
Uno Svarsgrupp. Uppfattas proffsigare och ge 
bättre service.

Många möjligheter vid kösituationer 
Ni sätter själva eller med vår hjälp upp exakta 
regler för hur samtalen ska hanteras i era olika 
svarsgrupper. 


Ett exempel är kösituationer;  
Bestäm hur ni vill upplevas när kö uppstår med 
hjälp av pausmusik, tonstötar eller 
progressmeddelanden. 
Bestäm hur många personer som max tillåts i 
kön samt hur lång väntetiden får vara innan 
samtalet t.ex. går vidare till en annan grupp, 
person, ett svarsmeddelande eller om ni vill att 
den inringande med ett knapptryck ska kunna 
välja att bli uppringd när det är dennes tur i kön 
(callback). Callback är en funktion som aktiveras 
och låter Uno göra jobbet med tillbakaringning åt 
dig.


Hur vill ni uppfattas? 
Få tillgång till funktioner som ger er 
förutsättningar att öka upplevelsen hos de 
inringande. Med Uno svarsgrupp får ni bland 
annat tillgång till: 


• Kundunika välkomst, kö, paus- och 
progressmeddelanden


• Automatiska öppettider per svarsgrupp


• Automatisk in- och utloggning av agent i 
svarsgrupper. T.ex. baserat på dag och tid.


• Specifik svarsordningsalternativ (baserat på 
t.ex. längst ledighet eller kunskap)


• Sätta upp tonvalsmeny (IVR) 


• Tonvalsidentifiering (kunden knappar in t.ex. 
kundnummer/fakturanummer som syns i Uno 
när samtal besvaras) 


I jakten på att hitta nya konkurrensfördelar är det många som glömmer bort 
telefonin. Men en sådan grundfunktion kan faktiskt vara det som ger ett verkligt 
försprång mot konkurrenterna. 

Funktioner som underlättar ert arbete

Väntkoppling på 
kollegas linje 

Utökade 
sökfunktioner

Koppla samtal 
med snabb-

knappar



Vilken typ av svarsgrupp passar er? Enkel, standard eller avancerad?
Svarsgrupp Enkel Standard Avancerad

Antal inloggade agenter obegränsat obegränsat obegränsat

Max antal i kö 5 obegränsat obegränsat

Hälsningsfras ✔ ✔ ✔

Tonvalsmeny ✔ ✔ ✔

Pausmusik/kömeddelande ✔ ✔ ✔

Fria svarsordningsalternativ ✔ ✔ ✔

Tonvalsidentifiering ✖ ✔ ✔

Progressmeddelande i kö ✖ ✔
✔

Koppla på vänt (vid upptaget) ✖ ✖ ✔

Bli uppringd på din plats i kön ✖ ✖ ✔

Utökade sökfunktioner ✖ ✖ ✔

Koppla med snabbknappar ✖ ✖ ✔

Tillval sv.gruppsövervakning ✖ ✖ ✔

Enkelt och tydligt 
 
Hos Uno finns ingen begränsning på hur många 
som kan/får logga in. Har ni dessutom fler 
svarsgrupper är det viktigt att agenten ser vilken 
svarsgrupp det ringer på. Detta har vi löst på ett 
väldigt överskådligt sätt, även i mobilen. 
Självklart har vi också sett till att det är enkelt att 
logga in och ut ur svarsgrupper oavsett vilken 
typ av licens du har (Uno mobil, Uno Mjuk eller 
Uno Fast).


Tillval: Svarsgruppsövervakning  
 
Visa livestatistik över bland annat antal samtal i 
kö, senaste kötid, medelkötid och hur många 
missade eller tappade samtal ni har, och få full 
kontroll över alla era svarsgrupper via er Uno 
Mjuk eller Uno Mobil. Ni får även tillgång till en 
webbaserad dashboard som låter er visa 
statistiken tydligt via t.ex. en tv eller projektor. 
Läs mer på sidan 21.


