till numret eller till Communicator-klienten. Om det är ett 
pågående samtal kan det kopplas på motsvarande sätt. 

Om en rad är markerad i Adressboken, kan man också trycka på Ctrl + Shift + I för att 
öppna en IM-konversation. Detta fungerar endast vid OCS-integrering. Communicators 
konversationsfönster, som kommer att visas.  

 
IM-konversation kan t.ex. användas i stället för inbrytning när handläggaren har Office 
Communicator installerat.  

Speciell visning vid flera tidzoner 
Om installtionen av Trio Enterprise omfatttar användare i olika tidszoner, så markeras 
tidsangivelserna för dessa på ett speciellt sätt vid visning av frånvaroinformation (se ”8. 
Frånvaroinformation” på sidan 42) och sökresultat (se ”13. Sökresultatet” på sidan 44). 

 
Visad tidszon indikeras med ikonerna.  

• den inringandes tidszon  

• min tidszon   

• användarens tidszon . 

När man tar emot ett samtal så väljer programmet automatiskt den inringandes tidszon 
. Med hjälp av kommandot Alt + Z kan du växla mellan tidzonerna tills den önskade 

visas. 

Skapa ny arbetsuppgift från Adressboken 
Gör så här för att skapa en ny arbetsuppgift för en handläggare: 

Steg Alternativ 1 Alternativ 2 
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Steg Alternativ 1 Alternativ 2 

1. Sök upp handläggaren i Adressboken och markera dennes rad i sökresultatet. 
2. Högerklicka på handläggarens rad och välj 

en av mallarna för arbetsuppgiften (se i 
dokumentet TextTemplates.doc om hur 
man skapar mallar). 

 

Klicka på pilen vid  knappen 
i verktygsfältet. En meny av mallar 
för arbetsuppgifter visas (se i 
dokumentet TextTemplates.doc 
om hur man skapar mallar): 

 
eller klicka på ikonen för att skapa 
en ny arbetsuppgift utan några fält 
ifyllda i formuläret 

3. Dialogrutan för en ny arbetsuppgift öppnas. Komplettera med information etc. 
tills du är nöjd. 

 
Dialogrutan Ny arbetsuppgift 

Notera att om du inte har en integration med Microsoft Exchange/Outlook 
kommer fältet Ring till vara utgråat samt att det i fältet Starttid endast går att välja 
Nu. 

Om du fyller i ett telefonnummer i Ring till-fältet kommer ärendet hanteras som 
ett utringningsuppdrag. (Se ”Hantera utringningsuppdrag” på sidan 21.) 

4. Klicka på OK. Om inte MS Exchange/Outlook-integration finns kommer nu 
arbetsuppgiften att läggas i kö. När man har integrationen öppnas en ny 
arbetsuppgift i Outlook: 
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Steg Alternativ 1 Alternativ 2 

 
5. Komplettera informationen i fälten om du så önskar och klicka därefter på Save 

and Close (Spara och Stäng). 

Skicka e-post eller SMS från Adressboken 
Det är möjligt att direkt skicka e-post/SMS med olika malltexter till sökt person. 
Malltexterna kan administratören själva konfigurera och dessa kan även innehålla 
kundparametrar (t.ex. kundens namn, numret kunden ringde ifrån, etc.). Dessa 
meddelanden kan också skickas som SMS genom att e-postmeddelandet skickas via Trios 
SMS-tjänst. 

Gör så här: 

1. Markera i sökresultatet den eller de personer som du önskar skicka e-post till. 

2. Välj e-postmall genom att högerklicka på personen och därefter välja från 
snabbmenyn. Om du vill skicka meddelandet till flera personer, håller du ned Ctrl-
tangenten och klickar på samtliga mottagare innan du högerklickar och väljer e-
postmall.  

--   

eller 

klicka på pilen vid Skicka meddelande-ikonen på verktygsfältet och därefter välja 
mall från menyn.  

--  

eller 
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om du vill använda standardmallen, tryck CTRL och E för vanlig e-post respektive 
CTRL och S för SMS. CTRL och M skickar meddelandet via den kanal som är 
angiven som normalprioritet i Trio Present. Tomt meddelande innebär att uppgift om 
ärende saknas. 

3. Ett nytt e-postmeddelande öppnas nu i din e-postläsare med mottagarens adress ifylld 
och med vald malltext. Notera att om det är ett SMS så kommer inte det som ev. står 
i Ämnesfältet (Subject-fältet) att skickas med. 

4. Redigera eventuellt, och skicka som vanligt. 

 
Ett exempel på ett e-postmeddelande med en vald mall. Namnet "Sven Nilsson" och 
telefonnumret "261" kan automatiskt fyllas i, från ärendets kundparametrar. 

Sätta frånvaro från Adressboken 
Handläggare med rätt behörighet (vilken sätts i administrationsprogrammet) kan sätta 
frånvaroorsaker för andra. 

Gör så här: 

1. Markera i sökresultatet den eller de personer som du önskar sätta frånvaro åt. 

2. Välj frånvaroorsak genom att högerklicka på personen och därefter välja från 
snabbmenyn.  

Om du vill sätta en grupphänvisning för flera personer, håller du ned Ctrl-tangenten 
och klickar på samtliga personer innan du högerklickar och väljer frånvaro.  

-  

eller 

klicka på pilen vid Sätt frånvaro-ikonen på verktygsfältet och därefter välja orsak från 
menyn.  
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-  

eller 

tryck CTRL + F, alternativt klicka på ikonen Sätt frånvaro . Då öppnas fönstret 
Frånvaro. Välj frånvaroorsak och återkomsttid.  

-  

I grupprutan Åtgärd väljer du hur dina telefonsamtal ska hanteras under frånvaron. I 
grupprutan Alternativ anger du eventuellt om du vill ändra tjänstgöringsstatus eller 
status på den personliga kön. 

Om du sätter en frånvaro när personen redan har en aktiv frånvaro så frågar 
systemet om du vill ta bort den. Klickar du Ja ersätter den nya frånvaron den gamla, 
men om du klickar Nej så kommer frånvarobeskeden att ligga dubbelt. I 
sökresultatet kommer då frånvarobeskedet med den senaste återkomsttiden visas på 
personens rad i listan. 

Gruppbesked skapas om man markerat flera personer och sätter samma besked för 
dessa. Borttag/ändring av en grupphänvisning görs genom att klicka på aktuell 
hänvisning i listan ”Frånvaroinformation” på sidan 42. Väljer man ”Ändra” så 
öppnas frånvarodialogen. Då kan man välja att ändra för alla genom att låta 
Grupphänvisning förbli ikryssad. Tar man bort krysset ändrar man bara för sig själv. 

Ringa upp eller köa till annan person 
Från Adressboken kan du ringa upp eller köa till annan person. Du kan köa flera samtal 
till samma nummer och detta nummer kan vara vilket nummer som helst i hela världen. 
Du kan även köa e-post, fax och röstmeddelanden, men bara till andra handläggare. 

För att ringa upp eller köa till annan person, skriv in numret manuellt i Nummerfältet eller 
följ instruktionen nedan: 
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Steg Ringa till annan person Köa till annan person 
1. Sök upp personen du vill ringa upp enligt instruktionen i avsnittet ”6a. ” på sidan 41. 

2. Eventuellt: Ändra kötidsparametrar och/eller återanropsinställningar (se avsnitten 
”9. Kötidsparametrar” på sidan 42  och ”10. Återanropsinställningar” på sidan 43. 

3. Tryck RETUR för att ringa till 
nummer eller CTRL + RETUR för 
att ringa mobil. 
Du kan också högerklicka på 
personen och välj önskat nummer ur 
menyn. 

 

Tryck SHIFT + RETUR för att köa till 
person/nummer eller SHIFT + CTRL + 
RETUR för att köa till mobil. 
Du kan också högerklicka på personen och 
välj att koppla till önskat nummer ur menyn. 

 

Koppla mot ledigt nummer 
Samtalet kopplas iväg. Om personen inte svarar så sker ett återanrop enligt de 
återanropsinställningar som angetts (se ”10. Återanropsinställningar” på sidan 43). 

Koppla mot upptaget nummer 
Om du försöker köa till en upptagen person så visas raden med vit text och röd bakgrund 
och en telefonikon visas i kolumnen T (Typ). Återanropstiden ändras automatiskt till 
inställningen för tjänsten i fältet Återanropstid vid upptaget. Notera att kundsamtalet är 
kvar hos dig. Du kan nu välja att köa mot upptaget genom att välja Koppla en gång till 
eller att koppla samtalet till någon annan.  

Återanrop 

 
Samtalsfält med info om samtalet som kommer tillbaka visas (återanrop, från person, 
återanropsorsak (upptaget eller ej svar), ursprungligen kopplat av). Personen är vald i 
sökresultatet så att samtalet enkelt kan kopplas på nytt. 

Visa bild 
Högerklicka på personen och välj Visa bild ur snabbmenyn, så kommer ett foto på 
personen att visas i din webbläsare.  

OBS! Bilden måste finnas lagrad på servern, och filnamnet måste finnas inskrivet i 
Company Directory. 
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Starta IM-konversation 
Högerklicka på personen och välj IM-konversation (Instant Messaging), så startas en 
chatt-session med personen via Microsoft© Office Communicator. 

Om en rad är markerad i Adressboken, kan man också trycka på Ctrl + Shift + I för att 
öppna en IM-konversation. 

OBS! Bägge personerna måste ha Office Communicator installerade. 
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Infoga 

Inledning till avsnittet Infoga 
Handläggaren har möjlighet att infoga extra information och extra efterarbete till ett 
ärende som handläggaren hanterar eller har hanterat tidigare. Följande kan infogas: 

Efterarbete 

Märkning 

Kommentar 

Kundnummer 

Dialogrutan Infoga används för detta. 

 
Dialogen innehåller alla dessa fyra då man ibland önskar att infoga flera saker till samma 
ärende. Detta kapitel beskriver efterarbete, märkning, kommentar och kundnummer lite 
närmare och hur man gör för att infoga dem. 

Märkning och Efterarbete väljs från listrutor som innehåller alternativ som 
administratören har definierat medan Kommentar och Kundnummer är exempel på 
inmatningsfält där handläggaren matar in uppgiften.  

Infoga under pågående ärende 
Notera att du från huvudfönstret kan infoga för ett ärende även efter att det avslutats 
(men innan du blivit tilldelat nästa ärende). 

Infoga efterarbete 
Om du vill infoga efterarbete till ett ärende gör du så här: 

1. Klicka på menyn Infoga i huvudfönstret när du har ett ärende aktivt. 
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2. Välj Efterarbete. 

3. I dialogrutan Infoga är markören placerad i fältet Efterarbete och du kan välja önskad 
alternativ från listrutan. Varje efterarbetsorsak har en standardtid som automatiskt 
ställs in. Om du behöver en annan tid än den som är standard kan du ändra den 
manuellt. 

4. Klicka på OK. 

För varje typ av efterarbete finns en viss tid tilldelad. När denna förflutit anses 
efterarbetet avslutat och nästa ärende kopplas fram till handläggaren. Blir du klar snabbare 
så kan du avsluta efterarbetet genom att trycka på Klar. Om du behöver mer tid, så väljer 
du bara Infoga – Efterarbete igen. 

Infoga märkning 
Om du vill märka ett ärende med ett standardalternativ gör du så här: 

1. Klicka på menyn Infoga i huvudfönstret när du har ett ärende aktivt. 

2. Välj Märkning. 

3. I dialogrutan Infoga är markören placerad i fältet Märkning och du kan välja önskad 
märkning från listrutan. 

4. Klicka på OK. 

Märkningen visas sedan i fältet Märkning i fönstret Ärendelogg i anslutning till övrig 
information om ärendet.  

Genom att utnyttja märkningar finns det möjlighet att dels få statistik om ärenden med 
viss märkning (se rapporten Categories.xls). Vidare kan man i kundrapporten 
(Customers.xls) söka efter ärende med viss märkning. Även kontakthistoriken i 
Ärendeinformationsrutan innehåller märkningsinformation. 

Infoga kommentar 
Om du vill lägga till en egen kommentar till ett ärende gör du så här: 

1. Klicka på menyn Infoga i huvudfönstret när du har ett ärende aktivt. 

2. Välj Kommentar. 

3. I dialogrutan Infoga är markören placerad i fältet Kommentar och du kan mata in 
valfri text (max 255 tecken). 

4. Klicka på OK. 

Märkningen visas sedan i fältet Kommentar i fönstret Ärendelogg i anslutning till övrig 
information om ärendet. Kommentaren visas dessutom i rapporten Customers.xls 
när man tittar på detaljerna för ett ärende som man sökt fram. Kommentaren kan också 
visas i den kontakthistorik som kan visas i Ärendeinformationsrutan nästa gång denne 
kund kontaktar företaget. 

Infoga kundnummer 
Kundnummer kan sättas manuellt på alla typer av ärenden. Om ärenden märks med 
kundnummer får detta flera fördelar: 

• Ärenden kan tilldelas samma handläggare som vid förra kontakten. 

• Ärendeinforamtionsrutan som kan visa historik för de senaste kundkontakterna blir 
mer rättvisande. 
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• Statistiken över exempelvis antal kontakter blir mer korrekt och man får bättre 
möjlighet att söka upp kontakterna för en viss kund. 

Om du vill märka ett ärende med ett kundnummer gör du så här: 

1. Klicka på menyn Infoga i huvudfönstret när du har ett ärende aktivt. 

2. Välj Kundnummer.  

3. I dialogrutan Infoga är markören placerad i fältet Kundnummer och du kan mata in 
kundnumret: 

4. Klicka på OK. 

Märkningen visas sedan i fältet Kundnummer i fönstret Ärendelogg. 

Infoga i ett avslutat ärende i ärendeloggen 
Om du vill märka ett avslutat ärende i ärendeloggen gör du så här: 

1. Klicka på Visa-menyn i huvudfönstret, och välj Ärendelogg. Fönstret Ärendelogg 
visas. (Se ”Fönstret Ärendelogg” på sidan 69.) 

2. Klicka på det ärende du vill märka i listan. 

3. Högerklicka på ärendet i ärendeloggen och välj Infoga eller klicka på menyn Infoga 
och välj vad du vill infoga. Dialogrutan Infoga visas. 

4. Beroende på vad du valt att infoga placeras markören i motsvarande fält men du har 
givetvis möjlighet att mata in flera uppgifter. Efterarbete kan du bara infoga i 
samband med att du hanterar ett ärende. Behöver du utföra arbete åt en kund vid ett 
senare tillfälle, kan du få med detta i statistiken genom att skapa en arbetsuppgift, 
vilket beskrivs i avsnittet ”Skapa ny arbetsuppgift från Adressboken” på sidan 47. 

5. Klicka på OK. 

Det infogade visas i resp. kolumn i ärendeloggen. 
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Tjänster 

Inledning till avsnittet Tjänster 
Handläggarklienten kan hantera en mängd olika tjänster. I det här kapitlet beskrivs 
fönstret Tjänster som innehåller uppgifter om tjänsterna, samt hur du  

• ställer in vilka tjänster som ska visas i programmet 

• öppnar och stänger en tjänst 

• tar reda på vilken kompetens olika handläggare har för en viss tjänst 

• lägger ett aktuellt samtal i kö till en annan tjänst än den du betjänar 

Ändra visade tjänster 
I menyn Visa > Tjänster så väljer man vilka tjänster som skall visas i kölistan. Om du vill 
att Handläggarklienten ska visa fler eller färre tjänster gör du så här: 

1. Klicka på menyn Visa i huvudfönstret. 

2. Klicka på Tjänster. En ny meny visas. 

3. Välj nu antingen Enlig kompetenser eller välj enskilda tjänster. 
Väljer man Enligt kompetenser så kommer de visade tjänsterna att följa den 
kompetens som man för närvarande har. Denna inställning är extra lämplig då man 
använder sig av flera roller. 
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Fönstret Tjänster 
I fönstret Tjänster kan du kontrollera statusen individuellt för de olika tjänsterna. Här kan 
du även ändra vissa inställningar. 

Öppna fönstret Tjänster 
Fönstret Tjänster öppnar du så här: 

1. Klicka på menyn Visa i huvudfönstret. 

2. Välj Tjänstefönstret. 

 

Visningsalternativ i fönstret Tjänster 

 
Genom att klicka på Visa-menyn i fönstret Tjänster kan du: 

• Välja om fönstret Tjänster alltid ska ligga överst 

• Välja vilka Tjänster som ska visas 

• Låta visade Tjänster följa de kompetenser som du för närvarande har 

Inställningarna sparas i din användarprofil i databasen. 
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Fältförklaringar för fönstret Tjänster 
Tabellen nedan visar vilka fält som kan visas i fönstret Tjänster, och beskriver vad de 
visar.  

Fält Värdet anger… 
Tjänst … vilken tjänst uppgifterna berör. 
Tillstånd … om tjänsten är öppen, stängd eller är satt på paus. Om den är stängd eller 

satt i paus blir textfärgen dessutom röd. 
Komp … vilken kompetens handläggaren har för den här tjänsten. Varje 

handläggares kompetens för olika tjänster ställs in i 
Administrationsprogrammet och påverkar i vilken ordning samtal kopplas 
till de olika handläggarna. Samtalen går i första hand till den handläggare 
som har bäst kompetens. 

Bem … bemanningen, d.v.s. hur många handläggare som för närvarande är 
påloggade för tjänsten, inklusive de i pausläge. 

Redo … hur många handläggare som är redo att betjäna samtal. 
Kö … hur många ärenden som finns i kön. 
Med … den genomsnittliga väntetiden i sekunder för de ärenden som finns i kön.
Max … den maximala väntetiden i sekunder bland de ärenden som finns i kön. 
Väntetids- 
fördelning 

… hur länge ärendena väntat i kön. Längden på stapeln visar antalet 
ärenden. Färgen på stapeln visar längden på väntetiden för ärendena. Vilka 
värden som ska gälla för de olika färgerna anges i 
Administrationsprogrammet. 
Grönt anger att ärendet väntat kort tid i kön. 
Gult anger att väntetiden är medellång. 
Rött anger att väntetiden är lång. 

Servicegrad … vilken servicegrad som uppnåtts. Värden för servicegraden ställs in i 
Administrationsprogrammet. Där kan man ange hur stor andel av ärendena 
som ska besvaras inom en viss tid för att servicegraden ska anses vara 
acceptabel, t.ex. att 90 procent av samtalen ska besvaras inom tre minuter.  
 
Siffran anger hur stor andel av ärendena som besvarats inom den angivna 
tiden. 
 
Varje streck motsvarar fem procent. Om målsättningen för servicegraden 
inte uppnåtts blir strecken röda. Om målsättningen uppnåtts blir strecken 
gröna. 
 
Det korta gula strecket i nederkanten av streckraden visar målsättningen för 
servicegraden. 

Ank … hur många ärenden som inkommit under dagen. 
Besv … hur många ärenden som besvarats under dagen. 
Tapp1 … hur många ärenden som tappats efter att ha väntat mindre än 10 

sekunder i kö (förmodade felringningar) under dagen. 
Tapp2 … hur många ärenden som tappats efter att ha väntat 10 sekunder eller mer 

under dagen. 
Nekade … hur många ärenden som inte placerats i kö under dagen. Det kan bero på 

att tjänsten varit stängd, köns maxvillkor varit uppfyllt eller att ingen 
handläggare fanns påloggad när ärendet kom in. 
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Ändra tillstånd för visad tjänst 
Om du har administratörsrättigheter för Trio Agent kan du öppna eller stänga en tjänst 
manuellt, eller sätta tjänsten i tillfällig paus. Gör så här: 

1. Högerklicka på en av tjänsterna i listan i fönstret Tjänster. En ny snabbmeny visas. 

 
2. Välj alternativ i den nya listan. Alternativen för att ändra tillstånd för en tjänst visas i 

följande tabell: 

Alternativ Om du väljer detta alternativ… 
Paus … kopplas inga ärenden som efterfrågar tjänsten fram till handläggare. När 

du vill att ärenden åter ska börja kopplas fram avmarkerar du Paus igen. 
Medan Paus är markerat läggs nya ärenden i kön som vanligt. 
 
Detta alternativ används till exempel om man vill sätta e-postärenden i paus 
för att i stället beta av telefonsamtal. 

Tillfälligt öppen 
 

… kommer tjänsten automatiskt att stängas igen vid den vanliga tidpunkten 
enligt schemat. Funktionen är användbar om man till exempel vill öppna 
tjänsten tidigare än schemat anger. Kan endast användas om tjänsten körs 
enligt schema. 

Tillfälligt stängd … kommer tjänsten automatiskt att öppnas igen vid den vanliga tidpunkten 
enligt schemat. Funktionen är användbar om man till exempel vill stänga 
tjänsten något tidigare än schemat anger. Kan endast användas om tjänsten 
körs enligt schema. 

Manuellt öppen … öppnas tjänsten och förblir öppen till dess att någon väljer något av 
nedanstående alternativ. 

Manuellt stängd … stängs tjänsten till dess att någon väljer Manuellt öppen. 
Enligt schema … kommer tjänsten fortsättningsvis att vara öppen eller stängd enligt det 

schema som upprättats i Administrationsprogrammet. 

Det är endast Administratören som kan ändra dessa inställningar. 

Visa kompetenser för en viss tjänst 

Om du vill ta reda på vilka handläggare som för närvarande har kompetens att betjäna en 
viss tjänst, och vilken kompetens de har, gör du så här: 

1. Högerklicka på en av tjänsterna i listan i fönstret Tjänster. En snabbmeny visas. 
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2. Klicka på Visa kompetenser. Ett nytt fönster visas med en lista över alla behöriga 
handläggare. Av listan framgår även handläggarnas kompetens för tjänsten. Så här kan 
det se ut: 

 
Mer information om kompetenser finns i avsnitten ”Turordning och kompetens” på sidan 
66 och ”Roller” på sidan 67. 

Larm 
Här ställer man in om man vill att systemet ska meddela när tjänsten larmar. 
Standardinställningen för en tjänst är satt till inget larm. 

Gör så här: 

1. I fönstret Tjänster, högerklicka på den tjänst du vill ha larmindikering. 

 
2. Klicka på Larm, och välj ur listan den eller de indikeringssätt du önskar. Förklaringar 

för de olika begreppen ser du i tabellen nedan: 
Indikeringstyp Händelse 
Färgindikering Tjänsten visas med röd bakgrund i tjänstefönstret 
Ljudindikering "Blippande" ljud i datorn 
Meddelanderuta Meddelanderuta som lägger sig överst och visar information om larmet. 

Varje tjänsts gränsvärden för larm ställs in i Administrationsprogrammet. Det som anges 
är: 
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–  Minimumvärde för antal handläggare 
–  Maximumvärde för väntetid i sekunder 
–  Maximumvärde för antal köande ärenden 

Lägga det aktuella samtalet i kö till annan tjänst 
Om den kund du samtalar med efterfrågar en tjänst du inte själv betjänar, kan du lägga 
samtalet i kö till den tjänsten. Samtalet hamnar då sist i kön till den tjänsten. Du kan även 
lägga ärenden i kö från huvudfönstret. Se "Sätt aktivt ärende i kö till annan tjänst" på 
sidan 28. 

Gör så här: 

1. Högerklicka på en av tjänsterna i listan i fönstret Tjänster. En ny snabbmeny visas. 

2. Markera Lägg i kö. Samtalet läggs nu i kö till den nya tjänsten, och du kan göra dig 
redo för ett nytt samtal. 

3. Klicka på OK och bekräfta att du vill lägga samtalet i kö. 
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Handläggare 

Inledning till avsnittet Handläggare 
I det här kapitlet beskrivs hur du gör om du vill se 

• status för olika handläggare 

• vilka handläggare som är påloggade 

• vilka handläggare som har samma kompetens som du 

• vilken kompetens en viss handläggare har 

Visa status för handläggare 
Om man vill kontrollera status för olika handläggare kan man klicka på menyn Visa i 
huvudfönstret och välja Handläggare. Följande bild visas: 

 
Du kan begränsa antalet handläggare som visas här genom att välja en eller flera grupper 
under menyn Visa. Om du vill sortera på exempelvis förnamn i stället för efternamn 
klickar du på kolumnrubriken Namn. 

Textraderna är svarta för de handläggare som är påloggade och lediga, blå för påloggade 
men upptagna, och röda för avloggade handläggare. 
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Fältförklaringar för fönstret Handläggare 
Tabellen nedan visar vilka fält som visas i fönstret Handläggare och vad de anger. De 
gråmarkerade fälten kan administratören stänga av. 

Fält Fältet anger… 
Efternamn … handläggarens efternamn. 
Namn … handläggarens förnamn. 
Grupp … vilken grupp handläggaren tillhör. 
Roll … vilken roll handläggaren för tillfället har. 
Ank-nr … det telefonnummer som handläggaren för närvarande är ansluten med. 

Priv  … om handläggarens personliga kö är öppen (grön symbol) eller stängd (röd 
symbol).  
Handläggarens personliga kö kan vara öppen även om han eller hon inte är 
påloggad. 
Siffran till höger om symbolen talar om hur många som väntar i den 
personliga kön. I exemplet väntar alltså 8 ärenden i kön. 

Tillstånd  … handläggarens tillstånd, som kan vara ett av följande: 
Avloggad – Handläggaren är avloggad.  
Paus - Handläggaren har tagit en paus.  
Ledig - Handläggaren är ledig att ta emot inkommande samtal. 
Upptagen – Handläggaren har ett aktivt ärende. 

T … vilken typ av ärende handläggaren har just nu. Se ”Ärendetyper” på sidan 9.
Tjänst … vilken tjänst handläggaren för närvarande sitter upptagen med.  
Efterarbete … om handläggaren är sysselsatt med någon form av efterarbete visas detta 

med typ av arbete och återstående tid. Efterarbetet avslutas automatiskt när 
avsatt tid har löpt ut eller när handläggaren klickar på Klar.  

Frånvaro … den information som angetts i fönstret Frånvaro. Se ”Sätt frånvaroorsak” 
på sidan 16. 

Tid (Redotid) … dels hur lång tid handläggaren har ägnat åt nuvarande aktivitet och dels, 
inom parentes, den totala redotiden för dagen. 

Tilld … hur många samtal som handläggaren har fått sig tilldelad under dagen. 
Besv … hur många ärenden handläggaren har besvarat under dagen. 
Uppt … hur många gånger det varit upptaget då någon försökt ringa handläggaren 

via Trio Agent. 
Obesv … hur många ärenden som handläggaren missat under dagen. 
Ä-Med … medeltiden för de ärenden som handläggaren haft under dagen. 
Ä-Tot … den totala tiden för dagens ärenden. 

Kolumninställningar för fönstret Handläggare 
Du kan själv välja vilka kolumner du vill visa i din Handläggarklient. 

Gör så här: 

1. Öppna Handläggarfönstret om inte detta redan är öppet. Du öppnar det genom att på 
Trio Agents huvudmeny klicka på Visa, och från menyn välja Handläggarfönstret. 

2. Klicka därefter på Visa-menyn i Handläggarfönstret och därefter Visa kolumner... 
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3. I dialogrutan Välj kolumner kan du lägga till eller ta bort kolumner som du vill visa i 

fönstret Handläggare. 

 
 Administratören för Trio Agent kan ha begränsat denna funktion via inställningen "Visa 
ej handläggarstatistik" i Administratörsprogrammet. Handläggarna kan då inte se fälten Tid 
(Redotid), Tilld, Besv, Uppt, Obesv, Ä-Med samt Ä-Tot.  

Ringa upp från fönstret Handläggare  
Gör så här för att ringa upp från fönstret Handläggare: 

1. Högerklicka på den handläggare du vill ringa upp. 

2. Välj Ring upp i den lista som visas. 

Visa kompetenser för en viss handläggare 
Om du vill se vilken kompetens en viss handläggare har för olika tjänster gör du så här: 

1. Högerklicka på den handläggare du är intresserad av. En snabbmeny visas: 
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2. Klicka på Visa kompetenser. Dialogrutan Kompetenser visas nu med en lista över 

vilka tjänster handläggaren har behörighet för, och vilken kompetens han eller hon 
har för respektive tjänst. 

 
Mer information om kompetenser finns i avsnitten ”Turordning och kompetens” på sidan 
66 och ”Roller” på sidan 67. 

Turordning och kompetens 
Turordning och kompetens anges för varje handläggare i Administrationsprogrammet. 
Både turordning och kompetens anger i vilken utsträckning handläggaren ska betjäna olika 
tjänster. Om en handläggare har kompetens för en viss tjänst har han eller hon behörighet 
att betjäna ärenden som kommer in till den tjänsten.  

Alla handläggare med turordning 1 för en viss tjänst blir tilldelade samtal före handläggare 
med turordning 2 för samma tjänst. Handläggare med turordning 2 och 3 tilldelas samtal 
först efter att ett samtal väntat i kö en viss tid. Den tiden ställs också in i 
Administrationsprogrammet. 

De tjänster en handläggare har kompetens för visas automatiskt i Kölistan i hans eller 
hennes Handläggarklient. Om du vill visa fler tjänster, se ”Ändra visade tjänster” på sidan 
57. 

Exempel på turordning 
Nedan följer ett exempel som beskriver i vilken ordning handläggarna betjänar en tjänst 
beroende på deras turordningsnummer och kompetens. 
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Handläggare med 
turordning och 
kompetens 

betjänar tjänsten när… 

1A … ett samtal inkommer. 
1B … alla handläggare 1A är upptagna. 
1C … alla handläggare 1A-1B är upptagna. 
2A … alla handläggare 1A-1C är upptagna, och väntetiden överskridit 

Tid till turordning 2 (ställs in i Administrationsprogrammet).  
2B … alla handläggare 1A-2A är upptagna. 
2C … alla handläggare 1A-2B är upptagna. 
3A … alla handläggare 1A-2C är upptagna, och väntetiden överskridit 

Tid till turordning 3 (ställs in i Administrationsprogrammet). 
3B … alla handläggare 1A-3A är upptagna. 
3C … alla handläggare 1A till 3B är upptagna. 

 

Roller 
Roller möjliggör att du som handläggare kan ha olika kompetensuppsättningar. Dessa 
roller anges i Administratörsprogrammet. Rollerna är användbara när du kanske vill arbeta 
med olika arbetsuppgifter i Trio Agent vid olika tidpunkter. Du kanske vill ha en viss roll 
på förmiddagen som gäller hantering av e-post från en viss tjänst, och därefter byta roll på 
eftermiddagen till att ta emot samtal från en annan tjänst. 

Bilden nedan visar ett exempel på en handläggares olika roller och kompetenser för de 
tjänster denne arbetar med: 

 

Välja roll 
Gör så här för att välja roll: 

1. Klicka på Arkiv på huvudmenyn. 

2. Klicka på Roll och välj därefter önskad roll ur listan. Den roll du för tillfället har syns 
längst ned i huvudfönstret: 

 

Byta roll 
Gör så här för att byta roll: 

1. Klicka på Arkiv på huvudmenyn. 

2. Klicka på Roll och välj därefter rollen du önskar byta till ur listan. 

3. Den nya rollen ska nu synas längst ner i huvudfönstret: 
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Om ditt rollbyte skulle ha som följd att någon eller några tjänster får för låg 
bemanning visas följande varning:  

 
Siffran inom parentes anger den bemanning som det blir om du byter roll. 

Se andra handläggares roller 
Handläggarna kan se varandras roller i kolumnen roll i Handläggarfönstret. Om inte 
kolumnen Roll visas i ditt Handläggarfönster kan du ändra detta i kolumninställningarna, 
se ”Kolumninställningar för fönstret Handläggare” på sidan 64. 

 

Visa tjänster enligt kompetenser 
Om du inte vill behöva ändra vilka tjänster som visas varje gång du byter roll, kan du från 
huvudmenyn välja Visa > Tjänster > Enligt kompetenser. Då visas bara de tjänster du 
för tillfället har kompetens för (vilket inkluderar de tjänster du endast har 
bokningskompetens för). 
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Ärendelogg 

Inledning till avsnittet Ärendelogg 
I det här kapitlet beskrivs hur du gör för att ta reda på uppgifter för dina senaste ärenden. 
I fönstret Ärendelogg kan du se uppgifter om till exempel när ett visst ärende besvarades, 
vilket ärende-ID det fått, kundnummer, vilken tjänst som efterfrågades, hur lång tid 
ärendet behandlades, och hur lång tid ärendet var placerat i kö. 

Här beskrivs också hur du skickar e-post och ringer upp från fönstret Ärendelogg. Du kan 
även lägga till en märkning till ett ärende i listan. Om du vill veta hur du gör det, se 
”Infoga i ett avslutat ärende i ärendeloggen” på sidan 56. 

Fönstret Ärendelogg 
Om du vill öppna fönstret Ärendelogg klickar du på menyn Visa i huvudfönstret och 
väljer Ärendelogg.  

 
Tabellen förklarar fönstret Ärendeloggs olika fält. 

Fält Fältet anger… 
Besvarat … när ärendet besvarades. 
Ärende-ID … ärendets ID-nummer. 
Telefonnr … det telefonnummer kunden ringde från.  
T … ärendets typ. Se ”Ärendetyper” på sidan 9. 
E-mail … kundens e-postadress. 
Kundnummer … kundens kundnummer. 
Tjänst … vilken tjänst som kunden efterfrågade. 
Ärendetid … hur lång tid handläggaren lade ned på ärendet. 
Kötid … hur lång tid ärendet väntade i kö innan det behandlades. 
Märkning … vilken märkning ärendet fått. 
Kommentar … eventuell kommentar som infogats till ärendet. 
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Infoga uppgifter till ärende i Ärendeloggen 
Du har möjlighet att i efterhand infoga en märkning, en kommentar och/eller ett 
kundnummer till ett ärende i Ärendeloggen. 

 
1. Markera ärendet i listan. 

2. Välj önskat alternativ i Infoga-menyn eller högerklicka på valt ärende och välj 
Infoga….  
Dialogrutan Infoga visas och markören har placerats i valt fält. 

 
3. Komplettera med önskade uppgifter och klicka OK. 

Öppna meddelande 
Du kan läsa meddelanden som ligger i ärendeloggen. Gör så här: 

1. Högerklicka på ett ärende i listan. En snabbmeny visas. 

 
2. Välj Öppna e-mail (eller fax). Meddelandet visas omedelbart på skärmen. 
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Skicka e-post 
Du kan skicka e-post direkt från fönstret Ärendelogg om kundens e-postadress finns där. 
Gör så här: 

1. Högerklicka på ett ärende i listan. En snabbmeny visas. 

 
2. Välj Skicka e-post. 

3. Välj om du vill skicka meddelandet från din egen brevlåda eller från en gemensam. 
Outlook öppnas omgående.  

Ringa upp från fönstret Ärendelogg 
Från fönstret Ärendelogg kan du ringa upp en kund vars ärende finns i listan. Gör så här: 

1. Högerklicka på ett ärende i listan. En snabbmeny visas. 

 
2. Klicka på Ring upp. Det nummer som står i fältet Telefonnr rings upp omedelbart. 

Spela upp egna samtal från fönstret Ärendelogg 
Du kan välja att spela upp egna samtal direkt från Ärendeloggen. Gör så här: 

1. Högerklicka på ett ärende i listan. En snabbmeny visas. 
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2. Klicka på Spela upp samtal. 

Visa chatt-logg från fönstret Ärendelogg 
Om ett chatt-ärende visas i Ärendeloggen kan du vissa chatt-loggen från ärendet direkt 
från Ärendeloggen. Gör så här: 

1. Högerklicka på ett chatt-ärende i listan. En snabbmeny visas. 

 
2. Klicka på Visa chatt-logg. 
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Statistik 

Inledning till avsnittet Statistik 
I det här kapitlet beskrivs hur du gör för att ta reda på statistikuppgifter för en viss tjänst 
eller för alla tjänster, och hur du gör för att få se stapeldiagram över samtal, väntetid och 
servicegrad. 

Statistikuppgifterna som visas i Trio Agent gäller det senaste dygnet. 

Administratören för Trio Agent kan stänga av den här funktionen. Alternativet är då 
gråmarkerat på Visa-menyn. 

Visa statistikuppgifter 
Om du vill se statistikuppgifter för dagens samtal gör du så här: 

1. Klicka på menyn Visa i huvudfönstret. 

2. Välj Statistikfönstret, så öppnas fönstret Statistik. 

3. Klicka på menyn Tjänst i fönstret Statistik. 

4. Välj den eller de tjänster du vill se statistik för. 

 
I följande tabell kan du se vilka fält som finns i fönstret och vad de visar.  
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Fält Värdet anger… 
Datum … vilket datum uppgifterna på raden gäller. 
Period … vilken tidsperiod uppgifterna på raden gäller. 
Ank … hur många ärenden som inkommit under perioden. 
Besv … hur många ärenden som besvarats under perioden. 
Tapp1 … hur många ärenden som tappats inom 10 sekunder (förmodade felringningar). 
Tapp2 … hur många ärenden som tappats efter 10 sekunder eller mer. 
Nekade … hur många ärenden som inte kopplats fram på grund av att det funnits för många 

samtal i kö. 
V-Med … den genomsnittliga väntetiden för besvarade ärenden i minuter och sekunder. 
V-Max … den längsta väntetiden under perioden i minuter och sekunder. 
V2-Med … den genomsnittliga väntetiden för ärenden som tappats efter 10 sekunders 

väntan eller mer. Väntetiden anges i minuter och sekunder. 
Ä-Med … den genomsnittliga ärendelängden för tjänsten i minuter och sekunder. 
Ä-Tot … den totala ärendetiden för tjänsten i timmar, minuter och sekunder. 
S-grad% … servicenivån för de ärenden som inkommit under perioden. 

Visa stapeldiagram 
Statistiken kan även visas som stapeldiagram. Välj en av knapparna Ärende, Väntetider 
eller Servicegrad i fönstret Statistik.  

Skalan i diagrammen för ärenden och väntetider kan ändras om man så önskar. Se 
respektive avsnitt för Ärenden och Väntetid nedan. X-axeln visar klockslag i samtliga 
diagram. 

Ärenden 
Om du inte är nöjd med utseendet på ärendediagrammet när du först öppnar det kan du 
klicka på pilknapparna vid Antal, så förändras skalan. 
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Väntetid 
Det värde som stapeln Medelväntetid – tappade i väntetidsdiagrammet baseras på 
motsvarar det fält som kallas Tapp2 i fönstret Statistik (se ”Visa statistikuppgifter” på 
sidan 73). Det innebär att endast samtal som tappats efter tio sekunder eller mer är 
medräknade. 

Det röda strecket visar nivån för den målsättning som man ställt in i 
Administrationsprogrammet. 

Om du inte är nöjd med utseendet på väntetidsdiagrammet när du först öppnar det, kan 
du klicka på pilknapparna vid Sekunder, så förändras skalan. 

 

Servicegrad 
Diagrammet som visar servicegraden har alltid samma skala, eftersom den visar 
servicegradsnivån i procent.  
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Inställningar 

Inledning till avsnittet Inställningar 
I det här kapitlet beskrivs olika inställningar du kan göra, som påverkar Trio Agents 
utseende och beteende. Du kan till exempel ställa in 
• huvudfönstrets storlek 
• stort eller litet teckensnitt i Adressboken. 
• färgmärkning av samtal 
• larmalternativ, till exempel för att varna om väntetiderna blir för långa 
• programmets utseende i olika lägen, till exempel om huvudfönstret alltid ska ligga 

över andra program eller om bara en programikon ska visas när du inte samtalar med 
någon kund. 

• linje för TAPI 
• snabbkopieringsparametrar 

Huvudfönstrets storlek 
Handläggarklientens huvudfönster kan visas i flera lägen. Man kan till exempel välja att 
visa statusraden och samtalslistan, men inte kö- och ärendeinformationen. Det kan vara 
användbart om man måste ha många program på skärmen samtidigt, men ändå vill se 
vissa uppgifter i Handläggarklienten.  

Visa fler eller färre delar av huvudfönstret 
Huvudfönstrets olika fält beskrivs under "Bild på huvudfönstret" på sidan 6. 

Om du vill ändra inställningarna för hur många delar av huvudfönstret som ska visas gör 
du så här: 

1. Välj Visa. En snabbmeny visas. 
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2. Markera relevanta alternativ i listans övre del. Huvudfönstrets utseende ändras 

omgående.  

Aktivera klienten vid tilldelat ärende 
Klienten kan ställas in så att den återställs från minimerat läge till sin normalstorlek 
sekunderna innan ett ärende kopplas. Denna funktion kan man aktivera eller stänga av 
under Inställningar på Arkiv-menyn. Se Inställningar för övriga alternativ på sidan 80. 

Visa Handläggarklienten på skärmen 
Om du har inställningen Göm minimerat fönster (se ”Göm minimerat fönster” på sidan 
81) och Handläggarklienten är i minimerat läge ser du bara ikonen i Aktivitetsfältet. När 

du vill se huvudfönstret på skärmen dubbelklickar du på ikonen.  

Teckensnitt 
I Adresslistan går det att ändra till större teckensnitt i de listor och fält där person- och 
företagsdata visas. 

För att växla mellan normalt och större teckensnitt, välj Visa > Stort teckensnitt i 
Adressboken. 

--  

Fönstret Inställningar 
I Handläggarklienten finns ett fönster som heter Inställningar. Här kan du ställa in 
alternativ för  

• färgmärkning 
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• programmets läge, till exempel om huvudfönstret alltid ska visas över andra öppna 
program, och om en ikon ska visas i statusraden i Windows när programmet är igång 

• TAPI (Finns bara tillgänglig om man installerat med TAPI) 

• snabbkopiering av vissa uppgifter från Trio Agent till andra program 

Öppna fönstret Inställningar 
När du vill öppna fönstret Inställningar gör du så här: 

1. Klicka på Arkiv i huvudfönstret. 

2. Välja Inställningar på Arkiv-menyn.  

Inställningar för färgmärkning 
Färgmärkning använder man då man tydligare vill visa att ett ärende uppfyller vissa 
kriterier. Man färgmärker ett ärende genom att ändra färg på samtalet i kölistan. Man kan 
till exempel ange en viss färg för kunder som senast talade med en viss handläggare, så att 
kunden kan slussas till samma handläggare nästa gång.  

Se lista över färgmärkning 
Om du vill se en lista över inlagda färgmärkningar gör du så här: 

1. Klicka på Arkiv i huvudfönstret. 

2. Välj Inställningar. Under fliken Färgmärkning ser du en lista med de varianter som 
finns inlagda. 

 
I exemplet ovan är Handläggarklienten inställd för att visa samtal med parametern 
Tjänstens ID och värdet 23 med röd text. 

Lägga till en färgmärkning 
Om du vill lägga till en färgmärkning gör du så här: 

1. Klicka på Arkiv-menyn och välj Inställningar. 

2. Välj fliken Färgmärkning. 

3. Klicka på Lägg till. Fönstret Färgmärkning öppnas. 
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4. Välj bland de parametrar som finns tillgängliga. 

5. Fyll i önskat värde (* betyder att alla värden accepteras). 

6. Klicka på Sätt Färg. Fönstret Färg öppnas. 

 
7. Välj färg och klicka på OK. Fönstret Färg stängs. 

8. Klicka på OK i fönstret Färgmärkning. 

9. Klicka på OK i fönstret Inställningar. 

Ta bort en färgmärkning 
Om du vill ta bort en färgmärkning gör du så här: 

1. Klicka på Arkiv-menyn och välj Inställningar. 

2. Välj fliken Färgmärkning.  

3. Välj en märkning i listan och klicka på Ta bort. 

Ändra en färgmärkning 
Om du vill ändra en färgmärkning gör du så här: 

1. Klicka på Arkiv-menyn och välj Inställningar. 

2. Välj fliken Färgmärkning. 

3. Klick på Lägg till. Fönstret Färgmärkning öppnas. 

4. Klicka på Ändra, och följ sedan punkt 4 till 9 i ”Lägga till en färgmärkning” på sidan 
78. 
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Inställningar för övriga alternativ 
Fliken Alternativ i fönstret Inställningar ser ut så här: 

 
Du kan markera de olika kryssrutorna för att ange alternativ för Handläggarklienten. Vilka 
funktioner som är kopplade till kryssrutorna beskrivs i avsnitten som följer. 

Huvudfönster överst 
Om du markerat rutan Huvudfönster överst läggs Handläggarklientens huvudfönster 
alltid över andra program du arbetar med samtidigt. Det kan till exempel vara bra att se 
kösituationen, även medan du skriver ett dokument i ordbehandlingsprogrammet. 

Antalet i kö kan du även se i Handläggarprogrammets minimerade ikon i aktivitetsfältet, 
se ”Handläggarikonen i aktivitetsfältet” på sidan 5. 

Aktivera vid tilldelat 
Om du markerat rutan Aktivera vid tilldelat, aktiveras Handläggarklienten när ett nytt 
ärende är på väg att kopplas till dig, och förberedelsetiden börjar. Det innebär att 
huvudfönstret ändras från minimerat läge till sin normalstorlek, eller läggs ovanpå andra 
öppna fönster, så att du kan förbereda dig för att hantera ärendet. Funktionen är 
användbar om du vill arbeta med andra program mellan olika ärenden. 

Notera: Om du använder Windows 2000 eller senare operativsystem, kan vissa 
applikationer neka andra applikationer denna funktion. Då blinkar Handläggarklientens 
ikon i Aktivitetsfältet i Windows i stället för att programmet visas på skärmen. Detta går 
dock att ordna genom en inställning i operativsystemet. Kontakta Trio för information. 

Spara fönster 
Om du markerat rutan Spara fönster, kommer Handläggarklienten att öppnas i samma 
läge som den hade senast du stängde den. Om du till exempel avslutar programmet 
medan du har såväl huvudfönstret samt fönstren Tjänster och Inställningar öppna, 
kommer alla tre fönstren att öppnas samtidigt när du startar programmet nästa gång. 

Ljudavisering  
Om du markerat den här rutan kommer du att höra en ljudsignal när ett nytt samtal 
kopplas till dig.  
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Du kan själv bestämma vilket ljud du vill höra när du får ett samtal.  

Välj ljud för ljudavisering 
Om du vill ställa in ett ljud för ljudavisering gör du så här: 

1. Klicka på Start-knappen i Windows. Välj Inställningar och sedan Kontrollpanelen. 

2. Dubbelklicka på Ljud. Dialogrutan Egenskaper för ljud visas. 

 
3. Välj ett alternativ i listan Namn. Klicka på pilen till höger om exemplet om du vill 

höra hur det valda alternativet låter. 

4. Klicka på OK.  

Ikon i statusarean 
Om du markerat rutan Ikon i statusarean på fliken Alternativ visas en ikon för 
Handläggarklienten på Aktivitetsfältet i Windows när du startat programmet. 

 
Ikonen har olika färg beroende på handläggarens status. Den är 

 blå när handläggaren är aktiv med ett ärende 

 grön när handläggaren är påloggad men inte aktiv 

 röd när handläggaren är avloggad eller har paus. 

Om du markerat den här rutan kan du även använda funktionen Göm minimerat 
fönster. 

Göm minimerat fönster 
Om du markerat den här rutan visas inte Handläggarklienten, då den är i minimerat läge, 
på den rad i Windows som visar vilka program som är öppna. 
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För att kunna använda den här funktionen måste du ha markerat kryssrutan Ikon i 
Statusarean. 

Om du vill återställa programmet till sin ursprungliga storlek dubbelklickar du på ikonen. 

Inställningar för Snabbkopiering 
Man kan kopiera olika uppgifter från aktiva ärenden i Handläggarklienten till andra 
program. Det kan till exempel vara användbart att kunna kopiera in en aktuell kunds 
kundnummer till det ärendehanteringsprogram du använder. 

De tangentkombinationer man anger som snabbkommandon här kommer att gälla i alla 
andra program i systemet. Man måste alltså vara noga med att välja en kombination som 
vanligen inte används av andra program. 

Fältförklaringar för fliken Snabbkopiering 

 
Fält Beskrivning 
Parameter Parametern beskriver den information du kan kopiera till andra 

program. Du kan välja mellan de alternativ som finns inlagda i 
Administrationsprogrammet. Det kan t.ex. vara kundnummer, 
telefonnummer eller personnummer. 

Tangentkombination Här anger du den tangentkombination du vill använda för att kopiera 
den angivna parametern till ett annat program. 
 
I tangentkombinationen måste minst en av tangenterna Ctrl och Alt 
användas. 
Den kombination du anger kommer att påverka alla andra program i 
systemet, så välj en kombination som vanligen inte används av andra 
program. 

Koppla även 
tangentkombinationen 
till standardknappen i 
huvudfönstret 

Väljs detta alternativ kommer tangentkombinationen du valt  att 
kopplas till standardknappen i huvudfönstret. Detta ersätter då 
RETUR-knappen.  

Ange alternativ för snabbkopiering 
När du vill ange alternativ för snabbkopiering gör du så här: 

1. Klicka på Arkiv i huvudfönstret och välj Inställningar. Fönstret Inställningar visas.  
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2. Välj fliken Snabbkopiering. 

3. Ange parameter, det vill säga vilken information du vill kunna kopiera från 
Handläggarklienten till andra program. 

4. Ange den tangentkombination du vill använda för att klistra in informationen i 
andra program. Den kombination du anger kommer att gälla i alla andra program i 
systemet. Välj alltså en kombination som vanligen inte används av andra program. 

5. Klicka på OK. 

Använd snabbkopiering 
När du vill använda ett snabbkommando i ett annat program gör du så här: 

1. Tryck den tangentkombination du valt när du har ett aktivt ärende i 
Handläggarklienten. Parametern kopieras till datorns klippbuffert. 

2. Klistra in parametern där du vill infoga den aktuella informationen, till exempel i ditt 
ärendeprogram. 

Exempel 
Anta att du valt parametern Kundnummer och tangentkombinationen Alt+Q på fliken 
snabbkopiering för att kunna kopiera kundnumret för aktivt ärende i Handläggarklienten 
till det ärendehanteringsprogram du använder. Gör då så här för att använda 
kortkommandot: 

1. Tryck Alt+Q när du har ett aktivt ärende i Handläggarklienten. Kundnumret kopieras 
då till datorns klippbuffert. 

2. Placera pekaren på den plats i ärendehanteringsprogrammet där du vill infoga det 
aktuella kundnumret. 

3. Klistra in (vanligen Ctrl+V) . Kundnumret infogas nu i ärendehanteringsprogrammet. 

Inställningar för Tangentbord 

Fältförklaringar för fliken Tangentbord 

 
 

Fält Beskrivning 
Fönster Här väljer du det Trio Agent-fönster som tangentkombinationen ska 

gälla för. 
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Kategori Här väljer du vilken kategor som kommandot tillhör (vilket är samma 
som de menyer som finns i det valda fönstret). 

Kommando Här väljer du vilket kommando som tangentkombinationen ska gälla 
för. 

Aktuella 
tangentkombinationer 

Här visas ev. nuvarande tangentkombination. 

Ny tangentkombination Här anger du den nya tangentkombinationen 
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Ta emot samtal utan dator 

Inledning till klientlös påloggning 
Du kan använda Trio Agent utan att använda en dator. Det kallas klientlös påloggning. 
Det enda du behöver för att ta emot samtal från Trio Agent är en telefon. 

För att du som handläggare ska kunna skilja samtal som kommer från Trio Agent från 
andra samtal, kan administratören ange en fras som läses upp direkt när du svarar på det 
framkopplade samtalet. Efter att frasen är uppläst kopplas kunden fram. 

När du är klientlöst påloggad finns bara två olika tillstånd, avloggad och påloggad. Du har 
alltså inte möjlighet att sätta dig själv i paus utan kommer att få samtal framkopplade till 
dig så länge du är påloggad. Du blir inte heller satt i paus om du inte svarar på ett samtal, 
utan satt på vänt en liten stund innan systemet försöker ringa dig igen.  

Logga på utan klient 
När du loggar på utan klient måste du veta ditt handläggar-ID (agent-ID) och det 
telefonnummer du ska ringa för att få kontakt med Trio Agent. Tala med din 
administratör för att få denna information. 

Gör så här: 

1. Ring till klientlös på/avloggning. Trio Agent ger dig instruktioner att utföra följande 
steg. 

2. Tryck 1.  

3. Mata in ditt agent-ID och avsluta med #. 

4. Om Trio Agent uppmanar dig till det, matar du in det telefonnummer du vill ha 
samtalen kopplade till. Om du vill få samtalen till en extern telefon ska du även mata 
in riktnummer. Om du använder Trio Mobile Extension ska du ange mobilnumret. 

5. Trio Agent läser upp ditt agent-ID och telefonnummer. Godkänn ditt agent-ID och 
telefonnummer eller ändra någon av uppgifterna. 

6. Om påloggning har gått bra säger Trio Agent Du är nu påloggad. 

Logga av utan klient 
När du vill logga av gör du så här: 

1. Ring till klientlös på/avloggning. Trio Agent ger dig instruktioner att utföra följande 
steg. 

2. Tryck 2.  
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3. Mata in ditt agent-ID och avsluta med #. 

4. Trio Agent läser upp ditt agent-ID. Godkänn eller ändra uppgiften. 

5. Om avloggning har gått bra säger Trio Agent Du är nu avloggad. 

Ringa upp en annan person 
Om du, under pågående kundsamtal, exempelvis vill rådfråga en annan handläggare eller 
överflytta kundsamtalet så kan du använda tonvalsknapparna på din telefon. Observera att 
man på vissa växelspecifika telefonapparater först behöver trycka på någon knapp för att 
aktivera tonval (se bruksanvisningen för just din telefon). Gör så här: 

1. Tryck * för att få en ny kopplingston.  Kundsamtalet väntkopplas nu.  

2. Mata in det telefonnummer du önskar ringa och avsluta med #. Numret rings nu.  

3. Tryck * om du vill växla mellan kundsamtalet och det nya samtalet. 

4. Vill du avsluta det nya samtalet trycker du # och växlar sedan tillbaka till 
kundsamtalet genom att trycka *. 

5. Lägg på samtidigt som du är kopplad mot det nya samtalet för att överflytta 
kundsamtalet. 

Vissa handläggare har en handläggarklient men använder sig av en mobiltelefon eller 
DECT-telefon därför att man ibland behöver lämna sin arbetsplats under kundsamtalet. 
För dessa handläggare går det att få möjlighet att använda tonvalsknapparna för att 
rådfråga annan handläggare eller överflytta kundsamtalet. Tala med din leverantör av Trio 
Agent för att få hjälp med detta. 
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