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1. Kõnekeskuse juhi õigused Ring rakenduses 
 

1.1. Tutvutus 

Kõnekeskuse juhi õigused avavad Ringi rakenduses (Minu Ring või tarkvaratelefon) lisavõimalused, 

mis annavad reaalajas ülevaate kõnekeskuse tööst ning lubavad ligi pääsed kõnekeskuse statistikale, 

kõnelogile ja seadetele. Kõnekeskuse juhi õigus on tasuline lisateenus, mida saab aktiveerida Elisa 

iseteeninduses või Elisa teenindaja abil. 

 

1.2. Kõnekeskuse juhi vaade 

Kõnekeskuse ülevaateks ava Ringi rakendusest  ja Kõnekeskuse grupi juhtimine 

  

Kuvatakse kõik grupid, millele on antud juurdepääs. 
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Grupi nime peale vajutades kuvatakse grupi detaile. 

 

 

 

Teenindaja staatused grupis 

Vaba – teenindaja on gruppi sisselogitud ning vaba grupi kõnedele vastamiseks 

 

 

Kõnekeskuse agendid – kõik 

antud gruppi liidetud 

teenindajad 

Teenindaja staatus grupis 

 

Logi grupist välja/sisse 

Logi agent kõikidest 

gruppidest välja/sisse 

 

 

Aktiveeri/deaktiveeri paus 

 

 

Kõnekeskuse nimi ja 

lühinumber 

Kõnekeskuse üldnumbrid 

 

Manuaalselt suletud grupi 

teavitus – juhul kui grupp 

suletakse manuaalselt, siis 

saab sisse lugeda eraldi 

teavituse. Selleks helistab 

süsteem sinule, et teavitus 

sisse logida. Automaatse 

sulgemise puhul seda ei 

mängita. 
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Pole sisselogitud – teenindaja pole gruppi sisselogitud 

Pole kättesaadav – teenindaja on gruppi sisselogitud, kuid tema telefoniterminal pole kättesaadav – 

telefoni väljalülitatud või kasutajal aktiiveeritud DND funktsioon. 

Heliseb – teenindajal heliseb kõne sisse 

Kõnekeskuse kõne – käimas on kõnekeskuse grupi kõne 

Muu kõne – teenindajal on isiklik kõne 

Paus – teenindaja on pausil ning temale kõnesid ei ühendata. 

Tehniline paus – teenindajal on lõppenud kõnekeskuse kõne ning süsteem on aktiveerinud 

automaatselt tehnilise pausi 

 

 

Kõnekeskuse detailide aknas, agentide arv, hetkel sisse logitud, kõnedega hõivatud agentide arv ning 

järjekorras olevate klientide arv. Lisaks on kuvatud automaatse pausi (tehniline paus) aeg. 
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2. Kõnekeskuse gruppide seadistused 
 

Kõnekeskuse halduse vaatest on võimalik muuta kõnekeskuse grupi käitumist ning 

lahtiolekukalendrit. Halduse aken avaned veebilehitsejas. 

2.1. Kõnekeskuse haldus 

 

Kõnekeskuse haldusele pääsed ligi Minu Ring või tarkvaratelefoni Rakenduste alt. 
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2.2. Kõnekeskuse grupid 

 

 

Kõnegruppide vaates on näha kõik seadistatud kõnekeskuse grupid, mille sätteid saab muutma 

minna nupuga . 

 

Põhiseadistused 

Lühinumber  - kõnegrupi lühinumber 
Nimi – kõnegrupi nimi 
Aktiivne – grupi staatus, siit saab gruppi eraldi välja lülitada 
Manuaalselt suletud grupi teavitus – teavitus, mida mängitakse juhul kui grupp on käsitsi suletud 
Tervitustekst (agentidele) – antud tervitusteksti kuvatakse teenindajatele siseneva kõnekeskuse 
kõne puhul. 
Kõnejärjekorra suurus – maksimaalne kõneootejärjekord (kõned), siia ei arvestata teenindajatel 
käimasolevaid kõnesid. 
Kõnemuster – kõnejaotus muster teenindajatele 

• Ringlev 

• Kõige kauem jõude olnud – kõnekeskuste puhul vaikimisi kasutatav 

• Üheaegne – teenindajate telefonid helisevad koos, maksimaalne teenindajate arv on 8.  NB! 
Mobiiltelefonide korral võib olla helisemise alguse erinevus olla kuni 1-2 sekundit –  sõltub 
kasutaja telefoniaparaadist ja kasutavast võrgutüübist. 

• Järjestikune – kindla järjekorra alusel 
Liikmed – kõnekeskuse grupi liikmed(teenindajad), siit saab lisada uusi teenindajaid (kasutajaid, 
kellele on aktiveeritud kõnekeskuse teenindaja lisaõigus). NB! Grupi sisselogimise peab teenindaja 
ise tegema. 
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Lisaseaded 
 
Tagasihelistamisteenus – teenusega on võimalik sissehelistajal jätta tagasihelistamispalve, kui ta ei 
soovi kõneootejärjekorras pikemalt oodata. 
Tehniline paus (s) – automaatne paus peale igat kõnegrupi kõnet (vaikimisi 0 ehk puudub) 
Grupi prioriteet – grupi prioriteet, juhul kui kasutusel on mitu kõnekeskuse gruppi ning teenindajad 
on mõlema grupi liikmed. 
Ülevoolu grupp – grupp(grupi lühinumber) kuhu voolavad kõned üle, kui antud grupi teenindajad on 
hõivatud. 
Vastuvõtja – ettevõtte sekretär (süsteemis ära määratud kindel kasutaja) 
Eira ettevõte gruppides numbri kuvamise reegleid – kas eirata vaikimisi reegleid (vaikimis kuvatakse 
helista numbrit ehk A-numbrit) 
Kuvatud number siseneva kõne puhul - siseneva kõnekeskuse kõne puhul kuvatud number (helistaja 
number, kõnekeskuse grupi enda number või viimase suunaja number) 
Kuvatud number terminalil siseneva kõne puhul– nime kuvamise reegel 
 
Telefoniraamatu seaded 
 
Telefoniraamatus peidetud 
Privaatsusseaded telefoniraamatus 
 
Kõneposti seaded  
 
Kõneposti tervitus – tervitus, mida mängitakse grupist kõneposti suundunud kõnedele. Siin on kolm 
valikut – mängitakse automaatteavitust, personaalne nimetervitus ja personaalne tervitus. 
Temporary greeting – ajutine tervitus 
Greetings without recording – mängi tervitus ilma, et helistaja saaks teadet jätta 
Parool – kõneposti parool, et teateid saaks kuulata kõneposti helistades 
 
Kõneposti lisaseaded  
 
Suuna kõneposti (juhul kui klient valib ootejärjekorras klaviatuuril ’*’) – antud funktsiooniga on võimalik 
helistajal ise suunata oma kõne kõneposti vajutades ootejärjekorras olles klahvi „*“ 
Kõneposti suunamise võimaluse teavitus – kõneposti suunamise võimaluse teade 
Blokeeri kõneposti teadete saatmine agentidele – ära saada kõneposti teavitusi teenindajatele 
Blokeeri kõneposti teadete saatmine väljalogitud agentidele  – ära saada kõneposti teavitusi 
teenindajatele, kes pole sisselogitud 
E-maili aadressid, kellele eraldi saata kõneposti teated (komaga eraldatud) – lisa aadressid, kellele 
sooviksid lisaks saata kõneposti teavitusi (eralda aadressid ;) 
Eira numbri kuvamise reegleid(kuvatakse helistaja numbrit) 
 
Ootejärjekorrast väljasuunamise lisaseaded 
 
Suuna spetsiifilisele numbrile (juhul kui klient valib ootejärjekorras klaviatuuril ’0’) -– number, kuhu 
antud funktsiooni kasutades kõne suundub 
Ootejärjekorrast väljasuunamise võimaluse teavitus  
 
Oskuste lisaseaded 
 
Keelepõhised oskused – funktsioon , mis lubab kasutada teenindajate puhul kasutada keeleoskuse 
määrangut. Funktsioon eeldab IVR menüü kasutamist, kus helistaja valib suhtluskeele. 
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Kõnevoog: Tervituse faas 
 
Do not play welcome message – ära mängi tervitusteavitust 
Vabade agentide olemasolul jäta tervitus vahele – „möödu“ tervitusest kui kõnekeskuse grupis on vabu 
agente 
Tervitusteade - tervitusteavitus 
Ooteteavitus - ooteteavitus 
Ootemuusika – ootemuusika 
 
Kõnevoog: Ootefaas 
 
Teavita ootejärjekorra pikkusest – pole kasutusel 
Eeldatava ooteaja pikkuse teavitus – pole kasutusel 
Teavituste kordamise periood(sekundites) – maks. ooteteavituse kordamine (sekundites)  
 
Kõnevoog: Jaotumisfaas 
 
Kutsungi kestvus agendil (sek) – agendipõhine helisemise aeg(ehk kui kaua kõne ühe agendi seadmes 
heliseb) 
Kättesaamatu agendi kontroll süsteemi poolt (sek)–  
Heli mängitakse ajal, kui agendil kõne siseneb – audiofail, mida mängitakse hetkel kui agendil telefon 
heliseb (ehk kutsungitoon) 
Activate the distribution on preferred operators –  
Time after which distribution on preferred operators stops (seconds) - 
 
Kõnevoog: Lõpetamise tingimused 
 
Teavitus järjekorra täitumise puhul – „täis“ ootejärjekorra teavitus 
Järjekorra täitumise korral suuna – „täis“ ootejärjekorra puhul suunamine 
Maksimaalne ooteaeg (sek) – maks. ootejärjekorras oleku aeg (kui kaua võib klient maksimaalselt 
ootejärjekorras olla) 
Maksimaalne ’mittevastamiste’ arv (tk) - mitme agendi juures võib jääda vastamata ehk kui näiteks 3 
agenti järjest kõnele ei vasta, siis kõne lõpetatakse või suunatakse kõnekeskusest välja 
Teavitus maksimaalse ooteaja ületamise või ’mittevastamise’ korral – teavitus, kui maksimaalne 
ooteaeg on ületatud või agendid pole kõnele vastanud  
Maksimaalse ooteaja ületamise või ’mittevastamise’ korral suuna – suuna väljaspoole kõnekeskust 
juhul, kui maksimaalne ooteaeg on ületatud või agendid pole kõnele vastanud  
Juhul kui ühtegi agenti pole sisse logitud või pole agendi seadmeid võrgus, sulge grupp – kui ühtegi 
agenti pole sisse lülitatud, siis suletakse kõnekeskus 
Teavitus juhul, kui grupp agentide puudumise või seadmete võrgust väljasoleku põhjusel suletud – kui 
ühtegi teenindajat pole sisse logitud, siis mängi teavitust 
Suuna juhul, kui grupp agentide puudumise või seadmete võrgust väljasoleku põhjusel suletud - kui 
ühtegi teenindajat pole sisse logitud, siis suuna kõne 
Tööaja kalender – kõnekeskuse lahtioleku kalender 
Tööajavälisel ajal suuna – suuna kõnekeskuse kõned töövälisel ajal 
Tööajavälise aja teavitus – töövälise aja teavitus 
Activation of exceptional closing hours announcement – aktiveeri „eri“ tööaegade teavitus (juhul kui 
kalendrisse on märgitud erandlik päev) 
Exceptional closing hours announcement - „eri“ tööaegade teavitus 
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Text message 
 
Activation of the automatic reply when a conversation is closed by an operaator 
Automatic reply when a conversation is closed by an operaator 
Activation of the automatic message: 
Automatic message: 
Activation of the user identification for web-cha 
 
Tagasihelistamiseteenuse faas 
 
Activate callback systematically 
Activate callback systematically when queue full or max time in queue 
Duration during which callback requests are paused if group closes before max time in queue (hours) 
Maximum duration between two consecutive checks for re-injecting paused callbacks (minutes) 
Paku tagasihelistamise võimalust kui grupp on suletud agentide puudumise tõttu 
Paku tagasihelistamise võimalust kui maksimaalne ooteaeg on ületatud 
Tagasihelistamise kõne kutsungi aegumisaeg (sek) 
Maks. tagasihelistamisürituste arv 
Aeg sekundites, kui agent saab tagasihelistamise tagasisidet jätta (arvutirakenduses) 
Aeg sekundistes, kui ootejärjekorras olevale kliendile pakutakse uuesti Tagasihelistamise võimalust 
Teavitus Tagasihelistamise võimaluse pakkumiseks (Vajuta 1…) 
Teavitus Tagasihelistamise võimaluse pakkumiseks (Vajuta 1…)juhul, kui maks. ooteaeg on ületatud 
Teavitus juhul, kui klient teeb Tagasihelistamispalve uuesti 
Teavitus juhul, kui klient teeb Tagasihelistamispalve 
Tagasihelistamiskõne teavitus agendile 
Saada SMS Tagasihelistamispalve registreerimisel 
Saada SMS Tagasihelistamise õnnestumisel 
Saada SMS Tagasihelistamise ebaõnnestumisel 
 
Muu 
Early media activation (30s) – pole kasutusel 
 

 

 

2.3. Kalender  

 

 

Vaikimis on olemas ACD_DEFAULT_CAL, mis tähendab 7p/24h lahtiolevat kalendrit. Personaalse 

kalendri loomiseks vajuta  
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Kõnekeskuse lahtioleku aegade määramine (tüüpnädal). Igale nädalapäevale saad määrata oma 

lahtiolekuaja või ka ühele päevale kaks perioodi (vt.esmaspäeva).  

 

 

 

Kalendrisse on võimalik määrata tavapärasest erinevaid lahtiolekuaegasid või sulgeda erandkorras 

kõnekeskus teatud päevadeks, näiteks tähtpäevad. Selleks vali kalendrist vastav päev ning vajuta 

.  
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Erakorralise lahtioleku määramiseks vali kalendrist vastav päev, vajuta  nuppu ning määra 

lahtiolekuaeg. 

 

 

Peale muudatuste tegemist vajuta .  
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3. Kõnekeskuse (ACD) grupi statistika 
 

3.1. Statistikale juurdepääs 

 

Kõnekeskuse statistikale pääsed ligi Minu Ring või tarkvaratelefoni Rakenduste alt. 

 

 

 

 

3.2. Kõnelogi ja statistika 

 

Kohe avanevas aknas kuvatakse koheselt käimasoleva päeva kõnekeskuse grupi logi (kõik grupi 

numbrile valitud kõned) 
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Vasakult menüüs on võimalik valida kas kõnekeskuse grupipõhine või agendipõhine statistika või 

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

kuvatakse jooksvat päeva). 

 

    Vaikimisi kuvatakse statistika ja logi kõikide agentide kohta, siis antud menüüst on võimalik valida 

agente eraldi. 
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Ajavahemikke on võimalik täpsustada või kitsendada vajutades kuupäevale.

 

 

3.2.1. Kõnelogi andmed 

 

Kõne aeg (Call Date) – kõne algusaeg, alates hetkest, kui kõne jõuab süsteemi 

Kõne ID (Call ID) 

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

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

kasutaja lühinumbrit) 

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

Järjekorra ID (Queue ID) – vaikimisi kõnekeskuse grupi lühinumber 

Järjekorra nimi (Queue Name) – vaikimisi kõnekeskuse grupi nimi 
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Ooteaeg järjekorras (Queue Wait Duration) 

Kustsungi kestvus (Ringing Duration) – kui pikalt helises teenindaja telefon enne kõnele vastamist 

Agent – Agent/Kõnekeskuseteenindaja, kellele antud kõne süsteemi poolt viimati suunati 

Nb Sisselegitud agendid (Nb Logged Agents) – Sisselogitud Agentide/Kõnekeskuseteenindajate arv 

antud kõne ajal 

Nb vabad agendid (Nb Free Agents) – Vabade Agentide/Kõnekeskuseteenindajate arv antud kõne 

ajal 

Järjekorra suurus (Queue size) – vaikimisi väärtus on 5, s.t. 5 kõnet saab olla maksimaalselt ootel 

Järjekorra staatus (Queue Position) – Ootejärjekorra hetkeseisund, näitab mitu kõnet oli antud 

momendil ootejärjekorras 

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

Lõpetamise põhjus (End Cause) - millise 

• 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 kõnekeskuse grupi 

lahtiolekuaega või pole ühtegi agenti antud hetkel sisse logitud olnud 

CDR Kõnevoo ID (CDR Call flow ID) 

Küsitud oskus (skill asked) – kasutusel ainult oskuste funktsiooni kasutamisel 

Saadud oskus (got asked) – kasutusel ainult oskuste funktsiooni kasutamisel 

Ürituse arv (Attempt) 

 

3.2.2. Kõnestatistika andmed 

 

Kõnekeskuse lühinumber (Queue Extension)  - Kõnekeskuse grupi lühinumber ja nimi  

Nb Pakutud kõned (Nb Offered Calls) - Kõik kõned , mis on valitud kõnekeskuse numbritele (ka 

töövälisel ajal) 

Vastatud kõnesid (Calls Answered) – agentide poolt vastatud kõned ning protsent kõikidest kõnedest 

Helistaja poolt hüljatud kõned (Calls Abandoned by caller) – helistaja on kõne lõpetanud enne kui 

agent on vastanud (tervituse, ootejärjekorra või helisemise ajal) 
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Aegunud kõned (Calls Timeout) – Ootejärjekorra limiiti ületanud kõned (ajaline limiit või helisemise 

limiit – määratav kõnekeskuse haldus) 

Kõned väljaspool tööaega (Calls Missed During Off Hours) – Tööajavälisel ajal sissetulnud kõned 

Muud kõned (Other Calls) 

Päevane helistajate arv(Daily Callers Count) – igat numbrit arvestatakse eraldi, kehtib ainult 1 

päevase perioodi vaatamisel 

Kesk. Vastamise aeg (Avg Answer Delay) – keskmine vastamise aeg (agentide poolt) 

Maks.vastamise aeg (Max Answer Delay) - Maksimaalne vastamise aeg (agentide poolt) 

Kesk. ooteaeg enne kõne lõpetamist (Avg Wait Time Before Hangup) – Keskmine ooteaeg järjekorras 

enne kui katkestatakse kõne helistaja poolt (arvestatakse ainult kõned, mis on helistaja enda poolt 

lõpetatud ootejärjekorras) 

Maks. ooteaeg enne kõne lõpetamist (Max Wait Time Before Hangup) - Maksimaalne ooteaeg 

järjekorras enne kui katkestatakse kõne helistaja poolt 

Min. kõne kestvus (Minimal Call Duration) 

Kesk.kõne kestus (Avg Call Duration) 

Maks. kõne kestus (Max Call Duration) 

Kesk. kutsungi kestvus (Avg Ring Duration) 

Maks. kutsungi kestvus (Max Ring Duartion)  

Kesk. ooteaeg järjekorras (Avg Queue Wait Duration) 

Maks. ooteaeg järjekorras (Max Queue Wait Duration) 

Kesk. järjekorra suurus (Avg Queue Count) 

Maks. järjekorra suurus (Max Queue Count) 

Kesk. agentide arv (Avg Agent Count) – Keskmine agentide (sisselogitud) arv kõnekeskuses 

Maks. agentide arv (Max Agent Count) – Maksimaalne agentide (sisselogitud) arv kõnekeskuses 

Kõnesid pakutud tunnis (Calls Offered Per Hour) – Kõnekeskusest pakutud kõnede arv tunnis 

(keskmine) ühe agendi kohta 
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3.3. Andmete eksport 

 

ACD grupi kõnestatistikat ja kõnelogi on võimalik eksportida CSV formaadis. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

4. Kõnesalvestused 
 

 

Elisa Ring võimaldab lisavõimalusena salvestada kõiki kõnekeskuse gruppidesse sisenevaid ja grupi 

numbrilt väljaminevaid kõnesid. Kõne salvestatakse automaatselt ning talletatakse Verba 

kõnesalvestuskeskkonda.  

Salvestised säilivad 30 päeva, mille jooksul on võimalik neid keskkonnast kuulata, alla laadida või  

säilitamist vajavad salvestisi markeerida, mille tulemusena hoitakse neid 2 aastat. 

Verba keskkonda sisenemiseks saadetakse Kõnekeskuse juhi rolli täitvale kasutajale eraldi paroolid 

peale teenuse tellimist. NB! Ei kehti Ring kasutajatunnused. 

 

4.1. Salvestuskeskkonda logimine 

 

Salvestuskeskkonnale pääseb ligi aadressilt : 

https://oma.elisa.fi/ring/nauhoitteet/index.jsp 

Peale kasutajatunnuse ja parooli sisestamist suunatakse sind Verba kõnesalvestuskeskkonda. 

 

NB! Osade veebilehitsejate puhul tuleb salvestuskeskkonna akent avada 2 korda: 

1. Avad salvestuskeskkonna lingi, logid sisse saadetud kasutajatunnustega 

2. Avad samas veebilehitsejas kõrvalaknas salvestuskeskkonna lingi uuesti. 

 

 

https://oma.elisa.fi/ring/nauhoitteet/index.jsp
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4.2. Kõnesalvestuste otsing 

 

Kõnesalvestusi saab otsida valides menüüst Conversations -> Search. 

 

Kalendritest valida periood (esimeses algus ja teises lõppkuupäev). 

Kui on teada helistaja number, siis see märkida Phone Number lahtrisse(soovitatavalt 

rahvusvahelisel kujul, näiteks Eesti numbri korral +372…).  Või Ringi kasutaja järgi otsides sisesta 

kasutaja lühinumber. 

Ja Search. 
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Otsingutulemused avanevad paremal: 

 

Kõnede juures on infoks kõne algus-ja lõppaeg, kestus, helistaja number (From), kõne vastuvõtja 

(To), kõne osapoole info(From Info ja To Info). 

 

Iga kõne juures on nupud: Kuula, Salvesta (ehk Lae alla), Valikud (Saada URL, Kopeeri URL, 

Kaitse/Säilita), Kustuta), Lisa silt ja Lisa portfelli. 

Juhul kui otse veebilehitsejas kõnet kuulata ei õnnestu, siis tuleks kõne alla laadida ja kuulata 

mõnest meediarakendusest. 

 


