
 

 

Trio Admin CC «light» 
Onsite eller som fjernundervisning 
 

 
Områder som vil bli gjennomgått: 
  

• Introduksjon med innblikk i de ulike Trio applikasjonene 

• Kompetanse - Hvordan legge opp Agentenes ulike Kompetan-
ser/Skills, slik at ressursfordelingen blir mest mulig optimal i ulike 
tidsperioder f.eks.  

• Roller -  Tildeling av ulike Roller for mer fleksibel hverdag 

• Åpnings-skjema og Unntakslister. Håndtering av «røde dager». 

• Kø-meldinger og nattsvar. Eventuelt bruk av Infomelding 
(Lavinemeldinger) Kan være svært nyttig ved ulike hendelser, for 
å gi innringere beskjed om status. 

• Statistikk (diverse alternativer, som er tilgjengelig for Agentene og 
for Gruppeledere) 

• Tips til effektiv samtale/oppgavehåndtering med fokus på bedrif-
tens arbeidsmetoder. 

• Fokus på ”feilkilder” / brukerfeil, som gjør Superbruker i stand til å 
drive intern support. 

 
Da alle bedrifter har ulike behov og ønsker for hva en Superbruker skal håndte-
re, vil vi tilpasse innholdet i hvert enkelt tilfelle, men dette er et typisk standard 
opplegg vi leverer. 

- brobyggeren mellom mennesker og teknikk 

Telefon: +47 901 33 720 

http://www.wecan.no/ 

E-post: wecan@wecan.no 

Varighet: 
1 dag 09:00 – 15:00 
 
 
Beskrivelse: 
Kurset tar sikte på å gi 
deltakerne en grundig 
forståelse om funksjoner og 
tjenester i Trio Enterprise. 
Hvordan optimalisere systemet 
for Sentralbordet/ Kunde-
senteret. Kurset tar sikte på å 
vektlegge en kundetilpasset 
opplæring. Det vil være en 
kombinasjon av teori og 
praktiske øvelser. 
 
 
Formål med kurset: 
Deltakere vil få kunnskap som 
gjør at de kan bidra til å utvikle 
Trio til det beste for bedriften. 
Man vil i tillegg lære å forstå 
hvordan man kan anvende 
Administrator programmet for å 
optimalisere Trio klientene og 
man skal kunne bistå ved 
brukerfeil, samt ha god 
forståelse for hvordan 
endringer på en enkel måte, 
kan bidra til å øke kost-nytte 
effekten av Trio.  
 
 
Forkunnskaper: 
Deltakeren bør selv kjenne 
godt til hvordan Trio Agenten 
fungerer.  

Målgruppe: 
Kurset er beregnet for Avde-
lingsleder/Gruppeleder/Super- 
bruker 

Produktnummer: 02-402-1 


