
-käyttäjä on tavoitettavissa

-Käyttäjä on varattu

-Käyttäjä puhuu toista
puhelua

Yhteystiedot
Kun siirrät hiiren kursorin 
yhteystiedon päälle, näkyviin 
ilmestyy pieni nuoli. Klikkaa sitä 
avataksesi yhteystietokortin. Siitä 
löydät kaikki kyseiseen 
yhteystietoon liittyvät tiedot, 
nopean pääsyn puhelinnumeroihin, 
sähköpostin, yrityksen, 
ammattinimikkeen, 
erityisosaamisen jne. Alhaalla 
oikealla näet tähtisymbolin. Klikkaa 
sitä, mikäli haluat lisätä kyseisen 
yhteystiedon suosikkilistallesi. 
Poista yhteystieto suosikkilistaltasi 
klikkaamalla tähtisymbolia 
uudestaan.

Yhteystietolista vasemmalla 
ja käynnissä olevat puhelut 
oikealla.
Käytä hakuikkunaa etsiessäsi 
yhteystietoja Softapuhelimesta. 
Voit etsiä eri hakuehdoilla kuten 
nimellä, puhelinnumerolla, 
ammattinimikkeellä tai osastolla. 
Voit myös kirjoittaa 
tai kopioida hakukenttään 
puhelinnumerot, joihin haluat 
soittaa.

Eri kuvakkeet

Softapuhelimen 
näkymä voidaan 

valita 
käyttötarpeen 

mukaanSoftapuhelin-pikaopas

Haku-
ikkuna

Yhteys-
tietolista

Käynnissä 
olevat

puhelut
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Käynnissä olevan puhelun siirto

Jos haluat välittää eteenpäin käynnissä 
olevan puhelun, siirrä hiiren kursori 
käynnissä olevan puhelun kohdalle ja 
vedä hiiren avulla puhelu vasemmalla 
olevalla yhteystietolistalla sen henkilön 
kohdalle, jolle haluat yhdistää. Sen 
jälkeen vapauta hiiren painike ja puhelu 
yhdistyy automaattisesti. 

Jos haluat ilmoittaa etukäteen tulossa 
olevasta puhelusta, voit soittaa henkilölle, 
jolle haluat ilmoittaa klikkaamalla 
kuulokkeen kuvaa henkilön 
yhteystietokortissa. Alkuperäinen puhelu 
menee automaattisesti pitoon. Kun olet 
tehnyt ilmoituksen, vedä pidossa oleva 
puhelu hiiren avulla ko. henkilön 
yhteystiedon päälle

Numerovalinta
Tehdäksesi DTMF-valintoja eli kun soitat 
esim. pankkiin, jossa automaatti pyytää 
valitsemaan eri vaihtoehdoista, paina 
puheluikkunassa vasemmalla olevaa 
näppäimistön kuvaketta ja näppäile 
pyydettyjä tietoja.

Tulevien puheluiden hallinta
Aktiviteetit määrittelevät tulevien 
puheluiden käyttäytymistä. Voit muokata 
oletusasetuksia mikäli haluat ohjata 
puhelut vaihtoehtoisesti muualle, kuten 
esimerkiksi vaihteeseen, 
puhelinvastaajaan tms. Voit myös luoda 
pikakuvakkeita ja määrittää niiden 
asetukset kuten haluat klikkaamalla
”Muokkaa pikavalintoja”.

Tulevan olotilan avulla voidaan määrittää 
tulevia olotiloja aikataulujen avulla. 
Luodaksesi tällaisen aikataulun klikkaa 
”Tuleva olotila”. Tällöin järjestelmä 
hallinnoi yhteyksiäsi esimerkiksi 
kokouksen tai muun poissaolon ajan.
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Näkymän valinta
Softapuhelin tarjoaa kolme 
erilaista näkymää, jotka ovat 
”Perusnäkymä”, ”Välittäjän 
näkymä” sekä
”Asiakaspalvelijan näkymä”, jotka 
löytyvät valikkopalkista 
kohdasta ”Näytä”.

Palvelusarjoihin kirjautuminen
Palvelusarjoissa on sisään- ja 
uloskirjautumistoiminto. Siirrä hiiren 
kursori painikkeen päälle, jolloin näet 
tietoa ryhmästä, onko käyttäjä 
kirjautunut sisään vai ei, jonossa olevat 
puhelut sekä ylläpitäjien statukset. 
Mikäli painike on sininen, käyttäjä on 
kirjautunut sisään.

Kontaktit välilehdeltä löydät kollegoidesi tai muun 
valitsemasi ryhmän yhteystietolistan.

Loki välilehdeltä nähdään kaikki omat tulleiden ja 
lähteneiden puheluiden tiedot. Vastaajaan jätetyt 
ääniviestit voi kuunnella kohdasta ”Loki” 
”Postilaatikko”. Ääniviestit on myös mahdollista 
vastaanottaa sähköpostilla 
(toiminnallisuus aktivoitava erikseen Lounean 
asiakaspalvelun kautta). 

MiTeam on Lounean asiakaspalvelusta erikseen 
tilattava palvelu. Peruspalveluun kuuluu käyttäjien 
välinen chat-ominaisuus, mikä löytyy Kontaktit-
väliledeltä käyttäjän tiedoista (kts. kuvake sivulta 4, 
mediatoiminnot)

Jonot välilehdeltä näet palvelusarjojen tilanteen 
sekä näet myös ketä muita on kirjautuneena 
palvelusarjaan ja voit myös kirjata tai poistaa 
käyttäjiä palvelusarjasta. Asiakaspalvelijan tiedot 
välilehdeltä nähdään kaikkien käyttäjien tilatiedot 
sekä voidaan myös hallita käyttäjiä palvelusarjoissa. 
Ryhmäloki välilehdeltä nähdään palvelusarjojen 
puhelutiedot.

”Jonot” ja ”Asiakaspalvelijan tiedot”-
välilehdet vaativat pääkäyttäjäominaisuuden 
ja ryhmään kuulumisen. Tämä toiminnallisuus ei 
kuulu peruspalveluun vaan se tilataan erikseen 
Lounean asiakaspalvelusta. 

Kontaktit

Loki

MiTeam

Jonot

Asiakaspalvelijan
tiedot

Ryhmäloki

Klikkaa 
tästä
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Kuvakkeet ja niiden 
toiminnallisuudet

L

Kuvakkeet – 
Puhelintoiminnot

A Aloita tallennus
B Avaa näppäimistö
C Soittoäänen mykistys
D Avaa sovellus
E Aktivoi siirto
F Siirtoasetukset
G Lisää puhelu kokoukseen
H Pysäköi puhelu (kuka vain 
voi poimia tällöin puhelun)
I Vastaa puheluun
J Laita puhelu pitoon
K Lopeta puhelu

Kuvakkeet – Mediatoiminnot

L Kalenteri/Outlook-yhteys
M Tekstiviesti
N Chat
O Soita ensisijaiseen 
numeroon
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