Veileder for bruk av
HDO’s statistikkverktøy

Kort introduksjon
HDO’s statistikkverktøy vil gi deg tilgang på helt enkle statistikker som gir deg informasjon om:






Timestatistikk
Ukestatistikk
Brukerstatistikk
Svartider
Data til FIL

Timestatistikk viser trafikk fordelt pr time i løpet av døgnet i den perioden du har definert.
Ukestatistikken viser trafikk fordelt per ukedag, og gjennomsnittlig samtaletid og svartid pr ukedag.
Brukerstatistikken viser total taletid, antall samtaler, gjennomsnittlig samtaletid, og gjennomsnittlig
svartid ned på den enkelte bruker.
Svartider gir informasjon om antall anrop besvart innen 2 minutter, og hvor mange samtaler som
ikke ble besvart.
Data til fil gir en fil hvor alle data som brukes i de ulike statistikkene lastes ned som en CSV-fil som
kan brukes til egen bearbeidelse i Excel. Der kan det også finnes utgående anrop dersom det er av
interesse. Se nærmere beskrivelse lenger ned i dokumentet.
Alle samtaletider og ringetider er oppgitt i sekunder.
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Pålogging og oppstart
Informasjon om tilgang, brukernavn og passord fås ved bestilling av tjenesten. Påloggingsportalen ser
slik ut.

Tips: Siden det i dette verktøyet kan tas ut statistikk på enkeltbrukere i systemet så bør den som har
fått brukernavn og passord sørge for at kun de som skal ha tilgang på denne typen info har tilgang.
HDO anbefaler derfor ikke å bruke funksjonen for «husk meg» på innloggingssiden dersom det er en
felles-pc som blir brukt til å lese statistikk.

Velge kontrollrom
Alle kontrollrom som din bruker skal ha tilgang på kommer opp i en liste. For å komme videre inn til
statistikken på de enkelte kontrollrommene trykker du på kontrollromnavnet. (I blå farge)

For å komme tilbake hit kan du trykke på «Hjem» oppe på verktøylinja øverst.
På kontakt finner du kontaktinformasjon til HDO dersom du opplever problemer eller at noe ikke
fungerer som det skal.

For å logge ut går du til «Logg ut» lengst bort til høyre på verktøylinja.

3

Startsiden
Øverste del av startsiden ligger de ulike køene på kontrollrommet. Her kan det det tas ut statistikk på
enkeltkøer eller en gruppe køer. For legevaktene så er «kommune» køene som rutes inn til
legevakten gjennom 116117 og eventuelt andre viderekoblinger fra underliggende kommuner i
legevakten. Legevaktkøen er publikumsnummer inn til legevakta.
Tips: Alle kommune- og legevaktkøene må hukes av dersom det ønskes statistikk på alle
publikumskøene inn til kontrollrommet.
I midten kan det settes hvilken periode det ønskes statistikk fra. Ved å sette musepeker inn i feltet så
vil det komme opp en kalender og velg ved å trykke på ønsket dato for perioden. Dersom det ønskes
å snevre inn i forhold til et døgn ved å ha statistikk kun for en periode i døgnet kan det velges start og
slutt tid. Denne står forhåndsinnstilt på 00:00:00 til 23:59:59
Nederst på siden kan det velges hvilken type statistikk som det ønskes å se på ved å trykke i det
punktet slik at det blir market og trykk den grønne knappen
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Eksempler på de ulike statistikktypene
Eksemplene som følger er alle tatt for en mnd.

Timestatistikk
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Ukestatistikk
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Brukerstatistikk

Svartider
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Data til FIL

Hva de ulike kolonnene betyr står forklart under:
A Uniqueid: Er en unik id for anropet i ICCS.
B RecivedDateTime er når ICCS mottok anropet.
C RingingDateTime er når det begynte å ringe.
D AnswerDateTime når samtalen ble besvart.
E ReleaseDateTime er når det ble lagt på.
F Ringtime er antall sekunder samtalen ventet.
G Talkingtime er samtaletid.
H og I Calltypeid er knyttet mot hvilken kø, står Calltypetext beskrevet i neste kolonne hvilken kø det
er (obs norske bokstaver blir til rare bokstaver)
J Direction sier om den er inngående eller utgående.
K Answered sier om den er besvart eller tapt.
L Operator viser brukernavn til operatør.
M Position viser hvilken ICCS-posisjon som har tatt samtalen.
Ringtime og TalkingTime er oppgitt i sekunder.
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