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Business Analytics er værktøjet til at give overblik og 
indsigt i, hvordan dit �rma klarer sig i kommunika-
tionen med kunderne. Det er udviklet på baggrund af 
mange års erfaringer i samarbejde med teleselskaber 
og deres kunder. Business Analytics består af stan- 
dard overbliksrapporter, et omfattende standard 
rapportkatalog med intutive drill down. Dertil 
kommer �ltreringsmuligheder, så du kan få belyst det, 

som er relevant for dit �rma. Desuden får du adgang 
til at udforme skræddersyede dashboards og wall-
boards, der bygges op af elementerne fra overbliks-, 
produktivitets- og standardrapporterne på en hurtig 
og nem måde. Endelig kan du forædle dine dash-
boards og wallboards, hvis du integrerer Connect 3.0 
telefonidata med data fra din virksomheds forret-
ningskritiske IT-systemer via API.

Få overblik og indsigt til handling med 
Business Analytics til Connect 3.0

Optimér udbyttet af firmaets telefonidata

Hvad får du med Business Analytics?

Overbliksrapporter med let drill down

Mange standard rapporter med let drill down

Byg selv dashboards og wallboards

Adgang til historisk og live data

Dansk, svensk og engelsk

Forberedt til integration med Voice Recording

Business Analytics
Effektiv adgang til brugbar indsigt

Business Analytics hovedmenu
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Business Analytics
Skræddersyet til dine behov

Overbliksrapporter med let drill down

Virksomhedsindsigt - skærmbillede

Ledelsesoversigt -
skærmbillede
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Rapportkatalog med mange standardrapporter med let drill down

Rapportkatalog - skærmbillede

Ledelsesoversigt -
skærmbillede

Lokalnummer Opkaldsak�vitet

Omkostningscenter Opkaldsak�vitet

Afdeling Opkaldsak�vitet

Opdeling Opkaldsak�vitet

Placering Opkaldsak�vitet

Liste Opkald pr. Lokalnummer

Længere opkald

Vis Opkald e�er Demo

Opkaldsak�vitet for Halve Timer

Opkaldsak�vitet pr. Time

Time Opkald Ak�vitet pr. Lokalnummer

Daglig Opkaldsak�vitet

Månedlig Opkaldsak�vitet

Livscyklus

Opkaldsbesvarelse Analyse

Tolerance Abonnent

Missede opkald

Liste Ubesvarede Opkald

Ubesvarede Opkald pr. Abonnent

QoS pr. Time

QoS pr. Dag

QoS pr. Lokalnummer

QoS pr. DDI

Detaljeret QoS

DDI Opkald Ak�vitet

Opkaldsliste pr. DDI

Opkaldsliste pr. Kampagne

Daglige Opkald pr. DDI

Opkaldsliste pr. Omkostning

Omkostningsak�vitet pr. Lokalnummer

Omsætning pr. Lokalnummer

Omsætning pr. Afdeling

Områdekode Opkald Ak�vitet

Des�na�on Opkald Ak�vitet

Kundeopkald Ak�vitet

Opkaldsliste pr. Kunde
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Byg-selv dashboard med mange forberedte fliser

Personligt dashboard skærmbillede

Med simple brugergrænseflader bygger du hurtigt dashboards og wallboards 

Kopier til live flise til dashboard

Business Analytics
Skræddersyet til dine behov

Byg fliser Importer profil

Føj til favoritter

Gem som CSV-fil

Gem som PDF-dokument

Email rapport

Planlæg rapport


