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Asiakaspalvelun työvälineet 



Laadukkaan asiakaspalvelun lähtökohtana on laadukas ääni ja helppokäyttöiset työkalut. 

Ratkaisut kaikkiin tarpeisiin… 

Päätelaitteet 

 710      720        760  820       870      M9  MeetingPoint 

Laajojen, vuosittain tehtyjen testien perusteella 
olemme päätyneet käyttämään saksalaisen 

SNOM Technologyn valmistajan päätelaitteita. 
 

Tilanteisiin jossa fyysinen puhelin ei tule käyttöön, suosittelemme 
joko omaa valmistetta CU-puhelinohjelmaa tai Counterpath 

Corp:n valmistamia EyeBeam- tai Bria-ohjelmia  



Asiakaspalvelun ja myynnin työvälineet 

Välittäjän työpöytä 

Soittorobotti ja Asiakashallinta 

Reaaliaikainen jonojen seuranta 

Statistiikka 

Työkalu puheluiden soittamista, yhdistämistä ja poimimista varten, 
samalta näkymältä tilat ja kalenterimerkinnät. 

Näkymä ryhmien seurantaan, jonottajamäärät, jonottusajat sekä 
agenttien käytettävyys. 

Helppokäyttöinen kontaktointityökalu esimerkiksi 
suoramarkkinointiyrityksille. 

Inbound-puheluiden tiedot, palveluntaso,  
vastausajat sekä  –prosentit  ja paljon muuta. 

Kaikki yhdessä paketissa 



Välittäjän työpöytä 

Kaikki yhdessä paketissa 

- Kaikki yrityksen työntekijät voivat soittaa, poimia ja välittää puheluita välittäjäntyöpöydältä. 
- Myös tilatiedot, sen tarkennus voidaan tehdä täältä. 
- Hakukentistä voi hakea vaihteen henkilöitä, alanumeroita tai asiakastietoja suoraan asiakasrekisteristä 
- Välittäjä näkee muiden työntekijöiden tilat ( vapaa, varattu tai älä häiritse ) ja kalenterimerkinnät aktiiviselta sivulta. 

vihreä = tavoitettavissa,  
keltainen = varattu/puhelin soi,  
oranssi = henkilö on varattu GSM-liittymässä,  
sininen = henkilöllä on jvalittu älä-häiritse koodi päällä,  
lila = henkilöllä on esim.  palaveri merkitty kalenteriinsa ja  
punainen = henkilön puhelin ei ole yhteydessä Internetiin.  

Selainpohjainen Hallinta 
Ominaisuuksia: 
- Soita 
- Yhdistä 
- Poimi puheluita 
- Lähetä SMS-viestejä 
- Lähetä sähköpostiviestejä  
- Etsi yhteystietoja 
- Seuraa / muokkaa tilatietoja 
- Seuraa henkilöiden  kalentereita 



Välittäjän työpöytä 

Kaikki yhdessä paketissa 

Tarvittaessa asiakaspalvelija voi nähdä kaikkien ryhmien tai jonojen 
reaaliaikaisen tilanteen. Kuka hyvänsä yrityksessä voi hoitaa vaihdetta. 
 
Jokaisen ryhmän osalta nähdään: 
- Jonottajien määrä 
- Pisimpään jonottaneen jonotusaika 
- Ryhmän jäsenet ja heistä tavoitettavuustieto 
 

Asiakaspalvelijan on mahdollista liittyä auttamaan minkä hyvänsä ryhmän  
jäseniä valitsemalla itselleen Prioriteetti tai taitotaso Vaihdetta hoitavan henkilön on todella helppoa  

valita ruudulleen tahtomansa osaston väki. 
 
 
 
 
 
 
Myös omia ryhmiä on mahdollista lisätä ja 
poistaa, nämä näkyvät vain kyseiselle käyttäjälle. 
Asiakaspalvelijan tarvitsee vain lisätä alaliittymiä 
luomiinsa ryhmiin. 



Raportointi 

Kaikki yhdessä paketissa 

Raportointiosiosta voidaan helposti ja selkeästi 
seurata ryhmien palvelunlaatua, myös vastaajien 
aktiivisuus ja ajankäyttö saadaan helposti selville. 
 
Yhdeltä näkymältä nähdään kaikkien ryhmien 
tapahtumat, syventävää informaatiota saadaan 
avaamalla jokin ryhmistä (jonohuoneista). 



Jonohuoneiden hallinta 

Kaikki yhdessä paketissa 

Ryhmiä tai jonoja on helppo hallita selinpohjaisen 
käyttöliittymän avulla. Hiirtä käyttäen voidaan 
ryhmään lisätä alaliittymiä, puhelinnumeroita tai 
agentti-tunnuksia.  
 

Jokaiselle lisätylle vastaajalle voidaan määrittää 
prioriteetti/ taitotaso/vastausvuoro. 

Kaikille ryhmille voidaan valita tai nauhoittaa omat 
ruuhkatiedotteet, valita soittostrategia sekä paljon 
muita toiminteitä. 
 

Soittostrategia:  
- Vuorotellen alkaen aina samasta käyttäjästä 
- Vuorotellen muistaen kehen viimeksi jäätiin 
- Pisimpään vapaana olleelle 
- Vähiten vastattuja puheluita 
- Satunnainen  



Tehokasta soittamista työnjohtajan välineet 

Kaikki yhdessä paketissa 

Työnjohtaja luo järjestelmään tarvittavat tietokentät 
ja lataan järjestelmään listan numeroita joka tulee 
soittaa läpi. 

Työnjohtaja voi milloin vaan seurata tilannetta 
tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. 



Tehokasta soittamista soittajan työvälineet 

Kaikki yhdessä paketissa 

Soittaminen 
1. Asiakaspalvelija avaa välittäjän työpöydän, avaa 
Soittorobotti-ikkunan ja valitsee soitettavan listan. 
 
2. Seuraavaksi painetaan Play-painiketta ja 
järjestelmä tuo asiakaspalvelijan ruudulle avautuu 
soitettavan kohteen tiedot ja tila, soitto aktivoituu 
automatisoidusti ja nyt odotetaan enää vastausta. 

Suodatettu soittaminen 
1. Asiakaspalvelija voi tehdä 
informaatiorajauksia monin eri 
suodatuksin. 
 
2. Soittaminen tapahtuu löydetyn 
yhteystiedon puhelin-ikonista. 

Henkilökohtainen tuloskortti 



Kiitos mielenkiinnosta! 
 

Kysy lisää myyjiltämme, 

  

myynti@cuuma.com  
tai  

+358 9 4241 9701 

 

Automaattinen takaisinsoittopyyntö numerossa  

+358 9 4241 9740 
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