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HVAD ER MIRALIX 
SUPERVISOR ADD-ON? 
Miralix Supervisor Add-on er en licens, der giver adgang til 
KontaktCenterets administrationsmodul. Modulet giver dig 
overblik over din Miralix-løsning og gør det muligt at se og 
ændre i løsningens opsætninger.  Du får bl.a. nem adgang til at 
redigere i køer, velkomstbeskeder, skills for agenter og meget 
mere.

Med Miralix Supervisor Add-on får du desuden opkalds-
information, som gør det muligt at tilgå og analysere opkald, 
ventetider m.v. Opkaldsinformationen gør det også muligt at 
tilvælge rapporteringsmodulet Miralix View. 

Med Miralix Supervisor Add-on får du et samlet interface til at 
lave hele din opsætning af funktionaliteter, hvilket betyder ét 
sted at administrere og ét sted at vedligeholde.

Interfacet gør det nemt at få overblik og agere i forhold til både 
historik og dynamisk information. Dermed understøtter Miralix 
Supervisor Add-on muligheden for at ændre opsætninger på 
et oplyst grundlag.

Desuden understøtter Miralix Supervisor Add-on GDPR ved at 
gøre det muligt at se, hvem der har lavet hvilke ændringer og 
hvornår.

FORDELE VED MIRALIX 
SUPERVISOR ADD-ON: 

 − Opret nemt nye velkomstlyde og -beskeder.

 − Håndtér helligdage, så der altid er styr på helligdage 
fremover.

 − Opsæt skills på agenter, så det altid er den bedst egnede 
medarbejder, der modtager et opkald.

 − Giv dine kunder mulighed for at tale med den samme 
agent, som de talte med sidst.

 − Se dine kollegaers tilgængelighed (unified presence), f.eks.  
om de er ved deres PC og er klar til at modtage opkald.

 − Opsæt callback-funktionaliteten, så du aldrig mister 
opkald fra kunder.

 − Mål virksomhedens performance baseret på dine egne 
KPI‘er.

 − Opsæt VIP-lister, som router opkald fra bestemte 
kunder til bestemte lokationer, uanset kundens valg i 
telefonkøen.

SUPERVISOR ADD-ON
Få det fulde overblik over din KontaktCenter-løsning 
og få mulighed for at opsætte og ændre løsningen.


