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DESKTOP AGENT

 − Nemt følge op på tabte kald og opnå større 
kundetilfredshed.

 − Løbende se dagens service level og reagere på dårlig 
performance.

 − via skills give dine kunder kontakt til den agent, som har 
de bedste kompetencer til at hjælpe. 

 − Lave ‘hot items’ og præsentere dine kunder for vigtige 
beskeder, f.eks. driftsinformation, inden de viderestilles til 
en medarbejder.

 − Viderestille tilbagevendende kunder til den medarbejder, 
de sidst har talt med. 

 − Tilbyde dine kunder at blive ringet op af en agent, hvis der 
er kø, når de ringer.

 − Balancere fordelingen af opkald efter hvem der har 
været ledig længst, så belastningen fordeles over alle 
tilgængelige agenter.

 − Integrere med andre systemer – f.eks. dit CRM- eller ERP-
system, så du kan se info derfra og være på forkant af 
kundeforespørgsler.

 − Få adgang til Supervisor Add-on administrationsmodulet, 
som gør det muligt at se og ændre din løsnings 
opsætning. 

 − Få adgang til intern chat, så du kan skrive med dine 
kollegaer, f.eks. i forbindelse med sagsbehandling, mens 
et opkald er i gang.

 − Oprette og tildele opgaver fra dit CRM-system til 
tilgængelige agenter, via chat. 

HVAD ER MIRALIX DESKTOP 
AGENT?
Miralix Desktop Agent er en brugerlicens, som gør det muligt at 
håndtere opkald via Miralix Desktop-klienten. 

Klienten giver hurtigt overblik over indkomne opkald, 
tilgængelighed m.m. og giver dermed dine medarbejdere 
de bedste forudsætninger for at hjælpe dine kunder hurtigt 
og effektivt. Det giver både glade kunder og frigiver tid for 
medarbejderen.

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

FORDELE VED MIRALIX 
DESKTOP AGENT:
Med en Miralix Desktop Agent-licens kan du:

 − Både være med i plukkekøer og i et ubegrænset antal 
opkaldskøer på forskellige niveauer.

 − Se alle medarbejderes tilgængelighed via status fra 
kalender, mobil, telefon, opgaver, Microsoft Teams og 
Skype for Business. 

 − Få overblik over telefon- og opgavekøer. 

 − Se opkaldsinformation for igangværende opkald.

Håndter nemt kø-opkald med vores PC-klient, som gør det 
muligt at deltage i et ubegrænset antal telefonkøer. 


