
Rapportverktyg för planering och 
uppföljning av samtalshantering. 

Med vårt rapportverktyg Call Statistics får du svar på hur 
det står till med din telefoni. Du får full koll på viktiga 
nyckeltal så att du kan planera telefonbemanningen 
optimalt.

Få koll på samtalstrafiken och identifiera flaskhalsar
Har du koll på hur många missade samtal ditt företag har 
varje dag? Klagar dina kunder över långa kötider eller att 
det är svårt att komma fram på telefonerna? Då behöver
du förmodligen se över din telefonbemanning. 

Vår statistiktjänst ger dig full överblick över samtals-
trafiken. Du identifierar vilka tider eller perioder det är extra 
högt tryck på telefonerna och även vilka tider det är lugnare. 

Skräddarsy din rapport, ha koll och bemanna rätt
Med Call Statistics kan du skapa rapporter som är 
anpassade för din verksamhet, din roll, dina önskemål 
och behov. Naturligtvis kan du söka fram statistik utifrån 
önskade parametrar med olika tidsperioder, grupper och 
användare. 

Du kan sedan välja att spara dina valda parametrar och låta 
rapporten skickas automatiskt på utsatta tider till valda 
personer.

För att mäta specifika nyckeltal skapar du egna plus-
rapporter. Du bestämmer själv vilken information som är 
viktig, till exempel statistik över inkommande, utgående, 
eller missade samtal. 

Du kan också välja mellan en uppsättning standard-
rapporter. Oavsett vilken typ av rapport du använder 
kan du alltid bestämma vilka användare, grupper eller 
nummer som du vill titta på och vilken period.

O.M Connect – Telefoni

Call Statistics



Vi erbjuder...
Smarta tjänster och lösningar 
inom IT, kommunikation och 
kontor. Vårt mål är att förenkla 
vardagen för ditt företag. Vi 
hjälper dig att spara värdefull 
tid så du istället kan fokusera 
på din kärnverksamhet, 
nå dina mål och utveckla din 
affär framgångsrikt. 
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Nyckelfunktioner
•  Se kötid, samtalstid, antal samtal m.m. 

•  Skapa och redigera rapporter enligt

    behov 

•  Schemalägga rapporter 

•  Prenumerera på din drömrapport

•  Se vilka data rapporten bygger på, 

    som ringda och mottagna nummer 

•  Ställa in tidsintervaller, t.ex. ta bort

    lördag och söndag

•  Exkludera samtal efter arbetstid

•  Mäta anknytning per svarsgrupp

•  Mäta specifika nyckeltal

•  Spåra vilken väg samtalet kommer in

•  Söka fram statistik utifrån önskade

    parametrar

Förslag på rapporter 
som kan skapas
•  Nyckeltal för övergripande kundservice 

•  Utgående samtal per säljare/användare 

•  Samtal per agent, svarstid och missade samtal

•  Inkommande samtal på annonsnummer 

•  Bemanningsrapport, vilka timmar belastningen 

    brukar vara hög/låg 

•  Fallbackrapport, antal samtal till svarsservice

Skräddarsy din 
drömrapport

Få automatiska 
utskick

Enkel att 
använda

Analysera företagets 
kommunikations-

mönster
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