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Agentstatus wijzigen

Wijzig uw agentstatus door op de knoppen voor agentstatus op de werk
klikken. U kunt alleen kiezen uit de statussen die een geldige keuze vorme
huidige agentstatus. 

U kunt uw agenstatus wijz ijl u in gesprek bent (in de status Spre
u het gesprek hebt beëindi dert uw status in de status die u hebt g
De knoppen met uw agen even de status aan waarop u hebt gekl
huidige status.

Een oorzaakcode in

Telkens wanneer u overga e status Niet gereed of Afmelden, kun
gevraagd een oorzaakcod eren. Deze codes worden door de beh
ingesteld en beschrijven w  uw agentstatus wijzigt. 

Als u een oorzaakcode wi en, kiest u de juiste oorzaakcode in he
pop-upvenster en klikt u o

Afrondingsgegeven ren

Telkens wanneer u overga e status Werk gereed of Werk niet ger
worden gevraagd om afro gevens in te voeren. De beschrijvingen
afrondingsgegevens word de beheerder ingesteld, en worden geb
uitkomst van het gesprek  vatten. 

Selecteer de beste beschrij et pop-upvenster en klik op OK om 
afrondingsgegevens in te v

De geïntegreerde br  gebruiken (alleen Premium)

In de geïntegreerde brows  internet- en intranetwebpagina's wee
terwijl u met CAD-BE we ebpagina's worden weergegeven in ee
afzonderlijk browservenst n de standaardwerkbalk en menubalk van de 
webbrowser worden weer
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3 AStartpagina te klikken. 

Uw supervisor kan een webpagina naar uw geïntegreerde browser 'pushen' 
(versturen). Op deze manier kan de supervisor u tijdens een gesprek assisteren, door 
informatie te verstrekken waarmee u de klant beter van dienst kunt zijn.



door naar een derde partij.
Toetstonen Ctrl-D Hiermee verzendt u toetstonen tijdens een gesprek. 

 op Doorverbinden.

elefoonnummer in waar u het gesprek 

t u tot de derde persoon de telefoon 
verbinden. Voor blind doorverbinden 
lefoon nog overgaat.

 op Vergaderen.

on die u aan de telefonische 
vergadering wilt toevoegen in het venster Vergaderen in en klik op Kiezen.

er de telefoon overgaat (voor een blinde 
 telefoon heeft opgenomen (voor een 

 aan de vergadering zijn toegevoegd.

schakelen tussen twee partijen voordat 
efonische vergadering en een andere 
 toevoegt.

icht of een vergadering met toezicht 
akelen tussen twee gesprekken.

eid en Premium) Taakknoppen worden door 
configureerd voor diverse functies. Er 

aal tien taakknoppen worden ingesteld, en 
unnen meerdere functies worden 

 het deelvenster voor contactbeheer weer of 

) Hiermee geeft u het deelvenster met de 
rowser weer of verbergt u het.

u toegang tot het menu Help en het venster 
Aanmelden Ctrl-L Hiermee meldt u zich aan bij de ACD (wisselt af met 
Afmelden).

Afmelden Ctrl-L Hiermee meldt u zich af bij de ACD (wisselt af met 
Aanmelden).

Gereed Ctrl-W Hiermee wijzigt u uw status in Gereed – u bent beschikbaar 
voor het ontvangen van ACD-gesprekken.

Niet gereed Ctrl-O Hiermee wijzigt u uw status in Niet gereed – u bent niet 
beschikbaar voor het ontvangen van ACD-gesprekken.

Werk gereed Ctrl-Y Hiermee wijzigt u uw status in Werk gereed – u bent bezig 
met het afronden van het werk na een gesprek en bent daarna 
weer beschikbaar voor de ontvangst van ACD-gesprekken.

Werk niet 
gereed

Ctrl-Z Hiermee wijzigt u uw status in Werk niet gereed – u bent 
bezig met het afronden van het werk na een gesprek en bent 
daarna niet beschikbaar voor de ontvangst van 
ACD-gesprekken.

Stap  3 Klik op Deelnemer toevoegen wanne
vergadering) of nadat de persoon de
vergadering met toezicht).

Stap  4 Herhaal stap 1 t/m 3 tot alle partijen

Wisselen tussen gesprekken

Via de functie Wisselen kunt u heen en weer 
u een gesprek doorverbindt, of tussen een tel
partij voordat u die partij aan de vergadering

Klik, voordat u een doorverbinding met toez
afrondt, op Wisselen om heen en weer te sch
1  CAD-BE-venster

2  Werkbalk
Knop Naam Sneltoets Beschrijving

Opnemen/ 
neerleggen

Ctrl-A Hiermee beantwoordt of weigert u een gesprek.

In/uit 
wachtstand

Ctrl-H Hiermee zet u een gesprek in de wachtstand of haalt u dit uit 
de wachtstand.

Gesprek kiezen Ctrl-M Hiermee wordt het toetsenblok weergegeven zodat u een 
uitgaand gesprek tot stand kunt brengen.

Telefonisch 
vergaderen

Ctrl-F Hiermee zet u een gesprek in de wachtstand en voegt u 
andere partijen eraan toe voor een telefonische vergadering.

Doorverbinden Ctrl-T Hiermee zet u een gesprek in de wachtstand en verbindt u dit 

Werkbalk

Deelvenster

Contactbeheer

Browser hulpm
iddelen

3  Algemene taken
Een gesprek doorverbinden

Stap  1 Klik, terwijl u een actief gesprek hebt,

Stap  2 Voer in het venster Doorverbinden het t
mee doorverbindt en klik op Kiezen.

Stap  3 Voor doorverbinden met toezicht wach
opneemt en klikt u vervolgens op Door
klikt u op Doorverbinden terwijl de te

Telefonisch vergaderen

Stap  1 Klik, terwijl u een actief gesprek hebt,

Stap  2 Voer het telefoonnummer van de perso

Taakknoppen Alt-[nummer] (Alleen Uitgebr
de beheerder ge
kunnen maxim
aan elke knop k
toegewezen. 

Contactbeheer 
weergeven/ 
verbergen

Ctrl-G Hiermee geeft u
verbergt u het.

Browser 
weergeven/ 
verbergen

Ctrl-B (Alleen Premium
geïntegreerde b

Help/Info Alt-Ctrl-H Hiermee krijgt 
Info.
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