Kutsunumero on Vaihdepalvelussa päänumero
Vaihdepalvelussa, Mobiilivaihteesta tuttu kutsunumero korvautuu päänumerolla. Seuraavassa ohjeessa
käymme ensin läpi mitä määrityksiä Mobiilivaihteessa kutsunumeron osalta määriteltiin ja kuinka
päänumeron määritykset tehdään Vaihdepalvelussa.
Mobiilivaihteessa kutsunumero ohjataan välittäjän työpöytään (tai automaattiseen vaihteeseen)
Kutsunumeron ylivuotoasetukset sekä jonomusiikki tehdään kutsunumerokohtaisesti, mutta jonon koko ja
jonotusaika määritettään yritystasolla (yksi määritys koskee useampaa kutsua).
Huomioittehan että mobiilivaihteessa automaattisen vaihteen asetukset olivat muokattavissa
kutsunumeroasetuksissa, mutta vaihdepalvelussa automaattisen vaihteen asetukset löytyvät
numerointipalvelun alta.
1. JONOASETUKSET

Mobiilivaihteessa kutsunumeron osalta määritetään, miten kauan soittaja voi jonottaa ja kuinka monta
jonottajaa jonoon mahtuu.
Tämän jälkeen puhelut ohjautuvat erikseen määrittävään ylivuotokohteeseen (kts. Kohta 2)
Tämä asetus vaikutti kaikkiin asiakkaan kutsunumeroihin.

2. KUTSUNUMEROASETUKSET/ ylivuoto

Mobiilivaihteessa määritetään, mihin puhelut ohjautuvat
•

Kun jonoasetuksien määritykset täyttyvät (kts Kohta 1)

•

Kun välittäjä ei ole kirjautunut työpöytään aukioloaikana

Sama määritys kohdistuu siis kahteen eri tilanteeseen

3. JONOMUSIIKKI

Mobiilivaihteessa jonomusiikin määritykset tehdään DNA:n toimesta eli mitä soittaja kuulee, kun jonottaa.
Lisäksi määritetään se, mitä puhelulle tapahtuu, kun jonotuksen kriteerit täyttyvät.

PÄÄNUMERON JONOMÄÄRITYKSET VAIHDEPALVELUSSA
Vaihdepalvelussa päänumero ohjataan välittäjän/agentin työtilaan. Automaattisen vaihteen asetukset
tehdään muissa asetuksissa (Numerointipalvelu)
1. Jonoasetukset

Päänumerokohtaisesti voidaan määrittää, mitä soittaja kuulee jonottaessaan. Kolmelle vaihtoehdolle
voidaan määrittää myös se, miten usein ko. tiedotetta toistetaan (kierros) Valittavana on tiedotteita,
soitonmenoääntä tai musiikkia.

2. YLIVUOTOASETUKSET

Päänumerokohtaisesti voidaan määrittää, mihin puhelu ohjautuu kun jonotusaika päättyy. Jonottajamäärän
täyttyessä puhelu voidaan ohjauta eri kohteeseen kuin jonotusajan täyttyessä.

3. YLIVUOTOASETUKSET

Ylivuotokohde voi olla eri, jos päänumero sulkeutuu jonotuksen aikana.

4. YLIVUOTOASETUKSET

Jos henkilöitä ei ole kirjautuneena tai kaikkien tilatieto on joku muu kuin vapaa, niin määritettään kohde.
Mikäli ei aktivoida valintaa Käytä eri kohteiden ohjauskriteeriä, niin tässä kohtaa määritetään se, mitä
puhelulle tapahtuu jonotusajan (ja määrän) jälkeen, tai kun kukaan ei ole kirjautunut.

Ryhmäkutsu on jatkossa Vastausryhmä
Mobiilivaihteesta tuttu Ryhmäkutsu, löytyy Vaihdepalvelusta nimellä Vastausryhmä. Seuraavassa
kappaleessa käsitellään Ryhmäkutsuun ja Vastausryhmään liittyviä muutoksia.
1. JONOASETUKSET

Mobiilivaihteessa Ryhmäkutsussa jono otetaan käyttöön ryhmäkohtaisesti, eli aktivoimalla valinta,
määrittämällä jonotusaika sekä jonon koko.
2. YLIVUOTOASETUKSET

Ylivuotokohdassa määritettään, mihin puhelut ohjautuvat jonomääreiden jälkeen tai mikäli jonoa ei ole
otettu käyttöön, niin tämä kohde on myös se, mihin puhelu ohjautuu kun jäseniä on yhden kerran
tavoiteltu.

Kuva Mobiilivaihteen Ryhmäkutsun asetuksista

Vastausryhmän jonomääritykset Vaihdepalvelussa
Vaihdepalvelussa vastausryhmäkohtaisesti voidaan määrittää jonon koko, jonotusaika, jonotusmusiikki sekä
se, mihin ylivuotokohteisiin puhelu ohjautuu eri tilanteissa.
1. JONOASETUKSET

Ryhmäkohtaisesti voidaan määrittää, mitä soittaja kuulee jonottaessaan. Kolmelle vaihtoehdolle voidaan
määrittää myös se, miten usein ko. tiedotetta toistetaan (kierros) Valittavana on tiedotteita,
soitonmenoääntä tai musiikkia.

Kuva Vaihdepalvelun jonotiedotteen asetuksista
2. YLIVUOTOASETUKSET

Vaihdepalvelussa ryhmäkohtaisesti voidaan määrittää, mihin puhelu ohjautuu kun jonotusaika päättyy.
Jonottajamäärän täyttyessä puhelu voidaan ohjauta eri kohteeseen kuin jonotusajan täyttyessä

Kuvassa Vaihdepalvelun Jono- ja ylivuotoasetukset

3. Ylivuotoasetukset
Ylivuotokohde voi olla eri, jos vastausryhmä sulkeutuu jonotuksen aikana.

4. YLIVUOTOASETUKSET

Jos henkilöitä ei ole aktiivisena jäsenenä tai kaikkien tilatieto on joku muu kuin vapaa, niin määritettään
kohde.
Mikäli ei aktivoida valintaa Käytä eri kohteiden ohjauskriteereitä, niin tässä kohtaa määritetään se, mitä
puhelulle tapahtuu jonotusajan (ja määrän) jälkeen, tai kun kukaan ei ole kirjautunut.

