
OUT

*Kaikki näkyvät toiminnot eivät välttämättä ole saata-
villa. Moontalk Oy pidättää oikeuden muutoksiin.
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Uusi helpompi työkalu ulospäin suuntautuvien 

soittotehtävien hallintaan - ajasta, paikasta ja 

päätelaitteesta riippumatta.

Soita VoIP:lla tietokoneella ja mobiilista GSM- 

puheluina*, tiedot rekisteröityvät automattisesti 

asiakaskortille ja koko organisaationne tekee 

mitattavaa ja helppoa asiakaskontaktointia.

HUOM! Moontalk spacephone on optimoitu Google 
Chrome -selaimelle.
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*GSM-soittaminen tulossa.

1. Menu 
Menusta näet tunnuksellesi aktivoidut palvelut ja 
navigoit saumattomasti niiden välillä. 
 
OUT asetukset -paneelista, voit määritellä OUT soit-
tamisessa käytettävän ulospäin näytettävän nume-
ron. Tätä valintaa käytetään ellei kampanjan ulospäin 
näytettävää numeroa ole lukittu.

2. Kampanjat 
Kampanjapaneelista löydät käynnissä olevat kam-
panjat, seuraat niiden edistymistä sekä soittajien 
määrää eri kampanjoissa. Voit myös etsiä tietyn 
kampanjan käyttämällä Haku-toimintoa. Kampanjaa 
klikkaamalla pääset tarkastelemaan kampanjaa 
yksityiskohtaisemmin.

3. Paikalla olevat käyttäjät 
Paneelista näet ketkä organisaatiostasi ovat tällä 

hetkellä kirjautuneena moontalk OUT:n.

4. Spacephone 
OUT-soittamiseen käytetään moontalkin spacephone 
palvelua.
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Vinkki: Suosittelemme maksimis-

saan 1500 kontaktin kampanjoita 

käytön sujuvuuden kannalta. Laajemmat 

kontaktilistat kannattaa jakaa 

useampaan kampanjaan.

Uuden soittokampanjan luominen

Yleiset

Yleiset välilehdellä syötät kampanjan perustiedot kuten:

Kampanjan nimi

Soittotapa, voit valita joko automaattisen, jolloin järjes-
telmä soittaa automaattisesti seuraavalle kontaktille edel-
lisen puhelun päätyttyä, tai poiminnan, jolloin käyttäjä voi 
itse valita soitettavan kontaktin listalta.

Avoin kampanja, antaa organisaation käyttäjien liittyä 
itse kampanjaan. Jos kampanja ei ole avoin, vain kampanjan 
soittajiksi määritellyt soittajat voivat liittyä kampanjaan.

Lisätietoihin voit kirjoittaa huomioita kampanjaan liittyen. 
Nämä tulevat näkyviin kampanjan otsikon alle, sekä kam-
panjalistan ikonia hoveroimalla.

Täytettyäsi tarpeelliset tiedot siirry seuraavalle välilehdelle 
klikkaamalla Tallenna (2.).

Kontaktit

Kontaktit välilehdellä lisäät kampanjaan soitettavat kon-
taktit. Voit tuoda suuremman kontaktilistan Tuo-kontaktit 
toiminnolla tai lisätä yksittäisiä kontakteja.

Lataa kontaktit sisältävä csv- tiedosto Lataa csv-tiedosto 
painikkeella (3.).

Uuden soittokampanjan luominen on suoraviivai-

nen toimenpide. Soitettavien kontaktien lisäämi-

sen helpottamiseksi suosittelemme käyttämään 

csv-muodossa olevaa kontaktilistaa.

Aloita uuden kampanjan luominen 

Luo uusi kampanja -linkistä (1.).

1.

2.

3.
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Lataa tiedosto

Raahaa csv-tiedosto katkoviivalla rajatulle alueelle tai 
lataa csv-tiedosto painikkeesta (4.).

Huomioithan, että paljon kontakteja sisältävien kontakti-
listojen tuonti saattaa kestää jonkin aikaa.

Huom! Pakollisia kenttiä ovat Sukunimi sekä Puhelinnu-
mero. Puhelinnumeron tulee olla kansainvälisessä +358 
muodossa.

Vahvista tuotava data

Lataamisen jälkeen näet tiedoston ensimmäisen rivin 
sisältämän datan. Vahvista, että näkyvät tiedot ovat  
tuotavaa dataa (5.).

Raahaa tiedot oikeisiin kenttiin

Raahaa tuotavat tiedot niille varattuihin kenttiin.

Puhelinumero on pakollinen kenttä.

Sähköposti-kenttä toimii sähkköpostilinkkinä kontak-
tin tiedoissa.

Tietokentät 1-3 ovat vapaamuotoisia kenttiä joita voit 
käyttää asiakaskohtaisen tiedon lisäämiseksi kontak-
tille. Linkki-kenttään lisättävä linkki näkyy kontaktin 
tiedoissa klikattavana linkkinä.

Siirrettyäsi tiedot klikkaa Tallenna (6.) siirtyäksesi 
eteenpäin.

Tarkista ja vahvista 
vietävä data

Näet tuotavat kontaktitiedot listana 
ja voit tarvittaessa muokata yksit-
täistä kontaktia muokkaa-ikonia 
painamalla. Kun tiedot ovat kunnos-
sa paina seuraava ja uudelleen Tuo 
csv-tiedot (7.).

Csv-tiedoston tuonti
4.

5.

6.

7.

Vinkki: csv-tiedoston luot esimerkiksi Excel 

tiedostosta tallentamalla tiedoston uudel-

leen csv-muodossa. Tallenna tiedosto UTF-8 

muodossa. Huolehdi, että kontaktien tiedot 

ovat omilla riveillään ja että kukin sarake 

pitää sisällään vain sarakkeeseen kuuluvaa 

tietoa.
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Tuodut kontaktit

Saat vahvistuksen kun kontaktit on tuotu onnistuneesti ja 
näet lisätyt tiedot Kontaktit-välilehden Lisätyt kontaktit 
kohdassa.

Voit lisätä yksittäisen kontaktin käyttämällä Lisää muu 
yhteystieto-toimintoa. Toiminto avaa näkymän, johon voit 
syöttää kontaktin tiedot. 

Kontaktit lisättyäsi klikkaa Tallenna (8.).

Tavoitteet

Tavoitteet välilehdellä voit määritellä kampanjan keston 
sekä muita kampanjakohtaisia tavoitteita.

Kampanjalle asetettu tavoite määrittää jälkikirjauksen 
tavoite saavutettu -kohdan.

Soittajat

Soittajat välilehdellä määrittelet montako soittajaa 
kampanjaan voi enimmillään liittyä jos kyseessä on avoin 
kampanja. Voit myös lisätä soittajat Lisää soittajia -toi-
minnolla (9.). Tällöin voit valita soittajat sisäisistä yhteys-
tiedoista.

Soittajakohtaiset tavoitteet

Kampanjaan lisätyille soittajille on mahdollista lisätä 
soittajakohtaisia tavoitteita. Määritä tavoitteet klikkaa-
malla henkilön nimen vieressä olevaa + -ikonia (10.)  ja 
syötä tavoitteet soittomäärälle ja Pull %:lle.

Lisäasetukset

Soittoyritysten lukumäärällä määritetään montako kertaa 
kontaktille yritetään soittaa kampanjan aikana

Uudelleensoittoviive soittokohteen ollessa varattu mää-
rittelee ajan, jonka kuluttua kontaktille voidaan soittaa 
uudestaan.

Maksimisoittoaika määrittelee kauanko puhelin hälyttää 
kontaktille soitettaessa. Puhelu katkaistaan automaatti-
sesti jos kontakti ei vastaa tämän ajan sisällä. Huomioi, 
että puhelun hälyttämisen alkamisessa saattaa kestää 
muutamia sekunteja.

Rotaatiolla määrittelet milloin kontaktille voidaan yrittää 
soittaa uudelleen jos kontaktia ei tavoitettu.

Ulospäin näytettävällä numerolla määrität numeron, joka 
näkyy kampanjakontakteille soitettaessa. Voit myös lukita 
numeron, jolloin käyttäjän oma valinta ei vaikuta kampan-
jan numeroon. 

Paina Tallenna (11.) luodaksesi uuden kampanjan anta-
millasi tiedoilla.

8.

9.

10.

11.
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Muokkaaminen

Avaa kampanja, jota haluat muokata.

Pääset muokkaamaan asetuksia klikkaamalla ratas- 
ikonia (1.). Asetuksissa on samat välilehdet kuin kampan-
jaa luodessasi, navigoit niiden välillä kätevästi välilehtien 
avulla tai käyttämälä paneelin alareunan edellinen - 
seuraava -painikkeita.

Tee haluamasi muutokset ja klikkaa Tallenna (2.), jotta 
muutokset tulevat voimaan.

Kampanjan muokkaaminen ja 
poistaminen

Poistaminen

Avaa kampanja, jonka haluat poistaa.

Kampanjan poistaminen tapahtuu roskakori-ikonia (3.)
klikkaamalla. Vahvista poistaminen avautuvassa näky-
mässä poistaaksesi kampanjan,

1.

2.

3.
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Soittaminen aloitetaan liittymällä aktiiviseen 

kampanjaan. Liittyminen tapahtuu Liity kam-

panjaan -painikkeesta (1.).

moontalk OUT tarjoaa kaksi soittotapaa; auto-

maattisoiton sekä poiminnan. Soittotavan valinta 

tehdään kampanjan asetuksissa.

Soittaminen

Automaattisoitto

Aloita soittaminen liittymällä kampanjaan ja paina aloita 
soittaminen -painiketta.

OUT palvelu alkaa soittaa automaattisesti, ennen puhelun 
aktivoitumista näet seuraavaksi soitettavan kontaktin tiedot 
ja mahdolliset kirjaukset etukäteen. Halutessasi voit tauottaa 
tai keskeyttää soittamisen pause- (2.) ja stop-painikkeilla (3.).

Kun soitto alkaa avautuu puhelu moontalk spacephoneen ja 
kontaktin kortti aukeaa taustalle.

Voit halutessasi tehdä jälkikirjauksen puhelun aikana tai sen 
päätyttyä, jolloin jälkikirjausnäkymä aukeaa automaattises-
ti. Kun olet valmis paina tallenna ja jatka soittamista niin 
automaattisoitto valitsee seuraavan kontaktin soitettavaksi.

Poiminta

Aloita soittaminen liittymällä kampanjaan.

Valitse soitettava kontakti kampanjasta klikkaamalla kon-
taktin nimeä tai numeroa. Voit myös hakea tiettyä kontak-
tia käyttämällä haku-toimintoa.

Avautuvalta kontaktikortilta näet lisätietoja kontaktista. 
Soita kontaktille painamalla soita-painiketta (4.). Puhelu 
aukeaa moontalk Spacephoneen.

HUOM! Jos olet toimettomana yli 5 minuuttia sinut kirja-
taan ulos kampanjanjasta. Jatkaaksesi soittamista sinun 
tulee liittyä kampanjaan uudestaan.

Jälkikirjauksen teko

Voit halutessasi tehdä jälkikirjauksen puhelun aikana tai 
sen päätyttyä jolloin jälkikirjausnäkymä aukeaa automaat-
tisesti. Kun olet tehnyt jälkikirjauksen paina Tallenna (5.) 
valitse kampanjan soittolistalta uusi kontakti soitettavaksi.

HUOM! Jälkikirjauksen voi tehdä puhelun aikana tai puhe-
lun päätyttyä. Etukäteen tehtävien kirjausten teko ei ole 
sallittu.

1.

2.
3.

4.

5.
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Kampanjapuheluiden tallentaminen

Määritä kampanjapuheluiden tallennus kampanjaa 
luodessasi tai kampanjan asetuksista. Valinta löytyy 
Lisäasetukset-välilehdeltä.

Valittavanasi on kaikkien puheluiden tallennus tai ettei 
puheluita tallenneta.

Puhelun tallennus indikoidaan punaisella nauhoitusikonilla 
spacephonen ollessa aktiivinen.

Puheluiden tallentaminen 
ja tallenteiden kuuntelu

Kampanjapuheluiden kuuntelu

Tallenteen voit kuunnella kontaktin kortin tallenteet- 
välilehdeltä (1.).

Näkymästä näet kaikki kyseisen kontaktin tallenteet soit-
tokampanjassa. Soittaja voi kuunnella omien puheluidensa 
tallenteet, mutta ei muiden. Admin-tunniksilla on mahdol-
lista kuunnella kaikkien soittajien tallenteet.

Tallenteen kuuntelu aukeaa uuteen paneeliin (2.). 

1.

2.
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Kampanjakohtaista statistiikkaa pääset seuraa-

maan oikean yläreunan statistiikka-ikonia 

(1.) painamalla. Näet oletuksena tulokset 

koko kampanjan ajalta, mutta voit 

rajata halutessasi niitä suodatus-

valikosta (2.). Valittavanasi 

Kampanjan lisäksi Tänään, 

Eilen, Tämä viikko, Viime 

viikko ja Viime kuukausi. 

Kampanjan 
statistiikat

Kampanjakohtainen 
statistiikka

Ensimmäisenä näet kampanjan 
kontaktit jaoteltuina valmiisiin 
ja ei valmiisiin. Tähän listataan 
myös hylätyt numerot. Seuraavana 
kampanjan tulokset, montako kertaa 
tavoite on saavutettu tai jäänyt saa-
vuttamatta valittuna aikana. Graa-
fien alla n et kampan assa soittaneet
henkilöt, heidän yksityiskohtaisiin 
statistiikkoihin pääset klikkaamalla 
statistiikka-ikonia (3.) nimen oikealla 
puolella.

Soittajan statistiikka

Soittajatasolla näet yksityiskohtai-
sempaa tietoa soittajan tuloksista, 
soitto- ja työajasta. Lisäksi näet kam-
panjan kontaktit ja tulokset kyseisen 
soittajan osalta.

Palaa takaisin kampanjanäkymään 
nuoli-ikonista (4.).

1.

2.

3.

4.
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Menun OUT alasvetovalikosta, Raportit sivul-

ta pääset tarkastelemaan kampanjoiden sekä 

käyttäjien raportteja. Näet tiedot taulukossa 

ja voit halutessasi pureutua käyttäjän tekemiin 

soittoihin kampanjassa. Raportin voit halutessasi 

ladata csv-muodossa (6.).  

Kampanja- ja käyttäjä-
kohtaiset raportit

Raporttien luominen

Valitse OUT alasvetovalikosta Raportit (1.). Valitse ensin 
aikäväli, jolta haluat luoda raportin, käyttämällä alkaen 
ja päättyen valintoja (2.). Sen jälkeen valitse kampanja tai 
käyttäjä (3.), jonka raportin haluat luoda. Lopuksi paina 
Luo raportti -painiketta (4.). Raportti listaa tiedot valitse-
maltasi ajalta.

Raportin Puhelut-sarakkeen ikonista (5.) pääset katso-
maan kyseisen kampanjan yksittäiset puhelut tietyn käyt-
täjän osalta. Näet puhelusta soittoajan lisäksi kontaktin 
tiedot sekä saavutettiinko puhelun tavoite.

2.

3. 4.

5.

6.

1.



Asiakaspalvelu

09 68 999 888 

asiakaspalvelu@moontalk.fi


