
 

 

Trio Web – og Enterprise Statistics 
Fjernundervisning eller onsite 
 

Hva som vil bli gjennomgått: 
 

Kurset gir en grunnleggende innføring i Trio Statistikkmoduler. Vi legger fokus på de rapport-
ene som er tilgjengelige hos den enkelte kunde. Innholdet kan f.eks være: 

 
Sanntid statistikk, i Agentklienten 

• Hvordan kan disse begrenses med tanke på hvem skal kunne se hva 

• Hvordan tyde og sammenligne disse 3 variantene opp mot hverandre. 
 
Trio Web Statistikk 

• Hvordan tilrettelegge for enkel/tydelig bruk av Web Statistikk 

• Tjenestestatistikk vs Agentstatistikk 

• Betydning av de ulike begrepene 

• Tolkning i forhold til hvilke «regler» som er satt for de ulike Tjenestene 

• Hvordan ulike oppsett vil påvirke statistikken for Tjenestene 
 
 Trio Enterprise Statistics 

• Opprettelse av egne Tjeneste– og Agentgrupper 

• Opprettelse av favorittrapporter 

• Opprettelse av planlagte rapporter 

• Bruk av filter 

• Tyding og forståelse av  begreper i de ulike rapportene 
 

Vi vil på forhånd avtale med den enkelte kunde, hvilke rapporter det er ønskelig å legge vekt på. 
Det er såpass forskjellig utgangspunkt for dette, og hver kunde skal få en tilrettelagt gjennomgang.  
Tidsforbruket vil også derfor være noe variabelt, men vi anbefaler fra 1/2 til 1 dag i utgangspunk-
tet. 

  

- 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 eller 
1/2 dag - etter behov. 
Kurset blir kundetilpasset i 
forhold til hva kunden 
ønsker å vektlegge. Kan 
avholdes hos kunden eller 
via Skype for Business el.l. 
 
Beskrivelse: 
Deltakere skal få kunnskap 
om de ulike 
rapportmodulene i Trio 
Enterprise, hva man kan 
hente ut av ulike rapporter, 
hvordan disse tydes, 
hvordan man kan benytte 
disse til ressursplanlegging 
og se på andre tiltak for 
forbedret servicegrad etc. 
 
 
Forkunnskaper: 
Deltakere må ha 
grunnleggende kunnskap 
om bruk av PC og Microsoft 
Windows og generell 
forståelse for hvordan et 
Kundesenter fungerer. 
Dessuten er noe kunnskap 
om Microsoft Excel 
nødvendig i forbindelse 
med statistikk og rapport. 

Målgruppe: 
 

Kurset er beregnet for de 
som har ansvaret for å ta ut 
historisk statistikk og trafikk-
måling i sanntid, fra Trio En-
terprise. 

Produktnummer: 02-404-1 


