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Kynning



• Greiningartól fyrir flestar gerðir símkerfa.

• Hægt að skoða nánast allt sem viðkemur notkun á 
símkerfum, t.d.: 
– Hver notar kerfið og hvenær.

– Dreifingu álags/álagsmælir.

– Svartíma/biðtíma/töpuð símtöl.

Hvað er Tel-Info?
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– Svartíma/biðtíma/töpuð símtöl.

• Með Tel-Info er hægt að:
– Bæta símsvörun.

– Fá betri yfirsýn yfir símakostnað fyrirtækis.

– Greina ef vandamál eru í símsvörun hjá fyrirtæki.

– Finna álagspunkta.

– Skoða skýrslur sem lista eða á grafískan máta.



Tel-Info samanstendur af þremur kerfum:
• Tel-Recorder: Les gögn frá símstöð um símanotkun.

• Tel-Importer: Flytur gögn úr símstöð yfir í Tel-Info 
gagnagrunninn.
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Hvað er Tel-Info?

• Tel-Scheduler: Sér um meðhöndlun gagna. Sér einnig 
um að keyra út skýrslur eftir fyrirfram ákveðinni 
vinnsluáætlun.

• Tel-Info: Aðalkerfið. Hér er t.d. notendaaðgangur 
skilgreindur, skýrslur settar upp með því að búa til 
fyrirspurnir sem hægt er að vista til þess að nota síðar 
eða láta Tel-Scheduler sjá um keyrslu.



• Hægt er að vera með ótakmarkaðann fjölda símstöðva, 
kerfið er klárt fyrir algegnustu tegundir símstöðva.

• Hægt er að vera með mismunandi tungumál og hægt 
að þýða á hvaða tungumál sem er.
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• Aðgangstýring að gögnum, t.d. hægt að stýra aðgangi 
niður á deild.

• Hægt að fá nákvæmar upplýsingar um það hverjir 
hringdu, hverjir svöruðu, hve langan tíma tók að svara, 
hverjir náðu ekki í gegn, lengd símtala og margt fleira.

• Skýrslur er hægt að fá í lista eða myndrænt svo sem í 
línuritum eða súluritum. 



Aðalvalmynd Tel-Info
Tel-Info

Aðalvalmyndin skiptist í “Skýrslur” og “Viðhald”.



Skýrslusmiður Tel-Info
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1.

2.

1. Velja í síu t.d. skoða símtöl 

gærdagsins og raða eftir símtæki.

2. Velja “Listi” og velja hversskonar 

lista.

3. Listi sem er útkoma úr vali.

2.

3.



Skýrslusmiður Tel-Info Köfun
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1.

2.

1. Tvísmella á línu í samandregnum 

lista til þess að kafa ofan í gögnin.

2. Valið að kafa ofan í símtæki 8071.

3. Sundurliðaður listi sem er útkoma 

úr köfun.

1.

3.



Skýrslursmiður í Tel-Info

Hægt er að:

Tel-Info

1. Senda skýrslu í tölvupósti.
2. Bæta í Áætlað verk, sem dæmi væri hægt að fá skýrslu senda á 

hverjum morgni í tölvupósti, t.d. símanotkun gærdagsins.
3. Flytja út sem Excel skjal eða html síðu.



Senda skýrslu í tölvupósti
Tel-Info

Opnar sjálfgefið póstforrit í tölvu og setur skýrslu sem viðhengi.



Skoða skýrslu sem vefsíðu
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Skýrslan er vistuð sem html vefsíða.



Skýrslur í Tel-Info

Sama skýrsla en nú sem súlurit.
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Viðhaldshluti Tel-Info

Hægt er að viðhalda atriðum í kefinu á einfaldan máta.



Viðhaldshluti Tel-Info

1. Upplýsingar um fyrirtæki. 

2. Ef notkun einhverra símtækja á 

ekki að vera skáð þá eru þau 

skilgreint hér. 

3. Ef reikna skal álagningu á verð 

símtala þá er %skilgreind hér.

Hægt að stilla á hvaða svæði 

hægt er að sía í kerfinu. Einnig er 

hægt að búa til ný svæði ef þau 

eru ekki þegar til í kerfinu.

Einfalt er að breyta tungumáli í 

kerfinu. Einnig er einfalt að bæta 

við tungumálum ef þarf.

1.

2.
3.



• Ef þú hefur áhuga á að kynna þér kerfið nánar þá
endilega hafðu samband.

Næstu skref...
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