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Kraftfuldt modul til at få indsigt og agere hurtigt

Fordele ved statistik

✓ Nemt at skræddersy dit statistik-dashboard efter 
dine behov

✓ Brug de intuitive filtre og afkrydsningsbokse til
hurtigt at få visualiseret data og få overblik over
det, der har din interesse

✓ Træk ubesværet data ud til særanalyser i Excel-
og csv-format

✓ Skab skræddersyede applikationer via API-
adgang

✓ Planlæg udsendelse af rapporter med ønsket 
frekvens

Overblik over trafik og aktivitet

Når firmaet har brug for indsigt i kalds- og ringe-
gruppe-trafikken, er modulet Statistik en god 
løsning. Få statistik over afviklingen af trafikken 
og køer, og få fuldt indblik i, hvor effektivt 
virksomhedens afdelinger håndterer kunderne. 
Du designer selv overblikket for statistikken, så 
du bliver i stand til hurtigt at analysere trafikken 
med det fokus, som er relevant for netop din 
virksomhed.

Det er let at få et visuelt billede af situationen 
på dine fokusområder med brugervenlige og 
individuelle filtre. Filtrer nemt, og udform 
dataudtræk til bl.a. særanalyser. Statistik er let 
at implementere og kan anvendes  af alle 
virksomheder, men er særligt udbytterigt for call
centre og virksomheder med betydelig 
telefontrafik.

Statistik til MiCloud Telepo

Udsnit Statistik Basis

Udsnit Statistik Udvidet
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Statistik til MiCloud Telepo

Statistik
basis

Statistik
udvidet

Bruger-rapport
Data om håndtering, svartider, kaldsvarighed mv. for ind- og udgående kald (inkl. 
gruppekald) til brugerne

ü ü

RecepAonistgruppe-rapport
Data om håndtering, omsAllinger, videresAllinger ved uindmeldte agenter for 
indgående kald Al brugerne, håndtering, svarAder, kaldsvarighed mv. Mulighed for 
indlejring af SLA-mål

ü ü

Agenter i receptionistgrupper
Data om agenter og deres besvarede kald med muligheder for sammenligning

ü ü

Ringegruppe-rapport
Data om håndtering, svartider, kaldsvarighed mv. for ind- og udgående kald til 
ringegrupperne

ü ü

Regelbaseret trafik-rapport
Data om håndtering, svartider, kaldsvarighed mv. for indgående kald til 
regelbehæftede telefonnumre

ü ü

IVR-rapport
Data om håndteringen og videresAllinger af indgående kald via IVR-menuen 
(taste-valgs-menuen) 

ü ü

IVR-omstillingsrapport
Data om omstillinger af indgående kalds via IVR-menuen (taste-valgs-menuen)

ü

Tilpasset rapportindhold
Mulighed for at tilpasse rapportindhold, så man får præcis den data man ønsker

ü

Schedule rapporter m.m.
Mulighed for at opsætte og gemme egne rapporter, samt mulighed for at 
planlægge udsendelse af rapporter med ønsket sekvens

ü


