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FORDELE VED MIRALIX 
DESKTOP AGENT LITE:

 − Du kan være med i én henvendelseskø ad gangen. Det 
gælder distributionskøer; ikke plukkekøer.

 − Du kan se information for igangværende opkald i egen 
opkalds-kø.

 − Du kan se dine kollegaers tilgængelighed via status 
fra kalender, telefon, mobil, noter, opgaver, web chat, 
Microsoft Teams og Skype for Business. 

 − Du kan også vise din tilgængelighed med noter. Brug 
firmaets fælles noter, f.eks. “Deltager i møde”, eller opret 
dine egne.

 − Du kan kan skrive med dine kollegaer via intern chat, f.eks. 
i forbindelse med sagsbehandling, mens et opkald er i 
gang. 

 − Du kan definere hvilket nummer, der skal vises, når du som 
agent foretager udgående opkald til eksterne numre.

 − Du kan få adgang til web chat, som giver jeres kunder 
mulighed for at få hjælp via chat fra jeres hjemmeside. 
Web chat tildeles til tilgængelige agenter på samme 
måde som opkald.

 − Du kan få adgang til opgaver via chat. Opgaverne kan 
automatisk oprettes og tildeles til tilgængelige agenter 
hvis du integrerer KontaktCenteret med dit CRM-system.

HVAD ER MIRALIX DESKTOP 
AGENT LITE?
Miralix Desktop Agent Lite er en brugerlicens, som giver adgang 
til grundlæggende funktioner i Miralix’ PC-baserede Desktop-
klient.

Agent Lite-licensen er udviklet til medarbejdere, der
nemt skal kunne håndtere henvendelser og få overblik over
tilgængelighed, åbningstider m.m. – men som ikke har brug 
for alle de funktioner, der er i en alm. Desktop Agent-licens.

Har både du brug for at besvare opkald på kontoret og på 
farten, så vælg en Miralix Duo Agent Lite-licens. Den giver dig 
en Miralix Desktop Agent Lite-licens og en Miralix Go Agent 
Lite-licens til vores mobil app til en fordelagtig pris.

DESKTOP AGENT LITE
Håndter nemt kø-henvendelser med vores PC-klient, der 
gør det muligt at være med i én kø ad gangen.


