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Opnamen beoordelen

Kies Extra > Opgenomen bestanden om de Supervisor Record Viewer te
Selecteer de dag waarvan amen wilt beoordelen. Klik op Verlen
levensduur om ook de opn e voor 30 dagen worden opgeslagen we
Selecteer de opname die u ordelen en klik op Afspelen.

Als u een opname wilt ma or langer opslaan, selecteert u de opna
u op de knop Verlengde le r instellen. De opname wordt 30 dage
bewaard.

Een supervisor-wor nstellen

Stap  1 Kies Extra > Supe orkflowbeheer en klik vervolgens op T

Stap  2 Voer een naam in  nieuwe workflow en klik op OK.

Stap  3 Selecteer de vaard groepen waarop u de workflow wilt to
klik op OK.

Stap  4 Stel de parameter e workflow in: 

a. Selecteer de st n waarop de drempelwaarden van toepa
(Gesprekken tand en/of Huidige oudste).

b. Stel de boven de benedengrens in voor de drempelwaa

c. Stel voor elke waarde een bewerking in die wordt gea
wanneer die d aarde wordt overschreden.

Stap  5 Klik op OK om d ow in te schakelen.
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Werk niet gereed Ctrl-Y Hiermee plaatst u de geselecteerde agent in de status 
Werk niet gereed.

ter Voorkeuren te openen. Selecteer in 
 u de real-time schermen wilt 
ooppunt kunt configureren, worden in 
e instellingen zoals gewenst en klik op 

 alle agents in een team, ongeacht of ze 
Agent Desktop geopend heeft.

rden opgeslagen zodat u ze nogmaals 

rt u het team waaraan u het bericht wilt 
. Voer een tijd in waarna het bericht 
 weergegeven), voer uw bericht in het 

tten voordat het vervalt.

f meerdere agents in uw team en naar 
 geopend ontvangen agents uw bericht, 

p de knop Chatten. Vervolgens 
met wie u wilt chatten. Typ uw bericht 
n of druk op Enter. Als u wilt dat uw 
anger verschijnt, schakelt u het 

Een webpagina naar een agent pushen

entstructuur en kies Tussenkomst > 
RL in van de webpagina die u de agent 

ken en klik op Pushen.

erde browser configureren

tievakje Geïntegreerde browser 
ter het knooppunt Browser. Voer in het 
 van de webpagina die u als startpagina 
passen.
Binnenvallen Ctrl-B Hiermee kunt u deelnemen aan het telefoongesprek van 
een agent.

Onderscheppen Ctrl-I Hiermee kunt u een telefoongesprek onderscheppen, 
waarbij de agent van het gesprek wordt uitgesloten.

Chatten Ctrl-J Hiermee opent u het chatvenster.

Teambericht Ctrl-X Hiermee opent u het dialoogvenster Teambericht.

Opname starten Ctrl-R Hiermee start u de opname van het geselecteerde 
telefoongesprek (alleen in de versies Uitgebreid en 
Premium ).

Opname stoppen Ctrl-S Hiermee stopt u de opname van het geselecteerde 
telefoongesprek. (alleen in de versies Uitgebreid en 
Premium).

Spraakmonitor 
starten

Ctrl-A Hiermee start u de spraakmonitor voor de geselecteerde 
agent.

Spraakmonitor 
stoppen

Ctrl-P Hiermee stopt u de spraakmonitor voor de geselecteerde 
agent.

Selecteer de agent die u wilt coachen in de ag
Coachen door een pagina te pushen. Voer de U
wilt laten zien, selecteer de optie URL bijwer

Een startpagina voor de geïntegre

Kies Beeld > Voorkeuren en schakel het selec
inschakelen in. Selecteer in het linkerdeelvens
URL-veld in het rechterdeelvenster de URL in
van uw browser wilt instellen en klik op Toe
1  Supervisor Desktop-venster

2  Werkbalk
Knop Naam Sneltoets Beschrijving

Vernieuwen Ctrl-F Hiermee vernieuwt u de informatie in het 
gegevensvenster.

Afmelden Ctrl-L Hiermee meldt u de geselecteerde agent af bij de ACD.

Gereed Ctrl-E Hiermee plaatst u de geselecteerde agent in de status 
Gereed.

Niet gereed Ctrl-N Hiermee plaatst u de geselecteerde agent in de status Niet 
gereed.

Werk gereed Ctrl-D Hiermee plaatst u de geselecteerde agent in de status 
Werk gereed.

Teamselectie

Vaardighedeng
roepstructuur

Agentstructuur

Statusbalk

Geïntegreerde 
browser, tabblad

Real-time 
schermen in 
grafiek- of 
tabelvorm – welke 
gegevens worden 
weergegeven 
hangt af van welke 
knooppunten zijn 
geselecteerd in de 
vaardighedengroep
- en agentstructuur.

3  Algemene taken
Voorkeuren instellen

Kies Beeld > Voorkeuren om het dialoogvens
het linkerdeelvenster het knooppunt waarvan
configureren. De elementen die u voor dat kn
het rechterdeelvenster weergegeven. Wijzig d
Toepassen om de wijzigingen op te slaan.

Een teambericht (TM) versturen

U kunt een teambericht (TM) versturen naar
zijn aangemeld bij de ACD, zolang de agent 

De laatste 10 TM's die u hebt verstuurd, wo
kunt versturen. 

Als u een teambericht wilt versturen, selectee
versturen en klikt u op de knop Teambericht
vervalt (standaard worden TM's 30 minuten
tekstinvoervak in en klik op Start.

Klik op Stoppen als u een bericht wilt stopze

Chatberichten versturen

U kunt expresberichten versturen naar één o
andere supervisors. Zolang Agent Desktop is
ongeacht of ze zijn aangemeld bij de ACD.

Als u een chatbericht wilt versturen, klikt u o
dubbelklikt u op de namen van de personen 
in het venster Chatsessie en klik op Verzende
bericht als pop-up op het scherm van de ontv
selectievakje Hoge prioriteit in.


