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Elisa Ring kõ nekeskuse juhi kõnsõõl 
(ACD cõnsõle) 

 

 

Ülevaade konsoolist 
 

Kõnekeskuse juhi konsool annab reaalajas ülevaate kõnekeskuse tööst. Kuvatakse kõikide 

teenindajate (agentide) hetkestaatust, ligipääs kõnekeskuse statistikale, kõnelogile ja seadetele. 

Konsooli on võimalik kasutada kahes versioonis – arvutisse installeeritav (saadaval aadressilt 

elisa.ee/ring/tarkvara) või veebipõhine versioon (avatav leheküljelt webacdkonsool.mob1.elisa.ee). 

 

 

                                                                                             

                                                          

Kasutajad, kellele on aktiveeritud Kõnekeskuse 

teenindaja lisateenus 

 

Kõnekeskusemoodul – kuvatakse 

gruppi kuuluvate teenindajate  staatus 

(sisselogitud, hõivatud jne.) 

Kõnekeskuse info 

elisa.ee/ring/tarkvara
webacdkonsool.mob1.elisa.ee
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Kõnekeskuse info aknas kuvatakse reaalajainfot kõnede ja agentide kohta. Kuvatud on nimi, 

kõnekeskusega seotud numbrid, agentide arv kokku, hetkel sisse logitud, sissehelisevate kõnedega 

agentide arv ning järjekorras olevate klientide arv. Lisaks on kuvatud automaatse pausi (clerical 

pause) aeg. 

 

 

Vasakus menüüs kuvatakse kõiki 
teenindajaid, kellele on aktiveeritud 
kõnekeskuse teenindaja lisateenus. 
Teenindaja lisamiseks kõnekeskuse 
gruppi „lohista“ teenindaja hiirega 
kõnekeskuse grupi kasti või vajuta 
parema hiireklahviga teenindaja 
nimel ning vali kõnekeskuse grupp, 
kuhu teenindajat lisada soovid 
(antud näites on võimalik 
teenindajat Toomas Test lisada 
nelja kõnekeskusegruppi). 
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Kõnekeskusesse lisatud agendid eraldi ja nende staatused. Antud näites on sisse logitud 2 

teenindajat 6-st. Vaikimisi ei kuvata sisselogitud teenindajaid, nende kuvamiseks tuleb teha 

„linnuke“  juurde. 

 

Agentide staatuste (värvide) tähendused. 
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Kõnekeskuse juhil on võimalus teenindajaid ise sisse logida ja ka välja logida. Selleks tuleks valida 

hiirega vastav teenindaja ja vasakult valida Login agent või teha teenindaja kastil parem hiirevajutus 

ning teha menüüst valik. 

 

 

Kõnekeskuse seadistused, kõnelogi ja statistika 
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Kõnekeskuse seadistused 
 

ACD Groups 

Calendars 

 

ACD Groups 
Põhiseadistused 

Extension  - kõnegrupi lühinumber 
Label – kõnegrupi nimi 
Active -  Kõnegrupi aktiivsus 
Queue size – Maksimaalne kõnegrupi (vaikimisi väärtus 5) 
Ring pattern – kõnejaotus muster 

 Cyclic - ringlev 

 Oldest idle – kõige kauem vaba olnule 

 Unison - ühine 

 Sequential – kindla järjekorra alusel 
Clerical time (s) – määratakse teenindajatele automaatne paus peale igat kõnegrupi kõnet (vaikimisi 
0) 
Members – kõnekeskuse grupi liikmed 
Overflow group – ülevoolu grupp 
Group priority – grupi prioriteet 
Password – pole kasutusel 
Receptionist – ettevõtte sekretär, üks kindel kasutaja, kellele  
Photo - Foto 
Hidden in directory – kõnekeskuse grupi nähtavus ettevõtte telefoniraamatus 
Privacy settings in directory  -  grupi nähtavuse sätted ettevõtte telefoniraamatus 
Spetsiifilised seaded 
Early media activation (30s) – pole kasutusel 
'queue full' announcement – „täis“ ootejärjekorra teavitus 
On full queue, forward to – „täis“ järjekorra puhul suunamine 
'welcome' announcement - tervitusteavitus 
Show ACD-group as caller (no=original caller id) – näita kõnekeskuse numbrit sissehelistajana 
Bypass 'welcome' message when there are free agents – „möödu“ tervitusest kui kõnekeskuses on 
vabu agente 
Announce the number of persons in queue before you – pole kasutusel 
Display the called number - pole kasutusel 
Dialing '*' transfers to the voice-mail service – valides ootejärjekorras „* „ sattub klient kõneposti 
ETA notification – pole kasutusel 
Music on wait – ootemuusika 
'waiting message' announcement - ooteteavitus 
Maximum announcements repeat period (in seconds) – maks. ooteteavituse kordamine  
Ringing timeout (in seconds) – agendipõhine helisemise aeg(ehk kui kaua kõne ühe agendi seadmes 
heliseb) 
Maximum duration in queue (in seconds) – maks. ootejärjekorras oleku aeg (kui kaua võib klient 
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maksimaalselt ootejärjekorras olla) 
Maximum number of no answer  - mitme agendi juures võib jääda vastamata ehk kui näiteks 3 
agenti järjest kõnele ei vasta, siis kõne lõpetatakse või suunatakse kõnekeskusest välja 
Announcement when maximum time in queue or call attempts is reached – teavitus, kui 
maksimaalne ooteaeg on ületatud või agendid pole kõnele vastanud  
On maximum duration or call attempts reached, forward to – suuna väljaspoole kõnekeskust juhul, 
kui maksimaalne ooteaeg on ületatud või agendid pole kõnele vastanud  
Closing hours announcement – kinnioleku teavitus 
On closing hours, forward to – suuna kõnekeskuse kinnioleku ajal 
Opening/closing hours calendar – kõnekeskuse lahtioleku kalender 
If all agents are in logout state, close the queue – kui ühtegi agenti pole sisse lülitatud, siis suletakse 
kõnekeskus 
'no agent available' announcement – teavitus juhul kui pole ühtegi agenti sisse logitud 
When no agents are available, transfer to – suuna juhul kui ühtegi agenti pole sisse logitud 
Audio played while agent is ringing – audiofail, mida mängitakse hetkel kui agendil telefon heliseb 
(ehk kutsungitoon) 
 

 

ACD kalender  

 

Kõnekeskuse lahtioleku aegade määramine. 
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Erakorralised sessioonid. Lubab määrata kõnekeskuse kalendrisse eripäraseid lahtioleku aegasid või 

sulgeda erandkorras kõnekeskus (selleks valida kalendrist vastav päev ning vajutada tabaluku 

nuppu). 

 Erakorralise lahtioleku määramiseks vali kalendrist vastav päev ning vajuta + nuppu. 
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Kõnekeskuse (ACD) grupi statistika 
 

Kohe avanevas aknas kuvatakse koheselt käimasoleva päeva ACD grupi statistika (kõik ACD grupi 

numbrile valitud kõned) 

 

 

Vasakult menüüs on võimalik valida kas ACD grupipõhine või agendipõhine statistika või kõnelogi 

(vaikimisi avatakse ACD grupi logi). Alumisest „kastist“ tuleks valida ajavahemik (vaikimisi kuvatakse 

käesolevat kuupäeva). 
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    Vaikimisi kuvatakse statistika ja logi kõikide agentide kohta, siis antud menüüst on võimalik valida 

agente eraldi ning lisaks ka endisi agente (Past Agent). 

 

 

 Ajavahemikke on võimalik täpsustada või kitsendada vajutades kuupäevale. 
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Samamoodi on ka arhiveeritud ACD andmete puhul. Siin avaneb juba laiem valik ajavahemikest. 

 

 

ACD kõnelogi andmed 
Call Date – kõne algusaeg 

Call ID – Kõne ID 

Called – Number, millele helistati (kuvatakse ACD grupi lühinumbrit) 

Calling Number -  Helistaja number (ettevõtte sisese kõne puhul kuvatakse kasutaja lühinumbrit) 

Enterprise – Ettevõte (ettevõtte nimi, kuhu ACD grupp kuulub) 

Queue ID – Ootejärjekorra ID (vaikimisi ACD grupi lühinumber) 

Queue Name – Ootejärjekorra nimi (vaikimisi ACD grupi nimi) 

Queue Wait Duration – Ooteaeg järjekorras 

Ringing Duration – Helisemise aeg ehk kui pikalt helises agendi telefon enne vastamist 

Agent – Agent/Kõnekeskuseteenindaja, kellele antud kõne süsteemi poolt suunati 
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Nb Logged Agents – Sisselogitud Agentide/Kõnekeskuseteenindajate arv 

Nb Free Agents – Vabade Agentide/Kõnekeskuseteenindajate arv 

Queue size – Ootejärjekorra maksimaalne suurus (vaikimisi väärtus on 5, s.t. 5 kõnet saab olla 

maksimaalselt ootel) 

Queue Position – Ootejärjekorra hetkeseisund, näitab mitu kõnet oli antud momendil 

ootejärjekorras 

Talking Duration – Kõne kestus (alates sellest, kui agent on kõnele vastanud) 

End Cause – Kõne lõpetamise põhjus  

 CallerHangupDuringRing – Helistaja lõpetas kõne ajal, kui agendi telefon helises 

 CallerHangupInQueue – Helistaja lõpetas kõne ootejärjekorras olles 

 AgentAnswered – Agent vastas kõnele (kõne lõpetajat ei registreerita) 

 CallerHangupDuringWelcome – Helistaja lõpetas kõne tervitusklippi ajal 

 QueueClosed – Ootejärjekord suletud, kõne on tulnud väljapool ACD grupi lahtiolekuaega 

või pole ühtegi agenti antud hetkel sisse logitud olnud 

CDR Call flow ID – Kõne voo ID  

 

Kõnestatistika andmed 
 

Queue Extension  - Ootejärjekorra lühinumber (tavaliselt ACD grupi lühinumber) 

Nb Offered Calls – Pakutud kõned. Kõik kõned , mis on valitud kõnekeskuse numbritele (ka töövälisel 

ajal sissetlnud kõned) 

Calls Answered – Vastatud kõned (agentide poolt vastatud) 

Calls Abandoned by caller – Helistaja poolt hüljatud kõned 

Calls Timeout – Ootejärjekorra limiiti ületanud kõned (ajaline limiit) 

Calls Missed During Off Hours – Tööajavälisel ajal sissetulnud kõned 

Other Calls – Muud kõned 

Daily Callers Count – Helistajate arv (igat numbrit arvestatakse eraldi) 

Avg Answer Delay – Keskmine vastamise viivitus  

Max Answer Delay - Maksimaalne vastamise viivitus 

Avg Wait Time Before Hangup – Keskmine ooteaeg järjekorras enne kui katkestatakse kõne helistaja 
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poolt 

Max Wait Time Before Hangup - Maksimaalne ooteaeg järjekorras enne kui katkestatakse kõne 

helistaja poolt 

Minimal Call Duration – Minimaalne kõne kestus 

Avg Call Duration – Keskmine kõne kestus 

Max Call Duration – Maksimaalne kõne kestus 

Avg Ring Duration – Keskmine helisemise kestus (agendi vastamise aeg) 

Max Ring Duartion – Maksimaalne helisemise kestus (agendi vastamise aeg) 

Avg Queue Wait Duration – Keskmine ooteaeg ootejärjekorras 

Max Queue Wait Duration - Maksimaalne ooteaeg ootejärjekorras 

Avg Queue Count – Keskmine ootejärjekorra pikkus 

Max Queue Count – Maksimaalne ootejärjekorra pikkus 

Avg Agent Count – Keskmine agentide (sisselogitud) arv kõnekeskuses 

Max Agent Count – Maksimaalne agentide (sisselogitud) arv kõnekeskuses 

Calls Offered Per Hour – Kõnekeskusest pakutud kõnede arv tunnis (keskmine) ühe agendi kohta 

 

 

Andmete eksport 
 

ACD grupi kõnestatistikat ja kõnelogi on võimalik eksportida CSV formaadis. 

 

Eksporditakse andmed ja ajajärk, mis on ACD statistika keskkonnas parajasti avatud on. 

 

 


