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Zenter tryggir betri samskipti (og árangur)
Zenter er sölu- og markaðshugbúnaður sem íslensk fyrirtæki nota í markaðssetningu. Zenter er í
notkun hjá yfir 100 íslenskum fyrirtækjum og má þar nefna t.d. N1, Húsasmiðjan, Morgunblaðið,
Vodafone, Vörður, Advania, Securitas og Ríkisskattstjóri svo dæmi séu tekin.
Zenter inniheldur tölvupóst- og SMS útsendikerfi, öflugt kannanakerfi, símaherferðakerfi (e.
telemarketing), CRM kerfi og sölutækifæriskerfi. Zenter er öflugt samskipta verkfæri sem nýtist
vel í beinni markaðssetningu enda er auðvelt að búa til markhóp í kerfinu og senda á hann
hnitmiðuð skilaboð. Með því að nota tölvupóst, SMS og kannanir í einu kerfi er mynduð hringrás
samskipta sem er kjarninn í þeirri tegund af markaðssetningu sem á ensku kallast „engagement
marketing“ og hefur verið vaxandi um heim allan.
Þessi tegund af markaðssetningu snýst um að gera hlutina eins persónulega og hægt er með því að
senda með hæfilegri tíðni viðeigandi skilaboð sem innihalda alltaf ávinning fyrir viðskiptavininn.
Með þessum hætti er myndað framtíðarsamand við viðskiptavininn á hans eða hennar forsendum
og um leið gott viðskiptasamband sem báðir aðilar hagnast á.

Ekki missa af aðalatriðum

Nýtt verkefni
Hér á vinstri hliðinni eru 3 möppur sem heita: Virk, Falin og Unnin verk en inni í þessum
möppum eru öll verk sem hafa verið stofnuð. Ágæt regla er að fela verkefni sem verið er að
prófa og leika sér með svo mappan Virk verk sé alltaf nokkuð hrein.
Þetta er hnappurinn sem er notaður til þess að stofna nýtt verkefni.

Svo er valið hvaða verkefni viðkomandi aðili vill vinna með hverju sinni. Í þessu tilviki er það
símaherferð.

Zenter símaherferðakerfið hefur verið í þróun frá
árinu 2012 og er tækniteymi okkar sífellt að bæta
við nýjungum í kerfið sem er eitt það mest notaða
í Zenter. Einn af styrkleikum kerfisins er hve
sveigjanlegt það er fyrir ólíkum tegundum af
herferðum og nýtist þannig mörgum ólíkum
notendum. Til einföldunar má skipta
símaherferðum upp í eftirtalda flokka sem má
finna hér að neðan.
1. Selja vörur/þjónustu – Gott að nota vöruspjald + vörukerfi Zenter
2. Sækja upplýsingar – Gott að nota upplýsingaspjald eða tengiliða upplýsingaspjald
3. Gera kannanir – Gott að nota upplýsingaspjald + markhópa

Alls eru fimm spjöld sem hægt er að nota í símaherferðum en þau eru:
1. Símaspjald = Er alltaf í öllum herferðum og kemur fyrst í röðinni
2. Upplýsingaspjaldið = Vinsælt þegar safna á einhverjum upplýsingum
3. Vöruspjald = Gagnlegt spjald þegar vara eða þjónusta er seld í magni
4. Tengiliða upplýsingaspjald = Frábært spjald þegar tengiliðaupplýsingum er safnað
5. Viðtakendaspjald = Eins og nafnið gefur til kynna þá er þetta grunnspjald viðtakanda

Á næstu síðum fjöllum við nánar um þessi spjöld.
Starfsólk Zenter veitir alla ráðgjöf um hvernig best er að nýta kerfið og hámarka þannig árangur
með öllum tegundum af herferðum. Okkar starfsfólk hefur mikla reynslu við uppsetningu á
herferðum þar sem fléttast inn í herferðina tölvupósts-, SMS og kannanakerfi Zenter ásamt
ferla hugmyndafræði Zenter.

Stofna símaverkefni
Símaverkefni er stofnað inni í verkefnum en margar stillingar
fyrir verkefni má finna undir stillingum. Hér til hliðar eru
stillingar sem eru mikið notaðar í símaherferðum.

Símaherferðir – lykilatriði fyrir vel skipulagða herferð
Þegar herferð er stofnuð er gott að skipuleggja strax eftirfarandi þrjá þætti:
1. Hvern er verið að hringa í? = Er listinn tilbúinn og eru símanúmer í
listanum?
2. Hver er að fara að hringja? = Eru notendur til í kerfinu og eru þeir í
réttum notendahópi?
3. Hver eru möguleg viðbrögð í herferðinni? = Eru viðbrögðin tilbúin?

Ef að þessi þrjú atriði eru tilbúin tekur aðeins um 30 sekúndur að stofna símaherferð. Þess vegna
er ágætt að gefa sér góðan tíma í þessi þrjú atriði hér að ofan og þá er auðvelt að hefja herferð.

Notendahópar = Réttindi notenda/starfsmanna
Við fjöllum nánar um notendahópana hér rétt á eftir en þrátt fyrir það viljum
við kynna þá stuttlega til sögunnar hér vegna mikilvægi þeirra. Notendahópar
fjalla um réttindi starfsmanna og eins og nafnið gefur til kynna þá eru þetta
hópar af notendum sem deila sömu réttindum. Réttindin fjalla um hvaða
aðgang notendurnir hafa að listum, markhópum, ferlum og auðvitað
verkefnum.

Eitt af því sem sumir gleyma og vert er að nefna, er að það er ekki nóg að
vera í notendahóp sem er í ákveðnu verkefni ef notendahópurinn er EKKI
með aðgang að þeim lista sem verið er að hringja í. Þetta flækist fyrir
sumum og því setjum við „farðu varlega“ og „tæknilegt“ merki okkar við
þennan lið. Við skulum endurtaka þetta: Ef notendahópurinn sem er í
tilteknu verkefni er EKKI með aðgang að listanum sem er í verkefninu þá getur enginn hringt í
verkefninu. Ástæðan fyrir þessu er sú að opna fyrir möguleikann á að fleiri en einn notendahópur
geti verið að hringja í einu verkefni í einu og þá verða notendastillingar að vera með þessum
hætti.

Stofna nýja símaherferð
Eins og í öðrum verkefnum í Zenter er farið í gegnum nokkur þrep við stofnun á verkefninu. Í
símaherferð eru þrepin 5 talsins:
1. Stofngögn herferðar = Hér er verkefninu gefið nafn, lýsingu, sölutexta fyrir sölumenn
og fl.
2. Velja viðtakendur = Í hvaða lista á að hringa?
3. Viðbrögð skilgreind = Hvaða viðnrögð eiga að vera í boði í símtalinu.
4. Starfsmenn = Hverjir eiga að hringja (notendur og notendahópar)
5. Söluskýrslur = Ítarlegar skýrslur um herferðina.

Skref 1 – stofnun herferðar
Hér er nafn herferðar ákveðið ásamt lýsingu á herferðinni og sölutexta í handriti fyrir
sölumenn. Einnig er hér að finna fylgiskjöl fyrir úthringjara auk þess að hægt er að velja um
vörur ef verið er að selja vörur í tiltekinni herferð. Að lokum er svo hægt að velja um hvort
markhópar eigi að birtast á símaspjaldi úthringjara. Sjá nánar um þessa liði hér að neðan.

Efst er herferðinni gefið nafn. Það er alltaf hægt að
breyta þessu nafni eftir á.
Næst er ágætt að skrifa góða lýsingu á verkefninu
sem gott er að hafa þegar líður á herferðina.
Sölutexti er ekki alltaf notaður en kassinn er
hugsaður fyrir handrit sölumanna og birtist þessi
texti á símaspjaldinu sem er fyrsta spjaldið sem
úthringjararnir sjá.
Fylgiskjöl eru skjöl fyrir úthringjarana til að hafa
aðgang að. Viðmælendur sem hringt er í sjá EKKI
þessi skjöl.

Neðar á valmyndinni birtast þessir valmöguleikar sem sjást á myndinni fyrir ofan.
Þær vörur sem verið er að selja (má finna undir markaðsefni) eru valdar þar efst. Ef engin vara
er í kerfinu þá birtist þessi valmöguleiki ekki.
Til þess að geta birt markhópa á símaspjaldi verða gögnin að vera til og
því á þetta aðeins við um fyrirtæki sem eiga gögn til að birta. Með því að
„vopna“ úthringjara með auka upplýsingum fyrir símtal er hægt að auka
gæði símtalsins og um leið auka líkur á árangri í símtalinu.
Þetta er atriði sem snjallir markaðsmenn nota mikið.

Dæmi um gögn sem hægt er að birta á símaspjaldi:
1. Nýlegar vörur sem viðskiptavinur hefur keypt/hægt að kalla eftir endurgjöf.
2. Vöruflokkar sem viðskiptavinur hefur ekki keypt eða aldrei keypt.
3. Fjöldi starfsmanna.
4. Sölutekjur á síðasta ári/hvort viðskiptavinur sé að auka eða minnka innkaup sín.
5. Niðurstöður úr NPS eða öðrum könnunum.

Skref 2 – velja viðtakendur
Þetta skref er kunnuglegt fyrir þá sem hafa notað Zenter áður en hér er valið um hvaða losta á að
hringja í, í herferðinni. Hér að neðan er hægt að velja einn lista eða fleiri og síðan býður Zenter
upp á að sía þann lista sem er valinn enn frekar niður á t.d. póstnúmer, kyn eða jafnvel beint
niður á markhópa.
Einnig er hægt að sleppa að velja lista og sía beint niður á markhópa óháð öllum listum eða
öðrum breytum.

Þessi tala sýnir hve margir eru í
völdum leitarskilyrðum.

Þessi tala sýnir hve marga er hægt
að hafa samband við í
símaherferðinni.

Allsstaðar þar sem appelsínugulur karakter er í Zenter kerfinu má smella á hann
og sjá hverjir eru í listanum á bakvið. Þetta er gagnlegt þegar maður vill vera viss
um að ákveðinn einstaklingur sé í herferðinni.

Skref 3 – viðbrögð skilgreind
Viðbrögðin eru mikilvæg í símaherferðum og í þrepi 3 eru þau valin. Það er einfalt að velja þau
með því að haka við það viðbragð sem óskað er eftir að sé í herferðinni. Um leið og það er hakað
við birtist viðbragðið strax hægra megin á myndinni.

Auðvelt er að færa viðbrögðin upp
og niður með því að draga þau til.

Hér er hægt að fara beint inn í
stjórnborðið þar sem viðbrögðin eru
búin til, ef það er þörf á að
endurstilla eitt eða fleiri viðbragð.

Skref 4 – velja starfsmenn
Í þrepi 4 eru valdnir þeir starfsmenn sem eiga að hafa réttindi að herferðinni. Fyrst þarf að
ákveða hvort það er notendahópur eða notendur sem eiga að hringja í herferðinni. Auðvelt er
að haka við einn eða fleiri hópa eða notendur. Stofnun notendahópa má neðar í bæklingnum.

Snjallir sölustjórar hafa stundum notað bæði notendahópa og notendur í
ákveðnum herferðum. Tökum dæmu um herferð þar sem 10 úthringjarar eru
að vinna í og verið er að hringja í öll póstnúmer og þessir 10 notendur eru í
notendahóp A. Núna viljum við að 11 starfsmaðurinn bætist við en hann á að
aðeins að hringja í markhópinn 60-70 ára konur í póstnúmeri 600. Þá
væri hægt að haka við nafnið á 11 starfsmanninum og passa svo auðvitað upp á að hann eða hún
sé með réttindi á markhópinn og að markhópurinn sé valinn í þrepi 2. Með þessum hætti er hægt
að fá mikinn sveigjanleika í uppbyggingu herferða og nýta sölustarfsmenn miklu betur. Það er
þekkt að sumir starfsmenn eru sterkari að ræða við annað kynið eða ákveðinn aldur og þá er gott
að hafa þennan sveigjanleika.

Skref 5 – söluskýrsla
Þrep 5 er söluskýrslan fyrir verkefnið og eftir að verkefni hefur verið stofnað þá opnast
verkefnið alltaf inn í þrepi 5 til þess að stytta skrefin í niðurstöður herferðarinnar. Eins og sést
hér að neðan eru nokkrar mikilvægar undirskýrslur sem eru afar gagnlegar.

Samskiptasaga

Hér má finna öll símtöl í herferðinni og þau samskipti sem eru skráð í
símtalinu. Hér er hægt að leita eftir starfsfólki, dagsetningum eða tíma.

Símtöl í bið

Hér er listi yfir öll símtöl sem ekki hefur tekist að klára. Þar er hægt að sjá
hvenær tiltekið símtal á að eiga sér stað.

Söluárangur

Þetta er lykilskýrsla þar sem hægt er að sjá bestu sölumennina niður á valið
tímabil.

Kyn- og

Kyn og aldursgreining ásamt markhópagreiningu eru aukaskýrslur sem

aldursgreining

mikið eru notaðar af sölustjórum.

Markhópagr.

Skýrsla sem greinir ákveðna markhópa sem til eru í kerfinu með gögnum frá
herferðinni.

Aðrar skýrslur

Nokkrar tölfræðiskýrslur um herferðina sem eru mjög gagnlegar.

Festa v. við

Hér er hægt að festa ákveðna viðmælendur beint í herferðina og tengja beint
við tiltekinn notanda. Öll símtöl sem fest eru í herferð fá forgang.

Símtöl í bið
Í símtöl í bið er hægt að færa símtöl á milli starfsmanna. Byrjað er á því að velja starfsmann efst
á síðunni og smellt á „leita“. Næst er svo farið neðst á síðuna, en þar er hægt að breyta
tímasetningu símtals, búa til bið símtal eða færa símtalið yfir á annan starfsmann. Þetta er
mjög gagnlegt ef að starfsmaður veikist eða hættir.

Festa viðtakendur við
Auðvelt er að festa viðtakendur við herferð. Ef að viðtakendurnir eru þegar í kerfinu er nóg að
notast við kennitölurnar. Bæði er hægt að festa viðtakendur við næsta lausa starfsmann eða
niður á ákveðinn starfsmann, en með því að gera það er einnig hægt að festa afstöðu. Sjá næstu
síðu.

Festa afstöðu
Á myndunum tveimur hér að neðan sést hvernig afstaða er fest. Byrja þarf á því að velja
starfsmann og er svo valin ein af þeim afstöðum sem til eru.

Tegundir spjalda í úthringiherferðum
SÍMASPJALD

VÖRUSPJALD

VIÐTAKENDASPJALD

UPPLÝSINGASPJALD

TENGILIÐA UPPLÝSINGASPJALD

Símaspjald – fyrsta spjaldið í hverri herferð

Grunngögn
Hér að ofan birtum við grunnupplýsingar um þann sem verið er að hringja í. Nafn, aldur,
heimilisfang, kennitala og hve oft hefur verið hringt í viðkomandi í þessari herferð.
Viðbragðshnappar
Þessir hnappar eru stilltir af notendum inni í Stillingum. Mjög auðvelt er að forrita þá og býður
Zenter upp á mikla möguleika við að forrita þessa hnappa. Sjá nánar neðar. Uppröðun hnappanna
sjálfra fer fram í þrepi 3 í herferðinni. Sjá nánar í kafla Skref 3 – viðbrögð skilgreind.
Markhópar birtast
Til þess að hjálpa úthringjara í byrjun símtals er hægt að láta hvaða markhópa sem er birtast á
þessu svæði. Það getur verið afar gagnlegt að vita meira en nafn þegar símtal hefst. Samspil
þessarar virkni og upplýsingaspjalds er augljóst þegar horft er til framtíðar verkefna. Þá er
gögnum safnað með upplýsingaspjaldinu og sömu gögn birt í síðari herferðum á þessum stað.
Breyta símanúmerum og fleiru
Hér bjóðum við upp á 3 aðgerðir:

1. Breyta númeri hjá viðtakanda
2. Uppfæra símanúmer með Já.is
3. Leita á www.ja.is
Athugasemdir og samskipti
Allar athugasemdir sem koma fram í símtalinu eru skráðar í hvíta gluggann. Ef
upplýsingaspjald er virkt í herferðinni þá flytjast þessar upplýsingar sjálfkrafa á milli spjalda og
þannig er hægt að halda áfram á upplýsingaspjaldi að fylla inn gagnlegar upplýsingar.

Upplýsingaspjald – frábær leið til að safna upplýsingum

Grunngögn
Á upplýsingaspjaldinu eru allar grunnupplýsingar um þann sem verið er að hringja í. Nafn,
aldur, heimilisfang, kennitala og tölvupóst. Hnappurinn „Breyta upplýsingum“ sem er beint
fyrir neðan „Áfram“ hnappinn opnar upplýsingaglugga þar sem hægt er að breyta öllum þessum
upplýsingum.
Setja viðmælanda í markhóp
Hér er hægt að merkja inn í fyrirfram ákveðna markhópa hagnýt gögn sem nýtast í framtíðar
herferðum. Langflestir notendur Zenter nýta sér upplýsingaspjaldið á einn eða annan hátt.
Ferlar
Hér er hægt að senda af stað feril í miðju símtali. Það getur skipt sköpum um árangur að geta
sent rétt skilaboð á réttum tíma á réttan aðila. Ferlarnir í Zenter tryggja notendum þann
möguleika. Mundu bara að vera búin að ná í netfangið og þá er hægt að senda eins marga ferla
og þú vilt á viðmælandann.
Þú stilltir hvaða ferlar og markhópar birtast á upplýsingaspjaldinu inni í Notendahópum. Lesa
má meira um notendahópa og stofnun ferla í bæklingnum Almennar leiðbeiningar.

Vöruspjald – hentug leið til að selja ákveðnar vörur

Grunngögn
Hér birtum við grunnupplýsingar um þann sem verið er að hringja í. Nafn, aldur, heimilisfang,
kennitölu og tölvupóst. Hnappurinn „Hætta við“ sem er beint fyrir neðan „Áfram“ er notaður
þegar að sölumaður hættir við tiltekna sölu og sölumaðurinn fer aftur á símaspjald
viðskiptavinarins.
Salan
Smellt er á þá vöru sem á að selja og hægra megin er magnið og verðið ákveðið. Einnig er hægt
að setja inn athugasemd um vöruna sjálfa sem getur verið gagnlegt, t.d. ef verið er að selja
breytilegar vörur eins og merktar dagbækur.
Hvernig stofnar maður vörur?
Það er gert inni í Markaðsefni og hægt er að velja á milli nokkurra tegunda af aðgerðum við
stofnun vara.

Tengiliða upplýsingaspjald – Góð leið til að sækja tengiliði

Tengiliður
Þetta er afar gagnlegt spjald ef fyrirtæki hyggst sækja á skilvirkan og hnitmiðaðan hátt
upplýsingar um tengiliði fyrirtækja. Hægt er að velja á milli 12 starfsheita og auðvelt er að láta
sama aðila gegna fleira en einu starfi. Það er gert með því að smella á svarta „kallinn“ á
myndinni.
Hvert fara gögnin?
Þar sem þetta er ný aðgerð í Zenter þá eru gögnin því miður ekki aðgengileg strax inni í Zenter.
Hins vegar er auðvelt að sækja þau og setja þau inn eftir á, hafa þarf samband við skrifstofu
Zenter til þess.

Viðtakendaspjald – Allar upplýsingar um viðtakanda

Grunnspjald viðtakenda
Þetta er að mörgu leyti grunnspjald í kerfinu en hér er haldið utan um allar upplýsingar er
tengjast viðtakendum. Við vekjum sérstaka athygli á flipunum en þar er að finna t.d. alla lista
sem viðtakandinn er í, alla ferla sem hafa verið sendir á hann og auðvitað alla markhópana sem
og þau verkefni sem hafa verið send.
Hvernig er viðtakandaspjald notað í úthringingum?
Sumir stjórnendur símaherferða hafa nýtt sér viðtakendaspjaldið í lok símtals og þá aðallega til
að uppfæra persónugögn áður en viðmælandinn er kvaddur og farið er í næsta skref, en þó ber að
hafa í huga að flest er einnig hægt að gera á upplýsingaspjaldinu. Það sem vantar upp á er
aukaupplýsingar, land, fyrirtæki, starfsheiti og svo almennir minnispunktar sem ekki eiga
að hanga á tiltekinni herferð.

Hönnun og forritun viðbragðshnappa
Við hönnun á Zenter var lögð mikil áhersla á að notandi gæti gert sem mest sjálfur og án allrar
hjálpar frá starfsmönnum Zenter. Eitt það mikilvægasta þegar lagt er af stað í símaherferð er að
hanna viðbragðshnappana í símtalinu en þar er boðið upp á ýmsa möguleika. Hér að neðan er
farið yfri algengustu og mest nýttu möguleika sem í boði eru.
Hönnun viðbragðshnappa er að finna undir Stillingar – Viðbrögð

Til að byrja með er viðbragshnappinum gefið titil og nafn og hakað er í „símaherferð“. Einnig
eru hnappar fyrir söluábendingakerfi Zenter gerðir hér.
Þegar búið er að velja titil og nafn er ýtt á „vista“ og þá opnast eftirfarandi valmynd.

Næst er ýtt á fellilistann og þá birtast þeir viðbragðsvalmöguleikar sem kerfið býður upp á. Þegar
viðbragð er valið er mikilvægt að ýta á „uppfæra“ áður en næsta viðbragð er valið.
Á næstu blaðsíðu má sjá viðbragðsmöguleikana.

Hvernig skipanir eru flokkaðar
Athugið að hvern hnapp má forrita með margvíslegum hætti. Hér að neðan byrjum við á að skýra
skipanir á bak við hnappana.

Endanlegar afstöður: Það er mjög mikilvægt að hver
hnappur beri eina af þessum skipunum.

Algengar skipanir: Þess vegna setjum við þær í
miðjuna með punktalínu á milli.

Hér eru svo allskonar skipanir sem Zenter býður upp á
og eru þær skýrðar betur á næstu blaðsíðum.

Útskýringar á afstöðum
Afstaða jákvæð eða neikvæð
Þetta er afstaða sem byggir á jákvæðu eða neikvæðu viðbragði viðmælanda í herferð. Þetta getur
t.d. verið:
1. Já, ég er til í að spjalla við þig.
2. Já, ég vil styrkja málefnið.
3. Nei, ég vil ekki kaupa vöruna.
Jákvæð og neikvæð afstaða eru auðvitað aldrei notaðar á sama tíma.
Afstaða óákveðin
Þetta viðbragð er nær eingöngu notað í kosningum þegar verið er að óska eftir stuðningi við
ákveðið framboð.
Ekki hægt að ná í viðtakanda
Nafnið skýrir sig ágætlega sjálft. Niðurstaðan er endanleg.
Afstaða ýmislegt
Þetta er auka afstaða sem hægt er að nota þegar hinar fjórar eiga ekki við og leitast er við að ná
endanlegri afstöðu.
Nýtt tækifæri
Þarna er um nýtt sölutækifæri að ræða sem hægt er að fylgja eftir á einhvern hátt.
Opna upplýsingaspjald
Þessi skipun opnar upplýsingaspjaldið. Sjá hér að neðan.

Opna vöruspjald
Eins og nafnið gefur til kynna þá bregst hnappurinn við með því að opna vöruspjaldið sem notað
er til þess að selja vörur. Sjá hér að neðan.

Fara beint í næsta símtal
Þetta er skipun sem er notuð nánast undantekningarlaust í símaherferðum. Hún flýtir fyrir
herferðinni og birtir strax nafn til þess að hringja í.
Þarf að hringja aftur
Þessi skipun er mest notuð þegar afstaða fæst ekki í símtali, t.d. ef það svarar ekki eða
viðmælandi vill láta hringja í sig aftur.
Þarf að hringja aftur, en allir geta hringt
Þetta er sama skipun og hér að ofan nema að allir sem hafa aðgang að herferðinni geta hringt í
viðmælanda. Þetta er hentug skipun þegar það skiptir ekki máli hvaða starfsmaður hrignir til
baka.
Setja í viðtakanda í feril
Þessi skipun ræsir feril af stað tiltekinn feril. Sjá nánar í bæklingnum Almennar leiðbeiningar.
Setja viðtakanda í aðra herferð
Þessi skipun er gagnleg ef t.d. eitt teymi er að hringja í markhóp og annað teymi á að loka
sölunni. Þá er fyrra teymið að hringja köld símtöl og seinna teymið klárar málið.
Bæta viðtakanda í lista
Þessi skipun skýrir sig nánast sjálf. Viðmælandinn er settur í valinn lista.

Bæta viðtakanda í markhóp.
Þessi skipun skýrir sig nánast sjálf. Viðmælandinn er settur í valinn markhóp.
Alrei hringja aftur í viðtakanda
Þessi skipun merkir viðtakandann þannig að hann muni aldrei koma aftur upp í símaherferð.
Hreinsa öll biðsímtöl af viðtakanda
Þessi skipun hreinsar öll biðsímtöl sem hafa verið búin til á tiltekinn viðtakanda.
Opna spjald viðtakanda.
Þessi skipun opnar viðtakandaspjald viðmælandans. Sjá hér að neðan.

Tengjast API þjónustu
Zenter býður upp á öfluga API þjónustu og hér geta notendur tengst API þjónustunni.
Tengjast API þjónustu í nýjum glugga
Gerir nákvæmlega það sama og „tengjast API þjónustu“ nema það opnast í nýjum glugga.

Dæmigerð hönnun algengra hnappa
Athugið að hvern hnapp má forrita með margvíslegum hætti. Dæmigerðir hnappar eru þó
eftirfarandi:
•

Jákvæð afstaða

•

Svarar ekki

•

Hringja síðar

•

Vörusala

•

Neikvæð afstaða

Jákvæð afstaða
Þessi hnappur er oftast notaður þegar það næst samband við viðmælandann og hægt er að
framkvæma tilsetta aðgerð, t.d. selja vörur eða spyrja spurninga. Hann er forritaður á eftirfarandi
hátt:

Afstaða jákvæð, opna upplýsingaspjald, fara beint í næsta símtal.

Svarar ekki
Þessi hnappur er notaður þegar það hringir út. Hann er forritaður á eftirfarandi hátt:

Þarf að

hringja aftur (2 klst), fara beint í næsta símtal, ekki hægt að ná í viðtakanda.
Hringja síðar
Þessi hnappur er oft notaður þegar viðmælandi svarar símtalinu en hefur ekki tök á því að tala í
símann. Hann er forritaður á eftirfarandi hátt:

Þarf að hringja aftur (notandi ákveður

sjálfur tíma), fara beint í næsta símtal, ekki hægt að ná í viðtakanda.
Vörusala
Dæmigerður hnappur fyrir vörusölu. Hnappurinn er forritaður á eftirfarandi hátt:

Afstaða

jákvæð, fara beint í næsta símtal, opna vöruspjald.
Neikvæð afstaða
Þessi hnappur er alltaf til staðar í símaherferðum og er hann notaður þegar viðmælandinn hefur
ekki áhuga. Hann er forritaður á eftirfarandi hátt:
símtal.

Afstaða neikvæð, fara beint í næsta

Notendahópar
Notendahópar gegna mikilvægu hlutverki í símaherferðakerfi Zenter. Notandi kerfisins stofnar
notendahóp og gefur hópnum ákveðin réttindi, t.d. hvaða markhópa og ferla starfsmaðurinn má
sjá sem og hvaða lista og verkefni starfsmaðurinn hefur réttindi til að skoða. Þetta sparar
sérstaklega mikla vinnu ef margir notendur eru að vinna í kerfinu og þá er einfaldlega
viðkomandi notandi settur í réttan markhóp og fær um leið þau réttindi sem hópurinn hefur.

Stofna notendahóp
Notendahópa er að finna undir stillingar. Til að stofna nýjan notendahóp er smellt á „Stofna“
hnappinn. Ef breyta á notendahóp er smellt á ritinn.

Til að byrja með er notendahópum gefið nafn og smellt á
„Vista“. Næst eru notendurnir sem eiga að vera í þessum hóp
valdir. Mikilvægt er að hafa á bak við eyrað að úthringjarar
eru yfirleitt stofnaðir sem notendur. En ekki stjórnendur. Ef
aðili sem er í kerfinu sem stjórnandi ætlar sér að hringja þá er
gott að stofna hann aftur með nýju netfangi sem notanda.

Réttindi notendahópa
Réttindi notendahópa skiptast í 4 flokka:
1. Markhópar
2. Verkefni
3. Listar
4. Ferlar

Markhópar
Hér er stillt hvaða markhópa notendur í herferðinni eiga að hafa aðgang að. Það er, hvaða
markópum þeir geta sett viðmælendur í.
Verkefni
Hér er stillt hvaða verkefnum notendur í herferðinni eiga að hafa aðgang að. Það er, hvaða
verkefni þessi notendahópur er fyrir.

Listar
Hér er stillt hvaða listum notendur í herferðinni eiga að hafa aðgang að. Munið hér að velja
listann sem á að hringja í.
Ferlar
Hér er stillt hvaða ferlum notendur í herferðinni eiga að hafa aðgang að. Það er, hvaða ferla
notendur geta sent á viðmælendur í herferðinni. Allir bæklingar og önnur skjöl þarf að setja í
ferla og valin hér svo hægt sé að senda það út í símtali.

Vörur
Vörur eru stofnaðar inni í Markaðsefni og hægt er að velja á milli nokkurra tegunda af
aðgerðum við stofnun.
Til að stofna vöru er farið inn í Markaðsefni. Eftir að smellt er á „Stofna“ hnappinn opnast
valmyndin hér að neðan.

