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MiCC Enterprise integrerad telefonist 

 
 
 

Telefonisten är ansiktet utåt för ett företag och är därför en viktig del i företagets kundrelation. 
Telefonisttjänsten liknar i mångt och mycket också kundtjänstens verksamhet. För utökad effektivitet kan 
dessa tjänster integreras så telefonisten även kan vara en resurs inom kontaktcenterverksamheten. 
 

 
 
MiCC Enterprise integrerad telefonist applikation är speciellt utformad för företag som vill integrera sina 

telefonister att bli en integrerad resurs i organisationens kontaktcenter. Från samma MICC Agent applikation 

kan en handläggare agera telefonist och kontaktcenteragent.  

MiCC Enterprise integrerad telefonist är en av tre olika lösningar för telefonister från Mitel, alla integrerade 

mot CMGs hänvisningssystem men skapade för 3 olika användarbehov. De tre alternativen är: 

 InAttend: Specialistapplikation för personer som arbetar som telefonist heltid. Full funktionalitet och 

total flexibilitet. 

 Attendant Agent. En hybridlösning mellan MiCC Enterprise och InAttend där användaren använder 

båda applikationerna beroende på samtalstyp men båda applikationerna samverkar via open media. 

Lösningen fokuserar på roller som primärt är telefonister men där telefonisten även ska vara en resurs 

för kontaktcentret samt att inkommande trafik (telefonistsamtal eller kontaktcentersamtal) kan 

separeras via olika inkommande nummer eller talsvar. 
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 Integrerad telefonist i MICC Enterprise. En fullt integrerad telefonistlösning i MICC Agent. Möjliggör en 

sömlös övergång till att koppla samtal som telefonist för en kontaktcenteragent utan att behöva byta 

applikation. Ger inte samma flexibilitet och funktionalitet som InAttend men hanterar de viktigaste 

telefonistfunktionerna. 

Funktionalitet 
 
Med MiCC Enterprise integrerad telefonist kan företaget utgå ifrån ett antal olika grundkonfigurationer. 
 
Utvalda servicegrupper (Köer) kan vid behov definieras som en telefonistkö. Alla samtal som kommer via denna 
kö kommer automatiskt öppnas i katalog/telefonistfliken i handläggarapplikationen och alla samtal som 
kopplas vidare, kopplas med telefonistfunktionalitet. Övriga samtal som inkommer via andra servicegrupper 
kopplas på vanligt vis. 
 
Det går även att definiera per handläggare att alla samtal, oavsett vilken kö de kom in via, som standard ska 
kopplas som telefonist. Vid varje samtal kan handläggare dessutom, vid behov, stänga av telefonistkoppling och 
koppla samtal traditionellt. 
 
Effektiva sökningar 
 
Vid behovet att koppla ett samtal vidare från kontaktcentret öppnar handläggaren telefonist/katalogfliken (i de 
trafikfall den inte automatiskt öppnas). Handläggaren kan söka efter information och personer i upp till 5 LDAP 
databaser samtidigt inklusive Mitel CMG. Genom en filterknapp kan handläggaren välja att begränsa sökningen 
till utvalda databaser. 
 

 
 
Handläggaren har 5 sökfält. Den första söker som standard i namn och nummer fält. Övriga fält definieras av 
varje handläggare, beroende på vad man normalt använder vid olika sökningar, till exempel sökord, titel, ort 
med mera. Det går att skriva in flera sökord i varje fält med ett komma tecken emellan. 
 
I sökresultatlistan visas fem fördefinierade fält samt ett valbart. De fördefinierade är.  
 

 Linjestatus: Visar anknytningen linjestatus. Status kan vara ledig, 
upptagen, upptagen och vidarekopplad, ledig och vidarekopplad, 
ringer, okänd 

 Namn: Visar namnen på de personer som ingår i sökträffen. Genom 
att klicka på fältnamnet kan dessa sorteras i alfabetisk ordning 
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 Telefon: Visar anknytningsnummer på de personer som ingår i sökträffen. Genom att klicka på 
fältnamnet kan dessa sorteras i numerisk ordning 

 Aktivitet: Visar aktuell hänvisning om sådan finns. Genom att markera en person och använda 
kortkommandot Alt + A kan handläggaren även se framtida hänvisningar. Avsluta med Esc. 

 Avdelning: Visar vilken avdelning som, på de personer som ingår i sökträffe, tillhör. Genom att klicka 
på fältnamnet kan dessa sorterar i alfabetisk ordning 

 Fritt valt fält 
 
Kortkommandon 

För effektiva sökningar kan handläggaren använda olika kortkommandon. 

Alt + Delete Tömmer alla sökkriterier 
Alt + K Söker i katalogen efter poster med samma nyckelord som den valda posten. Om det finns 

fler nyckelord så visas en dialog där man kan välja vilket eller vilka nyckelord som ska 
användas. 

Alt + D Söker efter andra användare som tillhör samma avdelning som den valda posten. 
Alt + Högerpil Döljer/Visar detaljfönstret. 
Alt + P Sätt fokus till listan över detaljer för den valda katalogposten. 
Alt + L Sätt fokus till [Sök] fältet i katalogen. 
Alt + A Via framtida hänvisningar 
Alt + E Öppna MICC Enterprise inbyggda e-post applikation för notifiering 
Alt + R Valfritt CMG sökfält, t ex alla med samma titel 
Alt + S Valfritt CMG sökfält, t ex alla på samma ort 
 

  
Koppa samtal eller sätt på vänt 

Genom att markera en ledig eller upptagen anknytning kan vi koppla eller sätta på vänt. I MiCC Enterprise 

definieras hur länge påringning ska ske innan ett åter anrop går tillbaka. Genom att definiera upp en 

föredragen agent, kan åter anropet i första hand besvaras av samma handläggare som initialt kopplade det. 

Detaljfönstret 

Vid en markering av en sökträff visas all detaljerad information i ett sidofönster som finns upplagd för den 

personen.  

Notifieringar. 

För att meddela en person om att till exempel någon har sökt hen kan handläggaren antingen använda den 

standard e-post applikationen som finns installerad genom att klicka på e-postadressen i detaljfönstret eller 

MiCC Enterprise integrerade e-post och SMS klient. För att nyttja MiCC Enterprise integrerade e-post och SMS 

klient gäller att användaren har licenser för dessa. 

Med kortkommandot Alt + E kan man automatisk skapa ett e-post meddelande med en förifylld 

meddelandemall. 
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Övrigt 

Eftersom all samtal köas och hanterar i MICC Enterprise gäller samma funktioner för dessa samtal som för 

andra samtal i MICC Enterprise. Det vill säga, det går att erbjuda callback, avancerade kö meddelanden, 

talsvarstjänster, realtidsinformation och statistik. 

 


