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1. Tele2 Växel Statistik 
1.1. Få tillgång till Tele2 Växel Statistik 
När du beställt Tele2 Växel Statistik behöver du genomföra några steg för att få 
tillgång till systemet.

1. Per e-post får du information om hur du verifierar ditt användarkonto och skapar 
ett personligt lösenord.

2. När du skapat ditt lösenord styrs du om till inloggningssidan för Tele2 Växel 
Statistik.

3. Logga sedan in med din e-postadress och det nyss skapade lösenordet.

Du kan byta språk genom att klicka på flaggikonerna längst ner på sidan.
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1.2. Översikt Tele2 Växel Statistik
Tele2 Växel Statistik är en enkel och samtidigt kraftfull rapportgenerator som skapar 
rapporter baserat på er kommunikation. Resultatet kan användas för att effektivisera 
er verksamhet och er kommunikation, både internt och externt.

Startsidan
Första gången du loggar in kommer du till startsidan. Härifrån kommer du enkelt åt 
de olika delarna i Tele2 Växel Statistik.

Klicka på någon av ikonerna eller använd menyn för att navigera till de olika delarna 
av systemet.

Statistik Bas – Gå till Statistik Bas-rapporterna.

Statistik Utökad – Gå till Statistik Utökad-rapporterna. Om du inte har Statistik 
Utökad kommer den att visas som inaktiv.

Mitt konto – Visa eller ändra inställningar för ditt konto.

Sparade rapporter – Gå till arkivet för sparade rapporter. Tillgång hit kräver en 
Statistik Utökad-licens.

Hjälp – Gå till den webbaserade hjälpsidan.

Kontoinställningar – Välj startsida för ditt konto.
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Hjälpfunktionen
Systemet har en inbyggd hjälpfunktion. Klicka på någon av informationsikonerna för 
att få en beskrivning av den aktuella funktionen. 



Tele2 Växel Statistik 
Bas
2.1 Skapa en rapport i Statistik Bas2
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2. Tele2 Växel Statistik 
Bas
2.1. Skapa en rapport i Statistik Bas 
Statistik Bas-rapporterna är designade för att vara användarvänliga och uppfylla de 
vanligaste behoven gällande kommunikations  rapportering.

Klicka på Statistik Bas-ikonen på startsidan eller navigera dit via menyn för att 
skapa en rapport. Följ dessa steg:

Välj rapportparametrar
Välj vilken tidsperiod du vill att rapporten ska avse. Välj från- och till  datum genom 
att klicka på kalenderikonen. Du kan byta månad och år med pilarna högst upp.

Välj vilken period av dygnet du vill att rapporten ska avse genom att klicka på 
klockikonerna till höger om start- och sluttiderna.
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Under fliken Inställningar kan du välja de veckodagar du vill inkludera i rapporten 
samt vilket format du vill att tider ska presenteras i.samt vilket format du vill att tider ska presenteras i.

Välj vilken typ av rapport du vill skapa i rullgardinslistan. Tillgängliga rapporter 
presenteras uppdelade per rapporttyp.

För att exempelvis skapa en Användare-rapport, börja med att klicka på Användare-
sektionen för att se alla tillgängliga rapporter av den typen.
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När du väljer en rapport i listan laddar systemet in de mätobjekt som är tillgängliga 
för den valda rapporttypen.

Större antal mätobjekt kan du filtrera genom att ange ett sökkriterium i i filtertextrutan. 
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När du har valt ett eller flera mätobjekt genom att klicka i kryssrutan till vänster om 
mätobjektet blir knappen Bearbeta synlig.

Klicka där för att skapa en rapport med de inställningar du angett i tidigare steg. 
Rapporten skapas nu och du kan eventuellt se en laddningssida om rapporten tar mer 
än några sekunder att skapa.

Klicka där för att skapa en rapport med de inställningar du angett i tidigare steg. 
Rapporten skapas nu och du kan eventuellt se en laddningssida om rapporten tar mer 
än några sekunder att skapa.

Arbeta med en färdig rapport
När rapporten är färdig laddas den automatiskt och presenteras som en graf och en 
tabell under Resultatfliken.
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Kolumnbeskrivningar
Genom att klicka eller hålla musen över ett kolumnhuvud i tabellen eller grafen får 
du en beskrivning av värdet i den kolumnen. Denna funktion är tillgänglig överallt i 
systemet där rapportkolumner presenteras.

Intervallgrupperingar
Du kan välja att se färdiga rapporter uifrån olika intervallgrupperingar, till exempel 
tid, veckodag etc genom att klicka på de olika knapparna ovanför grafen.
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Uppdatera automatiskt
När du har skapat en rapport kan du välja att låta systemet automatiskt uppdatera den 
med återkommande intervaller.

Exportera till önskat format
För att exportera rapporten klickar du på Exportera och väljer önskat format samt vad 
du vill att exporten ska innehålla.

Du kan välja att spara rapporten som en fil direkt ifrån webbläsaren eller att låta 
systemet skicka den som en bilaga med e-post till en eller flera e-postadresser direkt 
inifrån systemet.

Du kan välja att spara rapporten som en fil direkt ifrån webbläsaren eller att låta 
systemet skicka den som en bilaga med e-post till en eller flera e-postadresser direkt 
inifrån systemet.
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Den exporterade Excelfilen innehåller kolumnbeskrivningar som visas om du håller 
musen över kolumnrubrikerna eller går till kolumnbeskrivningsbladet i Excel -
dokumentet.

≈≈

 Notera att alla grafer i Excel är redigerbara och kan ändras. Tabellen kan även 
sorteras eller filtreras genom att klicka på pilen i kolumnrubrikerna. 



Tele2 Växel Statistik  
Utökad
3.1 Resultatgrupperingar i Statistik Utökad
3.2 Skapa rapporter i Statistik Utökad3
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3. Tele2 Växel Statistik 
Utökad 
Med Tele2 Växel Statistik Utökad får du tillgång till alla funktioner i Statistik Bas 
samt flera ytterligare funktioner:

• Mer information för varje rapporttyp, det vill säga ytterligare kolumner samt fler 
rapporter för till exempel agenter per kö.

• Fler grafer som visar olika aspekter  av rapporten separat.

• Möjlighet att gruppera och jämföra mätobjekt sida vid sida.

• Möjlighet att välja innehållet i rapporten baserat på dina krav och behov.

• Möjlighet att skapa och skicka rapporter automatiskt vid förbestämda tillfällen. 

3.1 Resultatgrupperingar i Statistik Utökad
I Statistik Utökad kan du välja att gruppera rapporterna på olika sätt för att styra hur 
statistiken presenteras. Funktionerna som beskrivs i guiden gäller för alla rapporter, 
oavsett hur de grupperas.

En total-grupperad rapport i Statistik Utökad (Resultatgruppering)
Visar resultatet summerat totalt per intervall för alla valda mätobjekt.  
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En mätobjekts-grupperad rapport i Statistik Utökad (Resultatgruppering)
Visar resultatet summerat per mätobjekt och intervall för alla valda mätobjekt.

Hjälpfunktionen
Systemet har en inbyggd hjälpfunktion. Klicka på någon av informationsikonerna för 
att få en direkt beskrivning av den aktuella funktionen.
    

Det finns också information som visas direkt i användargränssnittet.
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3.2. Skapa en rapport i Statistik Utökad
Öppna Statistik Utökad
Gå till Statistik Utökad-sektionen via Start- eller Rapportmenyn.
 

Välj rapportparametrar
När du kommer till Statistik Utökad-sidan visas följande alternativ:
 

Välj vilken period rapporten ska avse samt vilka veckodagar som ska inkluderas 
under fliken Från-Till. Klicka på kalenderikonen till höger för att välja datum. Icke-
sekventiella datumkombinationer kan du välja under fliken Special.

Under fliken Intervall väljer du vilken tid på dygnet som rapporten avser.

Välj vilken intervallgruppering rapporten ska presenteras med till att börja med. 
Intervall grupp eringen kan ändras efter att rapporten har skapats.

Välj vilket tidsformat som tidsvärden ska presenteras i. Standard är ttmmss (timmar: 
minuter:sekunder). Under fliken Övrigt kan du ändra intervall för tids grupp eringen. 
Som standard presenteras rapporterna i block om 30 minuter.  

Välj vilken rapporttyp (fliken Rapport) som du vill skapa. Se sektionen Rapporttyper 
för information om de olika rapporterna.

Välj vilken resultatgruppering som rapporten ska skapas med. Se exempel på de olika 
grupperingsalternativen på sidan 16 och 17 i manualen. 

Klicka på ikonen i fliken Rapportinnehåll för att välja vad rapporten ska innehålla. 
Du kan även klicka på fliken Rapportinnehåll för att komma till innehållsfliken.
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Välj mätobjekt – Rapportinnehåll
Under innehållsfliken väljer du vilka nummer som rapporten ska inkludera. De nummer 
som går att välja på denna sida beror på vilken rapporttyp som valts i föregående steg. 
Om en Användare-rapport har valts kommer innehållsfliken bara visa användare.
 

Markera ett eller flera mätobjekt genom att klicka i checkboxen. Om du vill markera 
alla kan du klicka i checkboxen högst upp.

Vid ett större antal mätobjekt kan filterrutan användas för att begränsa resultatet.

När ett eller flera mätobjekt valts visas knappen Bearbeta till höger. När du klickar på 
den skapas rapporten.

Beroende på hur lång period du valt, hur många mätobjekt som markerats, samt hur 
många samtal som rapporten innehåller kan det ta upp till några minuter att skapa den. 
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Hantera rapporter
När rapporten är färdig kommer du att få flera alternativ presenterade som nya flikar i 
menyn. Som standard visas grupperingsfliken som kan användas för att visa 
rapporten i olika intervallgrupperingar. Den första som visas beror på vilket val som 
gjordes för intervallgruppering i tidigare steg.

Vilka intervallgrupperingar som är tillgängliga beror på vilken period som valts. 
Statistik för ett år är till exempel inte tillgängligt om perioden som valts är tre månader.
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Rapporten presenteras i grafer och tabeller. En del rapporter innehåller fler kolumner 
än vad som går att visa på skärmen, så för att se alla kolumner kan du behöva scrolla 
horisontellt. Genom att klicka eller hålla musen över kolumnnamnen i tabellerna eller 
graferna så får du en beskrivning av värdet i dem. Denna funktion är tillgänglig 
överallt i systemet där rapportkolumner visas.

När en rapport är färdig får användaren ytterligare val presenterade i menyn. Nu följer 
en beskrivning av de olika delarna. 
 

Välj synliga kolumner
Under fliken Kolumner kan användaren själv välja vilka kolumner som rapporten ska 
innehålla. Genom att klicka på länkarna nedanför kan förvalda kombinationer 
markeras som sedan kan ändras efter eget behov. När du är nöjd med dina val klickar 
du på knappen Uppdatera synliga kolumner för att uppdatera rapporten.
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Skapa och spara en rapport – (prenumerationsrapport)
När du skapat en rapport och valt vilka kolumner den ska innehålla kan du välja att 
spara den som en Prenumerationsrapport eller Mallrapport. Detta görs under fliken 
Spara rapport.
 

Under fliken Spara Rapport kan du spara rapporten och låta systemet automatiskt 
skicka den till en eller flera e-postadresser. Du kan också välja att skapa en inaktiv 
rapport som kan skickas ut manuellt vid behov. För att spara en rapport väljer du först 
ett namn, sedan vilka e-postadresser som rapporten ska skickas till. Välj sedan när 
rapporten ska skickas, följt av vilken period rapporten ska innehålla när den skickas.

Du kan också välja vilken rapportgruppering och intervallgruppering som rapporten 
ska använda när den skickas.

Det sista steget är att ange vilket format du vill att rapporten ska skickas i. Beroende 
på valt format för Excel, får du olika alternativ gällande innehållet. Excel har stöd för 
flera intervallgrupperingar som då kan markeras. I Excel-dokumentet presenteras 
varje vald intervallgruppering på ett eget blad.

För att spara klickar du på knappen Spara längst ner till vänster. Du kommer då till 
en editeringssida för den sparade rapporten där du har möjlighet att göra ytterligare 
val. Under Hantera sparade rapporter finner du mer information om hur du kan 
arbeta.



Manual Statistik | Tele2 Växel Statistik Utökad 23

Exportera en rapport till Excel
För att exportera en rapport till Excel går du till fliken Exportera. Du kan välja att 
spara rapporten som en fil direkt ifrån webbläsaren eller att låta systemet skicka 
rapporten som en fil direkt till en eller flera e-postadresser.
 

En exporterad rapport innehåller samma kolumner som var synliga i användar gräns-
snittet. Om flera intervallgrupperingar valts innehåller exporten en flik för varje val.

Den exporterade Excelfilen innehåller kolumnbeskrivningar som visas om du håller 
musen över kolumnrubrikerna eller går till kolumnbeskrivningsbladet i Excel-
dokumentet.
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Visa information om rapporten
Under fliken Information om rapporten finner du mer information om rapporten och 
dess innehåll.

Visa en samtalsspecifikation
Under fliken Samtalsspecifikation öppnar du vyn för samtalsspecifikation. 
Specifikationen kan inte visas om rapporten innehåller mer än 3 000 inkommande 
och utgående samtal. Om så är fallet går det bra att dela upp rapporten i kortare 
perioder för att få tillgång till specifikationen.
 



Hantera sparade 
rapporter 
3.1 Skapa och spara en rapport
3.2 Ändra sparade rapporter i arkivet
3.3 Hantera en sparad rapport
3.4  Använd en sparad rapport som mall 4
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4. Hantera sparade 
rapporter
Statistik Utökad tillåter användare att återanvända mätvärden i åter kommande 
rapporter och distribuera dem automatiskt via systemet eller genom manuella utskick. 
En användare kan ha ett obegränsat antal sparade rapporter och de nås via 
rapport arkivet.

Användaren kan ändra befintliga sparade rapporter och även använda dem som 
mallar för att skapa nya rapporter.

4.1. Skapa och spara en rapport
Se sektionen Skapa rapporter i Statistik Utökad för instruktioner om hur du skapar 
en rapport och sparar den. 

4.2. Ändra sparade rapporter i arkivet
Arkivet för sparade rapporter finner du under Sparade rapporter i menyn. Det finns 
två vyer, sparade rapporter per namn eller per utskick. En sparad rapport kan ha flera 
utskickstillfällen. Dessa visas i en lista per utskickstillfälle.

Sparade rapporter per namn:
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Sparade rapporter per utskick: 

Om en rapport är aktiverad skickas den automatiskt vid angivna tidpunkter. Om den 
är inaktiv skickas den inte automatiskt, men användare kan manuellt välja att gå in 
och den sparade rapporten genom att klicka på knappen Bearbeta.

Det finns även ett filter som kan användas för att hantera resultatet vid ett stort antal 
sparade rapporter. Användare med administratörsrättigheter kan välja att visa 
sparade rapporter för alla användare genom att klicka i Visa sparade rapporter för 
alla användare.

Klicka på namnet på rapporten för att ändra eller använda en befintlig sparad rapport 
som mall för nya.

4.3. Hantera en sparad rapport 

Genom att klicka på namnet för en sparad rapport i arkivet kommer du till en sida där 
du kan göra ändringar samt skapa en ny sparad rapport baserad på den nyss valda 
rapporten.

Sidan är uppdelad på flera flikar där olika delar av den sparade rapporten kan ändras.

Schema och mottagare
Tillåter användaren att välja om rapporten ska vara aktiverad, vad den ska heta, samt 
vilka e-postadresser rapporten ska skickas till. Du kan också välja att lägga till 
ytterligare utskickstillfällen eller ändra befintliga.
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Planerade utskickstillfällen kan ändras, bearbetas, skickas eller tas bort. För att ta 
fram rapporten klickar du på Bearbeta, vill du sedan skicka rapporten som den är så 
klickar du på knappen Skicka.

Varje gång en sparad rapport skickas från systemet så sparas den fil som skickats i 
ett arkiv som du kommer åt genom att klicka på Ladda hem historiska utskick. 

Kolumner
Under fliken kolumner kan du välja vilka kolumner du vill att rapporten ska 
innehålla.

Mätobjekt
Under fliken mätobjekt kan du välja vilka mätobjekt rapporten ska innehålla.

Inställningar
Under fliken inställningar ges ytterligare val, till exempel vilka veckodagar eller tid 
på dygnet rapporten ska innehålla. Administratörer kan även byta ägare på den 
sparade rapporten mellan användare.

Övrigt
Under fliken övrigt finns övrig information och ytterligare avancerade inställningar, 
till exempel vilket språk rapporten ska skapas i. Som standard används alltid 
användarens språk.

4.4. Använd en sparad rapport som mall 
Att kunna skapa samma typ av rapport, med samma inställningar men med olika 
innehåll är användbar funktion som du finner i Statistik Utökad. Öppna bara en 
sparad rapport och gör önskade ändringar. Innan du sparar ändringarna klickar du i 
checkboxen Spara som en ny sparad rapport.



Hantera användare 
5.1 Visa alla användare
5.2 Lägg till nya användare
5.3  Ändra en befintlig användare
5.4 Ta bort en befintlig användare
5.5 Tilldela mätobjekt
5.6  Övrigt5
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5. Hantera användare
Användare med administratörsrättigheter kan skapa nya användare till Tele2 Växel 
Statistik.

5.1. Visa alla användare
En användare med administratörsrättigheter kan se administrationsmenyn. En lista 
med alla användare finner du under Administration/Användare. 

5.2. Lägg till nya användare
För att lägga till en ny användare klickar du på knappen Lägg till ny användare. 
Du kommer då till en ny sida där följande uppgifter ska anges.
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E-post – ange adressen för användaren, den fungerar även som användarnamn och 
används vid inloggning i systemet.

Namn – ange för- och efternamn eller valfri beskrivande text.

Lösenord – här väljer du om du önskar ett specifikt lösenord. Om du vill att 
användaren själv ska ange ett lösenord lämnas denna ruta tom och checkboxen för 
Skicka initieringsförfrågan markeras. Då skickar systemet automatiskt ett e-post-
meddelande till användaren med information om hur användaren skapar sitt eget 
lösenord och loggar in i systemet.

Tidszon – används för att visa tidstämplar i rätt tidszon. Observera att detta inte 
påverkar rapportinnehållet som alltid visas med den lokala tidszonen.

Administratör – markeras om användaren ska ha administratörsrättigheter och rätt 
att skapa nya användare e t c.

Visa allt aktiverat – markeras om användaren ska se alla mätobjekt i systemet. Om 
detta inte anges måste användaren tilldelas de mätobjekt som ska kunna användas 
vid skapandet av rapporter. Se sektionen tilldela mätobjekt nedan.

Inaktivera samtalsspecifikation – anges om användaren endast ska kunna skapa 
rapporter som summerar information men inte kunna se specifikationer på 
individuella samtal.

Språk – välj språk som användarens användargränssnitt och rapporter presenteras i. 
Användare kan själva ändra detta senare via sidan Mitt konto.
 
När ovanstående inställningar är färdiga sparar du användaren med knappen Spara 
ny längst ner på sidan. Du kan behöva scrolla ner för att se knappen.

5.3. Ändra en befintlig användare
Klicka på användarnamnet i användarlistan för att ändra en befinlig användares 
uppgifter. Gör önskade ändringar och klicka på knappen Uppdatera längst ner på 
sidan. Du kan behöva scrolla för att se knappen. 
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5.4. Ta bort en befintlig användare
För att ta bort en befintlig användare klickar du på namnet i användarlistan. Gå till 
fliken Ta bort användare och klicka på knappen Ta bort användare.

5.5. Tilldela mätobjekt
Om alternativet Visa allt aktiverat inte är ikryssat behöver man välja vilka mätobjekt 
som användaren ska ha rättigheter att skapa rapporter för. Detta görs genom att först 
välja vilka insamlingspunkter en användare ska ha tilldelade, följt av att gå till fliken 
Mätobjekt och välja vilka nummer som ska tilldelas användaren.

Markera dem i listan Tillgängliga och klicka på pilen som pekar åt höger för att lägga 
till dem i listan Valda. För att ta bort valda objekt markerar du dem och klickar på 
vänsterpilen.
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5.6. Övrigt 
Logga in som en annan användare
Administratörer kan logga in som valfri användare på hanteringssidan för användaren 
under fliken övrigt. Under knappen Logga in som vald användare kan administratören 
komma in på användarens konto utan att ange lösenordet. Lösenordet är envägs-
krypterat och således okänt.

Skicka initieringsförfrågan
Administratörer kan alltid skicka om en initieringsförfrågan till en användare genom 
att gå till fliken Övrigt och klicka på knappen Skicka initieringsförfrågan.

Användare med aktiva initieringsförfrågor markeras i användarlistan med en ikon till 
vänster.

En aktiv initieringsförfrågan kan ogiltigförklaras genom att man klickar på användar-
namnet och sedan på Ogiltigförklara länken.
 

Lås en användares konto
Administratörer kan låsa konton och neka användaren möjlighet att logga in i systemet.

Lås upp en användares konto
Ett användarkonto kan låsa sig på grund av för många misslyckade inloggnings-
försök. En låst användare har en hänglåsikon i användarlistan.
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För att låsa upp ett låst användarkonto klickar du på användar namnet och kommer 
då till användarsidan där alternativet att låsa upp användaren visas.



Rapporttyper6



Manual Statistik | Rapporttyper 36

6. Rapporttyper
Tele2 Växel Statistik innehåller flera olika typer av rapporter där vissa rapporttyper 
endast är tillgängliga för användare med tillgång till nivån Statistik Utökad.

Rapport Tillgänglig i 
Statistik Bas

Tillgänglig i 
Statistik Utökad

Användare
Rapport som visar information om användare. Du kan bland 
annat se hur inkommande och utgående samtal har 
hanterats samt information om svarstider och samtalstider. 
Denna rapport innehåller även de samtal som inkommit till 
användare via grupper. 

√ √
Avancerad Svarsgrupp – Telefonist
Rapport som visar information om samtal till Avancerade 
Svarsgrupper och Telefonistgrupper. Du kan se inkommande 
samtal och hur dessa besvarats samt hur många samtal  
som styrts om till andra nummer till exempel på grund av att 
inga agenter varit inloggade. Du kan även få en servicegrad 
presenterad i rapporten som baseras på ett gränsvärde som 
du själv anger.

√ √
Agenter per Svarsgrupp – Telefonist
Rapport som visar vilka medlemmar som besvarat samtal  
i en specifik Telefonist- eller Svarsgrupp. Denna rapport 
listar resultatet per agent.

√
Svarsgrupper
Rapport som visar information om samtal till Svarsgrupper. 
Du kan se inkommande samtal, hur de hanterats, hur de 
besvarats samt hur många samtal som styrts om till andra 
nummer.

√ √
Funktionsnummer
Rapport som visar information om samtal till Funktions-
nummer (rulebase-nummer). Den visar det antal samtal som 
inkommit och huruvida dessa vidarekopplats av funktionen.

√ √
Menyval (IVR)
Rapport som visar information om samtal till IVR-menyer. 
Den visar det antal samtal som inkommit och huruvida dessa 
kopplats vidare av funktionen.

√ √
Menyval (IVR) – Vidarekopplat till
Rapport som visar information om vart en IVR-meny 
vidare kopplat samtal. Denna rapport listar de destinationer 
som ett IVR-nummer förmedlat samtal till  
per destination.

√
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7. Intervallgrupperingar
  Resultatet visas per tidsintervall och varje rapportrad summerar 

periodens statistik för detta intervall. Om du mäter en hel månad så 
visar raden 07:30, i det exemplet, totala antalet händelser under den 
tiden för hela månaden.

Tid  Vid tidsgruppering är det alltid periodens sluttid som skrivs ut. 
Raden 12:00 beskriver perioden 11:30 till 12:00 vid ett intervall på 
30 minuter. 

Datum  Varje rad beskriver ett datum.

Vecka  Varje rad innehåller en summering för varje års vecka.

Veckodag  Varje rad innehåller en summering för veckodagar.

Månad  Varje rad innehåller en summering för månader.

Kvartal  Varje rad innehåller en summering för varje års kvartal.

År  Varje rad innehåller en summering för all statistik under året.

År & månad  Varje rad innehåller en summering för all statistik för vald månad 
under det specificerade året. 

Period  Varje rad innehåller en summering för all statistik för hela 
mätperioden. 

 Om du väljer att mäta perioden 2014-01-01 till 2014-01-31 kommer rapporten 
innehålla en rad för 2014. Däremot innehåller den endast samtal som inträffat under 
den valda mätperioden, inte totalt för året. Det gäller även om du mäter månad, 
kvartal samt år och månad.  

Du ska även välja den tid på dygnet som rapporten ska innehålla. Det påverkar vilken 
information som rapporten baseras på. Väljer du från 07:00 till 17:00 så baseras 
rapporten endast på statistik som loggats mellan dessa tidpunkter de valda dagarna 
till skillnad från om du söker till exempel mellan 2014-01-01 07:00 och allt till och 
med 2014-01-31 17:00. 
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