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Ændring af agenttilstand

Skift agenttilstand ved at klikke på den relevante agenttilstandsknap på 
værktøjslinjen. Det er kun lstande, som er gyldige valg i din aktu
agenttilstand, som vil vær gelig. 

Du kan ændre din agenttil der et opkald (i taletilstanden). Din tils
til den tilstand, du klikked ter at opkaldet blev afsluttet. Dine 
agentstatusknapper angiv lstand, du klikkede på, ikke din aktue

Indtastning af en år de

Når du ændrer tilstanden lar eller logger ud, kan du blive bedt om
en årsagskode. Disse kode les af din administrator og beskriver, h
skifter agentstatus. 

Hvis du vil angive en årsa skal du vælge den relevante årsagskod
op-vinduet og klikke på O

Angivelse af afslutn ta

Når du ændrer tilstanden klar eller Arbejde ikke klar, kan du bli
at indtaste afslutningsdata velsen af afslutningsdataene oprettes a
administrator og bruges t mmere opkaldsresultater. 

Hvis du vil indtaste afslut a, skal du vælge den relevante beskriv
op-menuen og klikke på O

Brug af den integrer owser (kun Premium)

Den integrerede browser g uligt for dig at få vist websider på int
internettet, mens du arbej  CAD-BE. Websiderne vises i et separat 
browservindue som indeh bbrowserværktøjslinjen og -menulinjen.
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3 A
Adresse for at få adgang til andre websteder, og vend tilbage til din startside ved at 
klikke på knappen Startside. 

Din supervisor kan sende en valgt webside til din browser. Dermed bliver din 
supervisor i stand til at hjælpe dig under et opkald ved at komme med oplysninger, 
som hjælper dig i arbejdet med en kunde.



Overfør Ctrl-T Parkerer et opkald og overfører det til en tredje part.
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 et aktivt opkald.

trin 2 Angiv telefonnummeret på den person, du vil føje til konferenceopkaldet, i 
 på Kald op.

inger (for en blind konference), eller 
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Berøringstoner Ctrl-D Sender berøringstoner under et opkald 

Log på Ctrl-L Logger dig på ACD'en (skifter med Log af).

Log af Ctrl-L Logger dig af ACD'en (skifter med Log på).

Klar Ctrl-W Ændrer din tilstand til Klar, hvilket angiver, at du kan 
modtage ACD-opkald.

Ikke klar Ctrl-O Ændrer din tilstand til Ikke klar, hvilket angiver, at du ikke 
kan modtage ACD-opkald.

Arbejde udført Ctrl-Y Ændrer din status til Arbejde udført, hvilket angiver, at du 
er i gang med afslutningsdelen efter et opkald, og når du er 
færdig, vil du være klar til at modtage ACD-opkald.

Arbejde ikke 
udført

Ctrl-Z Ændrer din status til Arbejde ikke udført, hvilket angiver, 
at du er i gang med afslutningsdelen efter at have opkald, 
og når du er færdig, vil du ikke være klar til at modtage 
ACD-opkald.

vinduet Konference, og klik derefter

trin 3 Klik på Føj til konf.., når telefonen r
efter at personen svarer (for en over

trin 4 Gentag trin 1 til 3, indtil alle parter 

Skift mellem opkald

Funktionen Alternativ gør det muligt for dig
overfører et opkald, eller mellem et konferen
den pågældende part til konferencen.

Før du afslutter en overvåget overførsel eller 
på Alternativ for at skifte mellem de to opka
1  CAD-BE-vinduet

2  Værktøjslinje
Knap Navn Genvej Beskrivelse

Svar/Slip Ctrl-A Besvarer eller slipper et opkald.

Parker/Fjern 
parkering

Ctrl-H Parkerer et opkald, eller fjerner parkeringen.

Kald op Ctrl-M Viser ringepladen, så du kan foretage et opkald.

Konference Ctrl-F Parkerer et opkald og føjer andre parter til et 
konferenceopkald.

Værktøjslinje

Instrumentbræt

Kontaktstyring

Browserens
 værktøjer
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Overfører et opkald

trin 1 Klik på Overfør, hvis der er tale om et

trin 2 Angiv telefonnummeret på den person
vinduet Overfør, og klik derefter på K

trin 3 Når det gælder en overvåget overførsel
besvarer telefonen, og derefter klikke p
overførsel, skal du klikke på Overfør, 

Sådan sættes et opkald i konference

trin 1 Klik på Konference, hvis der er tale om

Opgaveknapper Alt-[tal] (Kun Udvidet
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Vis/skjul 
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Hjælp/Om Alt-Ctrl-H Åbner vindue
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