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Alterar o estado de agente

Altere seu estado de agente clicando nos botões de estado de agente apr
barra de ferramentas. Som estados de agente que representam op
do seu estado atual de age rão disponíveis. 

O seu estado de agente po lterado durante uma chamada (no esta
Conversando). O estado s do para o estado no qual você clicar a
a chamada. Os botões de e agente indicam o estado clicado, e n
estado atual.

Inserir um código d

Sempre que o estado for a ara Não Pronto ou um logoff for feito
de um código de razão ser ada. Esses códigos são configurados p
administrador e descrevem vo da alteração do seu estado de agen

Para inserir um código de scolha o código de razão apropriado n
pop-up e clique em OK.

Inserir dados de fina o

Sempre que o estado for a para Pronto para Trabalho ou Não Pr
Trabalho, a inserção de da inalização será solicitada. As descriçõe
de finalização são definid dministrador e são usadas para resum
resultados de uma chama

Para inserir dados de fina selecione a descrição apropriada na ja
e clique em OK.

Usar o navegador in o (somente Premium)

O navegador integrado pe ibir páginas da Web da Internet e de i
trabalhar com o CAD-BE nas da Web são mostradas em uma ja
navegador separada que c barra de ferramentas padrão do navegador da Web 
e a barra de menus.
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3 Ta
campo opcional Endereço para acessar outros sites da Web e retornar à sua página 
inicial clicando no botão Início. 

O supervisor pode distribuir (enviar) uma página da Web para o seu navegador. Isso 
permite ao supervisor auxiliá-lo em uma chamada através do fornecimento de 
informações que poderão ajudar no trabalho com um cliente.



Tons Ctrl-D Envia tons durante a chamada. 

ransferir.

e telefone para o qual a chamada será 
iscar.

onada, aguarde que o outro 
rir. Para fazer uma transferência cega, 
ne estiver tocando.

cia

onferência.

o de telefone da pessoa que deseja 
adicionar à chamada de conferência e clique em Discar.

quando o telefone tocar (para uma 
ssoa atender (para uma conferência 

os os participantes tenham sido 

s participantes antes de transferir uma 
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 várias funções (somente nas versões 
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Logon Ctrl-L Faz logon no ACD (alterna com o Logoff).

Logoff Ctrl-L Faz logoff no ACD (alterna com o Logon).

Pronto Ctrl-W Altera o estado para Pronto — você está disponível para 
receber chamadas do ACD.

Não Pronto Ctrl-O Altera o estado para Não Pronto — você não está 
disponível para receber chamadas do ACD.

Pronto para 
Trabalho

Ctrl-Y Altera o estado para Pronto para Trabalho — você está em 
trabalho de finalização depois de uma chamada e estará 
disponível para receber chamadas do ACD após a 
finalização.

Não Pronto para 
Trabalho

Ctrl-Z Altera o estado para Não Pronto para Trabalho — você está 
em trabalho de finalização depois de uma chamada e não 
estará disponível para receber chamadas do ACD após a 
finalização.

Etapa 3 Clique em Adicionar à Conferência 
conferência cega) ou depois que a pe
supervisionada).

Etapa 4 Repita as etapas de 1 a 3 até que tod
adicionados à conferência.

Alternar entre chamadas

A função Alternar permite alternar entre doi
chamada ou entre uma chamada de conferên
adicionar o primeiro participante à conferên

Para alternar entre duas chamadas, antes de 
conferência supervisionada, clique em Altern
1  Janela do CAD-BE

2  Barra de Ferramentas
Botão Nome Atalho Descrição

Atender/DesligarCtrl-A Atende ou desliga uma chamada.

Colocar em 
Espera/Liberar

Ctrl-H Coloca uma chamada em espera ou a libera.

Fazer Chamada Ctrl-M Exibe o teclado para que uma chamada possa ser discada.

Conferência Ctrl-F Coloca uma chamada em espera e adiciona outros 
participantes a ela para criar uma chamada de conferência.

Transferir Ctrl-T Coloca uma chamada em espera e a transfere para um outro 
participante.

Barra de Ferramentas

Painel

Contact Management

Ferramentas 
do navegador

3  Tarefas comuns

Transferir chamadas

Etapa 1 Com uma chamada ativa, clique em T

Etapa 2 Na janela Transferir, insira o número d
transferida e, em seguida, clique em D

Etapa 3 Para fazer uma transferência supervisi
participante atenda e clique em Transfe
clique em Transferir enquanto o telefo

Colocar uma chamada em conferên

Etapa 1 Com uma chamada ativa, clique em C

Etapa 2 Na janela Conferência, insira o númer

Botões de tarefa Alt-[número] Os botões de 
para executar
Enhanced e Pr
tarefa e é poss
botão. 

Mostrar/Ocultar 
o Contact Mgmt

Ctrl-G Mostra ou ocu

Mostrar/Ocultar 
o Navegador

Ctrl-B Mostra ou ocu
na versão Prem

Ajuda/Sobre Alt-Ctrl-H Acessa a janel

Botão Nome Atalho Descrição


