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Guia do Usuário do Cisco Supervisor Desktop

Introdução

O Cisco Supervisor Desktop para Cisco Unified Contact Center Enterprise (Unified 
CCE) é uma solução de integração de telefonia por computador robusta para centros 
de contatos de site único ou de vários sites com base em IP que é fácil de implantar, 
configurar e gerenciar. Ele fornece ferramentas potentes para os supervisores a fim 
de aumentar a produtividade e a satisfação dos clientes. 

Os recursos do Supervisor Desktop permitem exibir estatísticas em tempo real, 
monitorar e treinar agentes e forçar a entrada, interceptar e gravar chamadas de 
agente ativas sempre que necessário, proporcionando um gerenciamento efetivo 
dos recursos de agentes.

Público-alvo

Este documento destina-se a supervisores de centros de contatos que utilizam 
o Supervisor Desktop em seus computadores.

O que há de novo nesta versão

O Cisco Supervisor Desktop 8.5 oferece suporte aos seguintes recursos novos:

■ Microsoft Internet Explorer 8 e Mozilla Firefox 3.6

■ Microsoft Windows 7 Professional, Enterprise e Ultimate de 32 bits

■ Microsoft Windows 7 de 64 bits executando o Windows de 32 bits na camada 
de emulação do Windows de 64 bits (WoW64)

■ Monitoração e registro de restrições em chamadas que não são de negócios

■ Suporte aprimorado a Freedom Scientific JAWS 11
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Níveis de recursos do Supervisor Desktop

Existem três níveis de recursos no Cisco Supervisor Desktop: Standard, Enhanced 
e Premium.

A tabela a seguir lista os recursos disponíveis em cada nível de recurso do Supervisor 
Desktop. Os recursos que não estiverem listados aqui estão em todos os três níveis 
de recursos.

n

Tabela 1. Recursos do Supervisor Desktop

Recurso Standard Enhanced Premium

Entrar ● ● ●

Suporte ao Cisco Mobile Agent ● ● ●

Integração com o Cisco Unified Presence 
Server

● ● ●

Navegador integrado ● ● ●

Interceptar ● ● ●

Exibições em tempo real (gráficos) ●

Exibições em tempo real (texto) ● ● ●

Gravação ● ●

Monitoração silenciosa ● ● ●

Estatísticas de habilidades ● ● ●

Fluxos de trabalho do supervisor — todas 
as ações, exceto os alertas de limite, 
apenas para as ações de controle de árvore

●

Fluxos de trabalho do supervisor — alertas 
de limite apenas para as ações de controle 
de árvore

● ●

Mensagens da equipe ● ● ●

Distribuição de página da Web para agentes ●
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Logon no Supervisor Desktop

OBSERVAÇÃO:  Se desejar usar todas as funcionalidades do 
Supervisor Desktop, você deve primeiro fazer logon no Agent 
Desktop. Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário 
do Cisco Agent Desktop.

Para iniciar o Supervisor Desktop:

1. Selecione Iniciar > Programas > Cisco > Desktop > Supervisor. A janela Logon 
do Supervisor é exibida (Figura 1).

2. Insira sua ID/seu nome de logon e sua senha do Supervisor Desktop nos 
campos apropriados e clique em OK ou pressione Enter.O Supervisor Desktop 
é iniciado.

OBSERVAÇÃO:  Após fazer logon, o aplicativo não mostra nenhum 
dado e a barra de status exibe “Sem serviço”. Você deve selecionar 
uma equipe na lista suspensa Equipe para exibir dados.

OBSERVAÇÃO:  Ao fazer logon no Supervisor Desktop pela primeira vez, 
a senha estará em branco por padrão — basta inserir sua ID de logon. 
Após fazer logon, crie uma senha utilizando a função Alterar senha.

OBSERVAÇÃO:  A primeira vez que você fizer logon no Supervisor 
Desktop, o campo Nome/ID de logon estará vazio. Na próxima 
vez que você fizer logon, o campo Nome/ID de logon será 
preenchido automaticamente com as informações que você 
inseriu anteriormente. Se você compartilhar um computador 
com outro supervisor, verifique se esse campo contém as 
suas informações, e não as informações de outro supervisor.

Figura 1. Janela Logon do supervisor

OBSERVAÇÃO: A 
janela Logon do 
supervisor solicitará 
seu nome ou ID, 
dependendo 
do método 
configurado por 
seu administrador.
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OBSERVAÇÃO:  Na primeira vez que você fizer logon no Supervisor 
Desktop, talvez demore algum tempo para que o Supervisor Desktop 
seja iniciado, pois os dados de relatório padrão devem ser gerados.

Alteração de sua senha

Não compartilhe sua senha com outras pessoas. Se alguém descobrir sua senha, 
execute as etapas a seguir para alterá-la.

Para alterar sua senha:

1. Na barra de menus, selecione Ferramentas > Alterar senha. A caixa de 
diálogo Alterar senha é exibida (Figura 2).

2. Digite sua senha antiga, a nova senha e, em seguida, digite a nova senha 
outra vez. Se a senha antiga estava vazia (em branco), deixe vazio o campo 
Senha atual.

OBSERVAÇÃO: As senhas podem possuir, no máximo, 32 caracteres 
alfanuméricos.

3. Clique em OK. A senha é alterada.

Acesso por meio de uma VPN por trás de um 
Firewall NAT ou roteador

Quando um desktop estiver usando NAT (Network Address Translation, conversão 
de endereços de rede) devido a um firewall ou roteador, o software de VPN (Virtual 
Private Network, rede virtual privada) deverá ser usado no desktop para garantir uma 
conectividade bidirecional de rede total entre os servidores do centro de contatos 
e o desktop. A não utilização do software de VPN resultará em problemas de 
conectividade e na perda de funcionalidades, como falhas de monitoração 
silenciosa e informações ausentes na árvore do agente.

Figura 2. Caixa de diálogo Alterar senha do supervisor



Logon no Supervisor Desktop

Novembro de 2010 9

OBSERVAÇÃO:  É recomendável usar uma VPN para estabelecer uma 
conexão mais segura ao usar o Supervisor Desktop fora do centro de 
contatos.

A conexão VPN deverá ser estabelecida antes do Supervisor Desktop ser iniciado. 
Se a conexão VPN for perdida durante uma sessão, o Supervisor Desktop deverá 
ser reiniciado após o restabelecimento da conexão.

Se o Supervisor Desktop puder se conectar a todos os serviços, exceto ao serviço de 
bate-papo, o Supervisor Desktop deverá ser reiniciado quando o serviço de bate-papo 
estiver online novamente. 

Verificou-se que o Cisco VPN 3000 Concentrator e o Cisco VPN Client funcionam 
adequadamente com o Supervisor Desktop e têm suporte para o acesso. As soluções 
de VPN de outros fabricantes podem funcionar adequadamente, mas, como não 
foram formalmente verificadas, elas não têm suporte. Se desejar que uma solução 
alternativa seja verificada, entre em contato com o distribuidor da Cisco.
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Atualizações automáticas

O CAD permite que o administrador do sistema atualize automaticamente todas 
as instâncias do Supervisor Desktop para uma versão mais recente.

Sempre que o Supervisor Desktop for iniciado, o software verificará se existe uma 
versão atualizada disponível ou se existe uma alteração de configuração do sistema 
que necessite de uma alteração no Registro do Windows. Se alguma dessas 
condições for verdadeira, o software executará automaticamente o processo de 
atualização.

Quando o processo de atualização é executado, uma caixa de diálogo é exibida, 
informando que sua cópia do Supervisor Desktop será atualizada. Clique em 
OK e siga as instruções das caixas de diálogo subsequentes.

Quando a atualização for concluída, uma última caixa de diálogo será exibida 
informando que a atualização foi concluída. Clique em OK, reinicie o Supervisor 
Desktop e faça logon normalmente.

OBSERVAÇÃO:  Para garantir que as atualizações automáticas 
funcionem corretamente, o Internet Explorer deverá estar 
configurado para procurar por versões mais recentes das páginas 
armazenadas. Para definir essa configuração, abra o Internet 
Explorer e selecione Ferramentas > Opções da Internet. Na seção 
Histórico de navegação da guia Geral, clique em Configurações. 
Selecione a opção Sempre que eu visitar a página da Web.

OBSERVAÇÃO:  Se a atualização automática falhar, entre em contato 
com o administrador.
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A janela Supervisor Desktop

A janela Supervisor Desktop divide-se em 5 áreas:

■ A árvore Grupo de habilidades, que lista todos os grupos de habilidades 
associados à equipe escolhida na lista suspensa de equipes

■ A árvore Agente, que lista todos os agentes e supervisores da equipe

■ Exibições em tempo real gráficas e em forma de tabela das informações 
do grupo de habilidades

■ Exibições em tempo real gráficas e em forma de tabela das informações 
do agente e da equipe

■ Navegador integrado (se ativado)

A interface do Supervisor Desktop é altamente configurável. Por padrão, o navegador 
não está ativado e os painéis não são acopláveis. Porém, você pode adicionar ou 
remover exibições em tempo real, habilitar o navegador integrado e habilitar todos 
os painéis para que atuem como janelas acopláveis (para que você possa movê-las 
e redimensioná-las de forma independente). O tamanho dos ícones da barra de 
ferramentas também pode ser alterado do padrão 16 x 16 pixels para 32 x 32 pixels.

Os painéis específicos que são exibidos dependem dos nós que você selecionar 
nas árvores Grupos de habilidades e Agentes. Se você optar por ativar o navegador 
integrado, as exibições em tempo real e o navegador serão mostrados em duas guias 
no painel direito. A Figura 3 mostra o Supervisor Desktop com o navegador integrado 
habilitado e as exibições em tempo real padrão (Estatísticas de habilidades da 
equipe, Estatísticas de agentes da equipe e Estados de agentes da equipe).

Figura 3. Interface do Supervisor Desktop

Árvore 
Grupos de
habilidades

Árvore 
Agentes

Seleção 
de equipe

Barra de 
status
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Quando o Supervisor Desktop se encontra no layout padrão (as janelas deslocáveis 
estão desabilitadas), as exibições em tempo real dos grupos de habilidades ocupam 
aproximadamente a metade superior do painel direito e as exibições em tempo real 
de agentes ocupam aproximadamente a metade inferior do painel direito. Os painéis 
de árvore e os painéis de exibição em tempo real podem ser redimensionados 
arrastando os separadores horizontais para cima e para baixo e os separadores 
verticais para a esquerda e para a direita.

Se você optar por ativar as janelas deslocáveis (consulte “Definição de 
preferências” na página 13), todos os painéis de exibição em tempo real poderão 
ser redimensionados e movidos para qualquer parte de sua área de trabalho. 
Entretanto, cada tipo de exibição pode ser encaixado apenas em outra exibição 
de seu próprio tipo. Em outras palavras, as exibições de grupo de habilidades se 
encaixam em outras exibições de grupos de habilidades e as exibições de agentes 
se encaixam em outras exibições de agentes. Por exemplo, não é possível separar 
uma exibição de agentes de outra exibição de agentes, embora elas possam ser 
redimensionadas uma em relação à outra (Figura 4).

Figura 4. Exemplo de exibições reorganizadas e redimensionadas
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Os painéis de exibição em tempo real são identificados como contendo informações 
relacionadas a grupos de habilidades ou agentes pelo texto em suas barras de título 
(Figura 5). Para obter mais informações sobre todas as exibições em tempo real 
disponíveis, consulte “Exibições em tempo real” na página 22.

Definição de preferências

A janela Preferências controla as informações apresentadas nos painéis de exibições 
em tempo real e o comportamento desses painéis.A Tabela 2 resume os parâmetros 
que podem ser configurados para grupos de habilidades, habilidades, equipes, 
agentes e chamadas usando a janela Preferências. 

Figura 5. Identificação de exibições em tempo real
Essas exibições contêm 
informações de Grupos de 
habilidades e Agentes.

Essas exibições estão no 
modo de “janelas 
deslocáveis”, ou seja, podem 
ser redimensionadas e 
movidas para qualquer local 
da área de trabalho de seu 
computador.

Tabela 2. Elementos configuráveis do Supervisor Desktop

Nó de 
controle
de árvore

Exibições em tempo 
real disponíveis

Configu-
ração de 
colunas?

Configu-
ração de 
gráficos?

Configu-
ração de 

atualizações? 

Grupos de 
habilidades

Estatísticas de 
habilidades da equipe

Sim Sim Sim

Habilidade Estatísticas de resumo 
de habilidades

Sim Não Sim

Estados de agentes 
de habilidades

Sim Sim Não

Equipe Estatísticas de agentes 
da equipe

Sim Sim Sim

Estados de agentes 
da equipe

Sim Sim Não

Agente Estatísticas de agentes 
versus equipes

Sim Sim Sim
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Para definir suas preferências de interface:

1. Selecione Exibir > Preferências. A janela Preferências é exibida (Figura 6).

Logs Log de chamadas 
de agentes

Sim Não Não

Log de estados 
de agentes no ACD

Sim Não Não

Chamadas Chamadas ativas 
de agentes

Sim Não Não

Dados da empresa Sim Não Não

Histórico de chamadas Sim Não Não

Figura 6. Janela Preferências

Tabela 2. Elementos configuráveis do Supervisor Desktop (continuação)

Nó de 
controle
de árvore

Exibições em tempo 
real disponíveis

Configu-
ração de 
colunas?

Configu-
ração de 
gráficos?

Configu-
ração de 

atualizações? 
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2. No painel esquerdo, selecione um nó. O painel direito exibe as configurações 
desse nó. 

OBSERVAÇÃO: Se um elemento de exibição estiver esmaecido, ele não 
poderá ser configurado.

3. Se desejar configurar as colunas que são exibidas, execute as seguintes 
etapas.

a. Selecione Colunas e clique nas reticências (…). A caixa de diálogo 
Configurar colunas é exibida.

b. Selecione as colunas a serem mostradas na exibição. Use as setas 
para cima e para baixo para definir a ordem na qual elas devem ser 
exibidas.

c. Clique em OK ao concluir.

4. Se desejar configurar o gráfico que é exibido, execute as seguintes etapas.

a. Selecione Exibições gráficas e clique nas reticências (…). A caixa 
de diálogo Selecionar gráficos é exibida.

b. Selecione o gráfico que você deseja que seja mostrado na exibição 
e clique em OK. É possível selecionar apenas um gráfico para cada 
exibição em tempo real. 

5. Se desejar configurar a taxa de atualização, selecione Taxa de atualização 
em segundos e ajuste a taxa.

6. Se desejar poder reorganizar os painéis de exibição em tempo real, marque 
a caixa de seleção Ativar janelas deslocáveis.

7. Se desejar que os ícones da barra de ferramentas sejam exibidos com 
32×32 pixels em vez do padrão de 16×16 pixels, marque a caixa de seleção 
Ativar ícones grandes da barra de ferramentas.

8. Se desejar ter acesso ao navegador integrado no Supervisor Desktop, 
marque a caixa de seleção Ativar navegador integrado.

■ Para configurar uma página inicial diferente da página padrão 
www.cisco.com, selecione o nó Navegador no painel esquerdo. 
Insira uma URL no campo Página inicial do navegador no painel 
direito e clique em OK.

■ Se desejar ter acesso a mais de uma guia do navegador, execute as 
etapas a seguir.

a. Selecione o nó Navegador no painel esquerdo. 

b. Selecione um número de 1 a 10 no campo Número de guias do 
navegador no painel direito. 

c. Para cada guia do navegador adicional, selecione a guia no campo 
Guia do navegador e, em seguida, insira uma URL no campo Página 
inicial do navegador. Se você não inserir uma página inicial, a guia 
não será exibida.



Guia do usuário do Cisco Supervisor Desktop

16 Novembro de 2010

9. Se desejar ter acesso ao servidor do Unified Presence, marque a caixa 
de seleção Ativar Cisco Unified Presence.

10. Clique em OK para salvar a configuração.

Árvore Agentes

A árvore Agentes exibe todos os agentes e supervisores na equipe selecionada que 
estão atualmente conectados e todas as chamadas (ACD e não ACD) em que eles estão. 

■ O ícone ao lado do nome do agente indica o estado atual do agente.

■ Se um dispositivo de agente for habilitado para várias linhas, um asterisco 
ao lado de uma chamada de entrada ou de saída indicará que ela está 
na linha ACD.

OBSERVAÇÃO:  Os agentes do CAD-BE podem fechá-lo sem fazer 
logoff. Se isso ocorrer, eles continuarão a aparecer na árvore 
Agentes por aproximadamente 1 minuto. Após 1 minuto, eles serão 
automaticamente desconectados pelo sistema, desde que estejam 
em um estado de agente diferente de Conversando quando fecharem 
o CAD-BE. Se estiverem no estado Conversando, eles não serão 
desconectados, mas continuarão a aparecer na árvore Agentes.

Formatação de nomes de agentes na árvore Agentes

A janela Preferências também permite controlar como os nomes de agentes são 
exibidos na árvore Agentes.

Um agente pode ser identificado por uma ou todas as características a seguir:

■ Nome

■ Ramal

■ Aplicativo usado pelo agente (CAD, CAD-BE ou IPPA)

■ Tipo do agente (móvel)

Pelo menos uma dessas características deve ser selecionada para identificar um 
agente na árvore Agentes. 

Se todas as opções forem selecionadas, as informações na árvore Agentes serão 
mostradas da seguinte forma:

Jane Smith x1500 CAD-BE
John Doe x1000 CAD 6125551234 (móvel)
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Nesse exemplo:

■ Jane Smith é uma agente do CAD-BE. O número exibido é o seu ramal. 

■ John Doe é um agente móvel. O número exibido como ramal é a porta do 
CTI à qual o agente se conecta ao fazer logon. O número de telefone com 
10 dígitos é o número do dispositivo telefônico que o agente está usando 
para tratar as chamadas. 

Para formatar nomes de agentes na árvore Agentes:

1. Selecione Exibir > Preferências e selecione o nó Agentes.

2. Na grade de texto do nó Formatação, marque os elementos que deseja usar 
para identificar um agente. Pelo menos um elemento deve ser selecionado. 
Um exemplo de como o nome será exibido é mostrado na linha Exemplo.

3. Clique em OK.

Restauração do layout padrão da interface
Para restaurar o Supervisor Desktop ao layout padrão, abra a janela Preferências 
(selecione Exibir > Preferências) e, em seguida, clique em Restaurar layout padrão.

Quando esse botão é clicado, as seguintes alterações são feitas:

■ No painel Exibições em tempo real, as exibições são movidas para suas 
posições padrão:

— a Exibição de estatísticas de habilidades da equipe é movida para 
a parte superior

— a Exibição de estatísticas de agentes da equipe é movida para a parte 
central

— a Exibição de estados de agentes da equipe é movida para a parte 
inferior

■ o navegador integrado é desativado

■ as janelas deslocáveis são desativadas

■ todas as exibições gráficas em tempo real que tenham sido selecionadas 
anteriormente são desativadas

Clicar nesse botão não causa nenhuma das alterações listadas a seguir. Você deve 
redimensionar manualmente as colunas e redefinir os outros dois elementos para as 
configurações padrão na janela Preferências (consulte “Definição de preferências” na 
página 13).

■ Redimensionar colunas com as larguras padrão

■ Restaurar colunas para exibições em tempo real que você removeu 
anteriormente

■ Redefinir o tamanho da fonte do relatório para o padrão (15)
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Acessibilidade

O Supervisor Desktop possui vários recursos que auxiliam usuários com deficiências 
visuais. Esses recursos são os seguintes:

■ Seguem as configurações do Windows para a resolução de tela e 
configurações de cor ou contraste

OBSERVAÇÃO:  Habilite o alto contraste antes de iniciar o Supervisor 
Desktop para garantir que todas as tabelas correspondam às 
configurações de alto contraste.

■ Mensagens da equipe deslocáveis ou não

■ Dicas de ferramentas compatíveis com leitores de tela para todos os 
controles

■ Teclas de atalho compatíveis com leitores de tela para navegar pelo aplicativo 
e pela barra de ferramentas

■ Utilizam as configurações do Windows de tamanhos de fontes para a maioria 
das janelas e dos pop-ups

■ Navegação por cada painel, navegador e por todos os elementos da janela 
principal usando a tecla Tab

■ Suporte aprimorado ao software leitor de tela Job Access With Speech 
11 (JAWS)

Botões da barra de ferramentas e teclas de atalho

As tabelas a seguir listam os botões da barra de ferramentas e as teclas de atalho 
que você pode usar para navegar pelo Supervisor Desktop.

A Tabela 3 lista os botões da barra de ferramentas e as teclas de atalho para atualizar 
a exibição de dados.

Tabela 3. Atualização de botões da barra de ferramentas e de teclas de atalho da exibição 
de dados

Ícone Nome Atalho Descrição

Atualizar Ctrl+F Atualiza as informações no painel de exibição 
de dados.
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A Tabela 4 lista os botões da barra de ferramentas e as teclas de atalho para alterar 
o estado de um agente.

A Tabela 5 lista os botões da barra de ferramentas e as teclas de atalho para 
o tratamento de chamadas.

A Tabela 6 lista os botões da barra de ferramentas e as teclas de atalho para a 
comunicação com a equipe e outros supervisores.

Tabela 4. Botões da barra de ferramentas e teclas de atalho do estado do agente

Ícone Nome Atalho Descrição

Logoff Ctrl+L Desconecta o agente selecionado do ACD.

Pronto Ctrl+E Altera o estado do agente selecionado para 
Pronto.

Não pronto Ctrl+N Altera o estado do agente selecionado para 
Não pronto.

Pronto para 
trabalho

Ctrl+D Altera o estado do agente selecionado para 
Pronto para trabalho.

Não pronto 
para 
trabalho

Ctrl+Y Altera o estado do agente selecionado para 
Não pronto para trabalho.

Tabela 5. Botões da barra de ferramentas e teclas de atalho do tratamento de chamadas

Ícone Nome Atalho Descrição

Entrar Ctrl+B Permite que você participe da conversa 
telefônica de um agente.

Interceptar Ctrl+I Permite que você intercepte uma chamada 
enquanto desconecta o agente da chamada.

Tabela 6. Botões de barra de ferramentas e teclas de atalho da comunicação com a equipe

Ícone Nome Atalho Descrição

Bate-papo Ctrl+J Abre a janela Seleção de bate-papo.

Mensagem da 
equipe

Ctrl+X Abre a janela Mensagem da equipe.



Guia do usuário do Cisco Supervisor Desktop

20 Novembro de 2010

A Tabela 7 lista os botões da barra de ferramentas e as teclas de atalho para a 
gravação de chamadas.

A Tabela 8 lista os botões da barra de ferramentas e as teclas de atalho para 
a monitoração de chamadas.

A Tabela 9 lista as teclas de atalho para a acessibilidade do teclado.

Quando o foco estiver na árvore Grupo de habilidades, na árvore Agentes ou no 
nó Equipe da árvore Agentes, a tecla Tab poderá ser utilizada para navegar para os 
painéis de exibição em tempo real. Quando o foco estiver em um painel de exibição 
em tempo real, as teclas de direção poderão ser usadas para navegar pela grade 
de exibição.

Tabela 7. Botões da barra de ferramentas e teclas de atalho para a gravação de chamadas

Ícone Nome Atalho Descrição

Iniciar 
gravação

Ctrl+R Somente nas versões Enhanced/Premium. 
Inicia a gravação da chamada selecionada.

Interromper 
gravação

Ctrl+S Somente nas versões Enhanced/Premium. 
Interrompe a gravação da chamada 
selecionada. 

Tabela 8. Botões da barra de ferramentas e teclas de atalho de monitoração de voz

Ícone Nome Atalho Descrição

Iniciar monitor 
de voz

Ctrl+A Inicia a monitoração do agente 
selecionado.

Interromper 
monitor de voz

Ctrl+P Interrompe a monitoração do 
agente selecionado.

Volume do 
monitor de voz

Ctrl+V Abre um controle deslizante de volume.

Tabela 9. Teclas de atalho de acessibilidade

Atalho Descrição

Ctrl+Shift+S Seleciona o nó Grupos de habilidades na árvore 
Grupos de habilidades.

Ctrl+Shift+A Seleciona o nó Agentes na árvore Agentes.

Ctrl+Shift+T Seleciona o nó Equipe na árvore Agentes.

Ctrl+H Seleciona e exibe a Lista de seleção de equipe.
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OBSERVAÇÃO:  A tecla Tab irá movê-lo pelos painéis de exibição 
em tempo real, mas a ordem em que é feito o acesso aos painéis 
não necessariamente estará sincronizada com a ordenação física 
dos painéis de exibição na área de trabalho.

Painel do navegador integrado

O painel do navegador integrado permite exibir páginas da Web da Internet e da 
intranet para ajudá-lo a auxiliar agentes e clientes. O navegador integrado possui 
de 1 a 10 guias, cada uma delas podendo exibir uma página da Web diferente. Você 
pode configurar cada guia para exibir um site específico como sua página inicial.

Para obter mais informações sobre esse painel, consulte “Uso do navegador 
integrado” na página 50.

Barra de status

A barra de status exibe informações atuais sobre o Supervisor Desktop (Figura 7).

Caso haja falha de um serviço, a seção Status atual será alterada de “Em serviço” 
para “Serviço parcial” ou “Sem serviço”. Para saber que recursos são afetados pela 
falha do serviço, clique duas vezes na seção Status atual da barra de status para 
exibir uma janela pop-up com os recursos que estão ativos ou inativos.

Para obter mais informações sobre a janela de pop-up Status atual e a recuperação 
automática de serviços, consulte “Recuperação automática de serviços” na 
página 73.

Figura 7. Barra de status

Hora atual do sistema no formato de 24 horas
Status atual dos recursos do Supervisor Desktop

ID ou nome de usuário, conforme inserido ao fazer logon

Nome do usuário
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Exibições em tempo real

As exibições em tempo real contêm as informações necessárias para gerenciar 
equipes e agentes. As exibições em tempo real incluem o seguinte:

■ Estatísticas de habilidades da equipe na página 22

■ Estatísticas de resumo de habilidades na página 24

■ Estados de agentes de habilidades na página 25

■ Estatísticas de agentes da equipe na página 26

■ Estados de agentes da equipe na página 27

■ Dados de Exibição versus equipes na página 28

■ Log de chamadas de agentes na página 32

■ Log de estados de agentes no ACD na página 33

■ Dados da empresa na página 34

■ Histórico de chamadas na página 35

Existem dois tipos de exibições: tabela e gráfico.

■ As exibições em forma de tabela mostram informações de grupos de 
habilidades, equipes e agentes em uma grade. As informações em forma 
de tabela podem ser classificadas em ordem crescente ou decrescente 
clicando em qualquer cabeçalho de coluna na grade. É possível classificar 
apenas por uma coluna.

■ As exibições gráficas apresentam as mesmas informações como gráficos 
de barras, exceto para a exibição Estatísticas de agentes vs. equipes, que 
é apresentada como dois gráficos de pizza.

OBSERVAÇÃO:  As exibições gráficas somente estão disponíveis no 
nível Premium.

Estatísticas de habilidades da equipe

A Exibição de estatísticas de habilidades da equipe é disponibilizada quando você 
seleciona o nó Grupos de habilidades na árvore Grupos de habilidades (Figura 8).

Figura 8. Exibição de estatísticas de habilidades da equipe
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Essa exibição apresenta os detalhes de cada grupo de habilidades individual, 
independentemente de um agente com essas habilidades estar conectado. Por 
padrão, os dados exibidos são classificados em ordem crescente pelo nome da 
habilidade. Os dados são obtidos do servidor CTI, a menos que indicado o contrário, 
e referem-se ao dia atual, iniciando à meia-noite. A taxa de atualização de dados é 
configurável. Por padrão, ela ocorre a cada 15 segundos. A taxa mínima é de 
5 segundos e a máxima é de 60 segundos.

As exibições gráficas dessas informações consistem em gráficos de barras com o 
nome da habilidade no eixo Y e qualquer uma das estatísticas disponíveis listadas 
na tabela a seguir no eixo X e são expressas como um número inteiro (0, 1, 2...) ou 
tempo de duração (hh:mm:ss).

Tabela 10. Dados da Exibição de estatísticas de habilidades da equipe

Nome Descrição

Nome da
habilidade

O identificador do grupo de habilidades, conforme configurado 
no Cisco Unified CCE. Essa coluna é obrigatória e não pode ser 
desabilitada.

Agentes O número de agentes conectados.

Chamadas 
aguardando

O número de chamadas que estão atualmente na fila aguardando 
por um agente.

Duraçãomais 
antiga

O tempo da chamada mais antiga na fila.

ASA Velocidade média de resposta. O tempo médio que um chamador 
aguarda na fila por um agente, calculado pela divisão do tempo de 
espera do grupo de habilidades pelo número de chamadas 
atendidas pelo grupo de habilidades.

OBSERVAÇÃO: Essa estatística é calculada a partir das colunas 
PeripheralNumber, AnswerWaitTimeTo5 e CallsAnsweredTo5 
nas tabelas t_skill_group e t_skill_group_real_time no banco de 
dados Cisco Unified CCE Admin Workstation (AW) HDS, e não do 
servidor CTI. 

Chamadas
tratadas

O número de chamadas apresentadas, atendidas e concluídas 
pelos agentes.

Tempo médio
em conversa

O tempo médio que os agentes no grupo de habilidades gastam 
no estado Conversando.
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Estatísticas de resumo de habilidades

A Exibição de estatísticas de resumo de habilidades é disponibilizada quando você 
seleciona uma habilidade específica na árvore Grupos de habilidades (Figura 9).

Essa exibição apresenta um resumo de estatísticas de um grupo de habilidades 
específico. Essas estatísticas são de todo o centro de contatos, e não apenas dos 
membros da equipe selecionada.

Os dados são obtidos do servidor CTI, salvo referência em contrário, e referem-se ao 
dia atual, iniciando à meia-noite. A taxa de atualização de dados é configurável. Por 
padrão, ela ocorre a cada 15 segundos. A taxa mínima é de 5 segundos e a máxima 
é de 60 segundos.

Não existe nenhuma exibição gráfica disponível para essas estatísticas.

Figura 9. Exibição de estatísticas de resumo de habilidades

Tabela 11. Dados de Exibição de estatísticas de resumo de habilidades

Nome Descrição

Nome da 
habilidade

O identificador do grupo de habilidades, conforme configurado 
no Cisco Unified CCE. Essa coluna é obrigatória e não pode ser 
desabilitada.

Agentes O número de agentes atribuídos ao grupo de habilidades 
que estão conectados.

Chamadas 
aguardando

O número de chamadas que estão atualmente na fila 
aguardando por um agente.

Duração mais 
antiga

O tempo da chamada mais antiga na fila.

ASA Velocidade média de resposta. O tempo médio que um chamador 
aguarda na fila por um agente, calculado pela divisão do tempo 
de espera do grupo de habilidades pelo número de chamadas 
atendidas pelo grupo de habilidades. Os dados para essa 
estatística originam-se do banco de dados AW HDS, e não do 
servidor CTI. 

Chamadas 
tratadas

O número de chamadas apresentadas, atendidas e concluídas 
pelos agentes.

Tempo médio 
em conversa

O tempo médio que os agentes no grupo de habilidades gastam 
no estado Conversando.
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Estados de agentes de habilidades

A Exibição de estados de agentes de habilidades é disponibilizada quando você 
seleciona uma habilidade específica na árvore Grupos de habilidades (Figura 10).

Essa exibição apresenta informações sobre cada um dos agentes conectados 
ao ACD e atribuídos ao grupo de habilidades selecionado. Por padrão, os dados 
exibidos são classificados em ordem crescente pelo nome do agente.

Os dados são obtidos do serviço de bate-papo Cisco e referem-se ao dia atual, 
iniciando à meia-noite. A taxa de atualização de dados é de 1 segundo e não 
é configurável.

A exibição gráfica dessa informação consiste em um gráfico de barras 
com os estados do ACD no eixo Y e o número de agentes no eixo X. 

Figura 10. Exibição de estados de agentes de habilidades

Tabela 12. Dados de Exibição de estados de agentes de habilidades

Nome Descrição

Nome do 
agente

O nome do agente.

ID do agente A ID do agente.

Estado atual O estado do ACD atual do agente.

Grupo de 
habilidades

A ID do grupo de habilidades da chamada do ACD que o 
agente está atendendo no momento (no estado Conversando). 
Se não houver chamada, ou se não for uma chamada do ACD, 
esse campo ficará em branco.

Duração do 
estado

A quantidade de tempo, em segundos, que o agente está 
no estado do ACD atual.

Código de 
razão

A razão pela qual o agente se encontra no estado do ACD atual. 
Os códigos de razão estão disponíveis somente para os estados 
Não pronto e Logoff. 
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Estatísticas de agentes da equipe

A Exibição de estatísticas de agentes da equipe é disponibilizada quando 
você seleciona o nó Equipe ou o nó Agentes na árvore Agentes (Figura 11).

Essa exibição apresenta o estado em tempo real dos agentes na equipe selecionada 
que estão atualmente conectados ao ACD. Por padrão, os dados exibidos são 
classificados em ordem crescente pelo nome do agente.

Os dados são obtidos do serviço Gravação e estatísticas do CAD e referem-se ao 
dia atual, iniciando à meia-noite. A taxa de atualização de dados é configurável. 
Por padrão, ela ocorre a cada 15 segundos. A taxa mínima é de 5 segundos 
e a máxima é de 30 segundos.

As exibições gráficas das informações consistem em gráficos de barras com os 
nomes dos agentes no eixo Y e a quantidade média de tempo (hh:mm:ss) que 
o agente gastou em um estado do ACD selecionado.

Figura 11. Exibição de estatísticas de agentes da equipe

Tabela 13. Dados de Exibição de estatísticas de agentes da equipe

Nome Descrição

Nome do 
agente

O nome do agente.

ID do agente A ID do agente.

Tempo de logon O tempo total que o agente permaneceu conectado 
ao ACD hoje.

Chamadas 
apresentadas

O número de chamadas de entrada (ACD e não ACD) 
apresentadas ao agente hoje.

Chamadas 
tratadas

O número de chamadas de entrada (ACD e não ACD) 
apresentadas ao agente e atendidas por ele hoje.

Maior conversa O tempo de conversação mais longo de todas as 
chamadas tratadas hoje.

Média de 
conversas

O tempo médio de conversação e de espera de todas 
as chamadas tratadas hoje.

Total 
conversando

O tempo total de conversação e de espera de todas 
as chamadas tratadas hoje.
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Estados de agentes da equipe

A Exibição de estados de agentes da equipe é disponibilizada quando você seleciona 
o nó Equipe ou o nó Agentes na árvore Agentes (Figura 12). 

Essa exibição apresenta os detalhes de desempenho de cada agente na equipe. Por 
padrão, os dados exibidos são classificados em ordem crescente pelo nome do agente.

Os dados são obtidos do serviço de bate-papo Cisco e referem-se ao dia atual, 
iniciando à meia-noite. A taxa de atualização de dados é de 1 segundo e não é 
configurável.

Máximo pronto O tempo mais longo que o agente gastou hoje no estado Pronto.

Média pronto O tempo médio que o agente gastou hoje no estado Pronto.

Total pronto O tempo total que o agente gastou hoje no estado Pronto.

Máximo não 
pronto

O tempo mais longo que o agente gastou hoje no estado 
Não pronto.

Média não 
pronto

O tempo médio que o agente gastou hoje no estado Não pronto.

Total não 
pronto

O tempo total que o agente gastou hoje no estado Não pronto.

Máximo 
trabalho 
pós-chamada

O tempo mais longo que o agente gastou hoje nos 
estados Pronto para trabalho ou Não pronto para trabalho.

Média trabalho 
pós-chamada

O tempo médio que o agente gastou hoje nos estados 
Pronto para trabalho e Não pronto para trabalho.

Total de 
trabalho 
pós-chamada

O tempo total que o agente gastou hoje nos estados Pronto 
para trabalho e Não pronto para trabalho.

Tempo outro O tempo total que o agente gastou hoje em estados diferentes 
de Conversando, Pronto, Não pronto, Pronto para trabalho 
e Não pronto para trabalho.

Tabela 13. Dados de Exibição de estatísticas de agentes da equipe (continuação)

Nome Descrição

Figura 12. Exibição de estados de agentes da equipe



Guia do usuário do Cisco Supervisor Desktop

28 Novembro de 2010

A exibição gráfica das informações consiste em um gráfico de barras com os estados 
do ACD no eixo Y e o número de agentes atualmente em cada estado do ACD. 

Dados de Exibição versus equipes

A Exibição de estatísticas de agentes vs. equipes é disponibilizada quando você 
seleciona um agente específico na árvore Agentes (Figura 13).

Essa exibição apresenta os detalhes de desempenho do agente e compara esses 
dados com os detalhes de desempenho da equipe. Os dados são obtidos do serviço 
Gravação e estatísticas Cisco e referem-se ao dia atual, iniciando à meia-noite. A taxa 
de atualização de dados é configurável. Por padrão, ela ocorre a cada 15 segundos. 
A taxa mínima é de 5 segundos e a máxima é de 30 segundos.

Tabela 14. Dados da exibição em tempo real Estados de agentes da equipe

Nome Descrição

Nome do 
agente

O nome do agente.

ID do agente A ID do agente.

Estado atual O estado do ACD atual do agente.

Grupo de 
habilidades

A ID do grupo de habilidades da chamada que o agente está 
atendendo no momento (no estado Conversando). Se não 
houver chamada, ou se não for uma chamada do ACD, esse 
campo ficará em branco.

Nome da 
habilidade

O identificador do grupo de habilidades, conforme configurado 
no Cisco Unified CCE. 

Duração 
do estado

A quantidade de tempo, em segundos, que o agente está 
no estado do ACD atual.

Código 
de razão

A razão pela qual o agente se encontra no estado do ACD atual. 
Os códigos de razão estão disponíveis somente para os estados 
Não pronto e Logoff. 

Figura 13. Exibição de estatísticas de agentes versus equipes
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A exibição gráfica consiste em dois gráficos de pizza, que mostram a porcentagem 
de tempo que um agente específico gasta em vários estados do ACD em comparação 
às porcentagens gastas pela equipe como um todo (Figura 14).

Os estados do ACD comparados são:

■ Pronto

■ Não pronto

■ Conversando

■ Trabalho pós-chamada (Pronto para trabalho e Não pronto para trabalho)

■ Outro (todos os outros estados do ACD não listados aqui)

Figura 14. Exibição de agentes vs. tempo percentual da equipe no estado

Tabela 15. Dados de Exibição de estatísticas de agentes vs. equipes

Nome Descrição

ID Identifica as estatísticas do agente ou da equipe selecionada.

Tempo de
logon

A quantidade de tempo que o agente e a equipe permaneceram 
conectados no Agent Desktop.

Chamadas
apresentadas

Agente — O número de chamadas de entrada (ACD e não ACD) 
apresentadas ao agente hoje.

Equipe — O número total de chamadas de entrada (ACD e não 
ACD) apresentadas hoje para todos os membros da equipe.
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Chamadas
tratadas

Agente — O número de chamadas de entrada (ACD e não ACD) 
apresentadas ao agente e atendidas por ele hoje.

Equipe — O número de chamadas de entrada (ACD e não ACD) 
apresentadas a todos os membros da equipe e atendidas por 
eles hoje.

Maior
conversa

Agente — O tempo de conversação mais longo de todas 
as chamadas tratadas hoje.

Equipe — O tempo de conversação mais longo de todas as 
chamadas tratadas hoje por qualquer membro da equipe.

Média de
conversas

Agente — O tempo médio de conversação e espera de todas 
as chamadas tratadas hoje.

Equipe — O tempo médio de conversação e espera de todas 
as chamadas tratadas hoje por todos os membros da equipe.

Total
conversando

Agente — O tempo total de conversação e espera de todas 
as chamadas tratadas hoje.

Equipe — O tempo total de conversação e espera de todas 
as chamadas tratadas hoje por todos os membros da equipe.

Máximo
pronto

Agente — O tempo mais longo que o agente gastou hoje 
no estado Pronto.

Equipe — O tempo mais longo que qualquer membro 
da equipe gastou hoje no estado Pronto.

Média
pronto

Agente — O tempo médio que o agente gastou hoje no estado 
Pronto.

Equipe — O tempo médio que todos os membros da equipe 
gastaram hoje no estado Pronto.

Total
pronto

Agente — O tempo total que o agente gastou hoje no 
estado Pronto.

Equipe — O tempo total que todos os membros da equipe 
gastaram hoje no estado Pronto.

Máximo
não pronto

Agente — O tempo mais longo que o agente gastou hoje 
no estado Não pronto.

Equipe — O tempo mais longo que qualquer membro da 
equipe gastou hoje no estado Não pronto.

Tabela 15. Dados de Exibição de estatísticas de agentes vs. equipes (continuação)

Nome Descrição
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Média
não pronto

Agente — O tempo médio que o agente gastou hoje no estado 
Não pronto.

Equipe — O tempo médio que todos os membros da equipe 
gastaram hoje no estado Não pronto.

Total
não pronto

Agente — O tempo total que o agente gastou hoje no estado 
Não pronto.

Equipe — O tempo total que todos os membros da equipe 
gastaram hoje no estado Não pronto.

Máximo
trabalho
pós-chamada

Agente — O tempo mais longo que o agente gastou hoje no 
estado Pronto para trabalho ou Não pronto para trabalho.

Equipe — O tempo mais longo que qualquer membro da equipe 
gastou hoje no estado Pronto para trabalho ou Não pronto para 
trabalho.

Média
trabalho
pós-chamada

Agente — O tempo médio que o agente gastou hoje nos estados 
Pronto para trabalho e Não pronto para trabalho.

Equipe — O tempo médio que todos os membros da equipe 
gastaram hoje nos estados Pronto para trabalho e Não pronto 
para trabalho.

Total de
trabalho
pós-chamada

Agente — O tempo total que o agente gastou hoje nos estados 
Pronto para trabalho e Não pronto para trabalho.

Equipe — O tempo total que todos os membros da equipe 
gastaram hoje nos estados Pronto para trabalho e Não pronto 
para trabalho.

Tempo
outro

Agente — O tempo total que o agente gastou hoje em estados 
diferentes de Conversando, Pronto, Não pronto, Pronto para 
trabalho e Não pronto para trabalho.

Equipe — O tempo total que todos os membros da equipe 
gastaram hoje em estados diferentes de Conversando, Pronto, 
Não pronto, Pronto para trabalho e Não pronto para trabalho.

Tabela 15. Dados de Exibição de estatísticas de agentes vs. equipes (continuação)

Nome Descrição
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Log de chamadas de agentes

A exibição Log de chamadas de agentes é disponibilizada quando você seleciona 
o nó Logs abaixo de um nome de agente específico na árvore Agentes (Figura 15).

Essa exibição apresenta um histórico das chamadas realizadas e recebidas pelo 
agente durante a sessão atual. Por padrão, os dados exibidos são classificados 
em ordem crescente pela hora do dia. Os dados no relatório devem ser atualizados 
manualmente clicando no botão Atualizar na barra de ferramentas.

Figura 15. Log de chamadas de agentes

Tabela 16. Dados da exibição Log de chamadas de agentes

Nome Descrição

Hora de início A hora em que a chamada foi atendida.

Direção Chamada de entrada ou de saída.

Atendida (Sim/Não) Chamada atendida ou não atendida.

Chamador O número de telefone de origem.

Chamado O número de telefone de destino.

Duração da 
chamada

A duração da chamada.

Linha ACD Indica se a linha utilizada pela chamada era ACD (Sim) 
ou não ACD (Não).
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Log de estados de agentes no ACD

A exibição Log de estados de agentes no ACD é disponibilizada quando você seleciona 
o nó Logs abaixo do nome de um agente específico na árvore Agentes (Figura 16).

Essa exibição apresenta um histórico dos estados do ACD pelos quais o agente 
transitou durante a sessão atual. Por padrão, os dados exibidos são classificados 
em ordem crescente pela hora do dia. Os dados no relatório devem ser atualizados 
manualmente clicando no botão Atualizar na barra de ferramentas.

Figura 16. Log de estados de agentes no ACD

Tabela 17. Dados do Log de estados de agentes no ACD

Nome Descrição

Hora de início do estado A hora em que o estado do agente foi iniciado.

Estado do agente O estado do agente do ACD.

Dados de finalização Quaisquer dados de finalização inseridos pelo agente, 
se o estado do agente para o qual foi feita a transição 
for Trabalho pós-chamada (Pronto para trabalho ou Não 
pronto para trabalho).

Código de razão Qualquer código de razão inserido pelo agente, se o 
estado do agente para o qual foi feita a transição for 
Não pronto ou Logoff (se necessário).

Duração do estado O período de tempo em que o agente permaneceu no 
estado de agente.
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Chamadas ativas de agentes

A exibição Chamadas ativas de agentes é disponibilizada quando você seleciona 
uma  chamada ativa abaixo do nome de um agente específico na árvore Agentes 
(Figura 17).

Essa exibição apresenta informações sobre cada participante na chamada 
ativa atual. 

Dados da empresa

A Exibição de dados da empresa é disponibilizada quando você seleciona 
uma chamada ativa abaixo do nome de um agente específico na árvore Agentes 
(Figura 18). Os dados específicos exibidos são configurados pelo administrador.

Figura 17. Chamadas ativas de agentes

Tabela 18. Dados da exibição em tempo real Chamadas ativas de agentes

Nome Descrição

Nome Nome dos participantes da chamada, se conhecidos. Se esses 
dados não forem conhecidos, <Não disponível> será exibido.

Número O número de telefone do participante.

Status da 
chamada

Estado do gancho do participante (Ativo ou Em espera).

Duração O período de tempo em que o participante permaneceu 
na chamada.

Grupo de 
habilidades

A ID do grupo de habilidades em que a chamada foi colocada 
na fila, se aplicável.

Figura 18. Exibição de dados da empresa
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Histórico de chamadas

A exibição em tempo real Histórico de chamadas é disponibilizada quando você 
seleciona uma chamada ativa abaixo do nome de um agente específico na árvore 
Agentes (Figura 19). 

Essa exibição apresenta um histórico da presença da chamada no centro 
de contatos.

Figura 19. Exibição de histórico de chamadas

Tabela 19. Dados da exibição em tempo real Histórico de chamadas

Nome Descrição

Limite O período de tempo aceitável que uma chamada pode permanecer 
em um dispositivo específico ou centro de contatos. O administrador 
pode atribuir limites de aviso e de cuidado para cada tipo de 
dispositivo, bem como um limite total para uma chamada.

Se a chamada permanecer em um dispositivo por um tempo 
maior do que o definido nos limites de cuidado e aviso, um 
ícone de cuidado ou aviso será exibido nesse campo.

Dispositivo Um dispositivo pelo qual a chamada passou.

Tipo O tipo do dispositivo pelo qual a chamada passou.

Descrição A descrição do dispositivo.

Duração A quantidade de tempo que a chamada permaneceu no dispositivo.

Total A soma de todas as durações listadas.
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Monitoração de agentes

O CAD oferece suporte a dois tipos de monitoração: com base no CAD e com base 
no Unified CM (com base em chamadas). 

O tipo de monitoração usado é determinado quando os componentes 
Cisco do sistema são instalados. O CAD utiliza a monitoração com base 
no Unified CM ou com base no CAD, mas não ambas.O Supervisor Desktop 
determina automaticamente o tipo de monitoração usado quando ele é iniciado.

OBSERVAÇÃO:  Se tiver sido ativada pelo administrador, você poderá 
monitorar as chamadas não ACD de um agente.

Monitoração com base no CAD

A monitoração com base no CAD está disponível sempre que um agente 
está conectado ao Agent Desktop. Ela não está disponível quando:

■ Você está participando de uma chamada telefônica (não é possível 
monitorar a si mesmo).

■ Você usa a função Entrar ou Interceptar.

OBSERVAÇÃO:  Somente um supervisor de cada vez pode monitorar 
um agente móvel.

Quando você usa a monitoração com base no CAD, a chamada monitorada 
pode ser ouvida nos alto-falantes do PC. O controle deslizante de volume na 
barra de ferramenta do Supervisor Desktop permite controlar o volume ao 
monitorar a conversação telefônica de um agente. O sistema lembra a última 
configuração de volume e a utiliza no próximo logon.

Na monitoração com base no CAD, você pode gravar enquanto monitora um agente.

Para iniciar a monitoração de um agente utilizando a monitoração com base no CAD:

1. Selecione um agente na árvore Agentes.

2. Clique no botão Iniciar monitor de voz ou selecione Intervenção > Iniciar 
monitor de voz.

Para parar a monitoração de um agente utilizando a monitoração com base no CAD:

■ Clique no botão Interromper monitor de voz ou selecione Intervenção > 
Interromper monitor de voz.
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Monitoração com base no Unified CM

A monitoração com base no Unified CM está disponível quando um agente está 
conectado ao Agent Desktop e está em uma chamada ativa. Você também deve 
estar conectado ao Agent Desktop e no estado de agente Não pronto. Ela não 
está disponível quando qualquer uma das condições a seguir for verdadeira:

■ Você é um participante de uma chamada telefônica.

■ O agente que você deseja monitorar não está em uma chamada ou tem 
uma chamada em espera.

■ O agente que está sendo monitorado está conectado como um agente móvel.

Na monitoração com base no Unified CM, quando você inicia a monitoração 
de uma chamada de agente, uma nova chamada é direcionada para seu telefone 
IP e respondida automaticamente. O telefone não toca. Você pode ouvir a chamada 
telefônica por meio de fone de ouvido, alto-falante ou aparelho de telefone. A nova 
chamada em seu telefone IP, ou sua “chamada de monitoração”, é exibida no Agent 
Desktop como uma chamada de saída e também no controle de árvore do Supervisor 
Desktop como uma chamada ativa.

Enquanto você estiver monitorando uma chamada, não poderá usar as funções 
Entrar, Interceptar, Conferência ou Transferir. Você deve interromper a monitoração 
para usar uma dessas funções.

OBSERVAÇÃO:  Você não pode monitorar um agente que esteja 
utilizando o IP Communicator.

OBSERVAÇÃO:  Não há suporte para gravação na monitoração com 
base no Unified CM.

OBSERVAÇÃO:  A monitoração com base no Unified CM tem suporte 
somente em determinados modelos de telefone IP. Para obter uma 
lista completa de modelos de telefone IP que oferecem suporte 
à monitoração com base no Unified CM, consulte o Guia de 
compatibilidade de software do Cisco Unified Contact Center 
Enterprise (Unified CCE).

Sua chamada de monitoração não é encerrada se o agente incluir um outro 
participante na conferência ou se o agente fechar o CAD-BE. Sua chamada de 
monitoração (em seu telefone IP) é encerrada quando ocorre um dos seguintes 
eventos:

■ Quando o agente transfere ou encerra a chamada monitorada

■ Quando você interrompe a monitoração ou sai do Supervisor Desktop

■ Quando você ou o agente sai do Agent Desktop
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Para iniciar a monitoração de uma chamada utilizando a monitoração com 
base no Unified CM:

1. Selecione uma chamada sob um agente na árvore Agentes.

2. Clique em Iniciar monitor de voz ou selecione Intervenção > Iniciar 
monitor de voz. A chamada é enviada para seu telefone IP e respondida 
automaticamente. O telefone não toca.

Para parar a monitoração de uma chamada utilizando a monitoração com base no 
Unified CM:

■ Clique em Interromper monitor de voz, selecione Intervenção > Interromper 
monitor de voz, ou encerre a chamada no telefone IP.
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Distribuição de uma página da 
Web para um agente

É possível treinar um agente por meio da distribuição de uma página da 
Web para o navegador integrado do Agent Desktop desse agente. 

Para distribuir uma página da Web para um agente:

1. Selecione o agente na árvore Agentes e, em seguida, selecione Intervenção > 
Treinar ao distribuir uma página. A caixa de diálogo Distribuir URL para agente 
é exibida (Figura 20).

2. Insira a URL da página da Web que deseja que seja exibida para o agente 
e clique em Distribuir para enviar a página da Web para o agente. A página 
da Web distribuída para o agente é exibida na primeira guia do navegador 
integrado do agente. Essa guia é reservada para páginas da Web distribuídas.

OBSERVAÇÃO:  Não há restrições do que pode ser inserido 
como uma URL (por exemplo, não é necessário prefixar a URL com 
“http://”), contanto que a URL possa ser resolvida por um navegador. 
Alguns sites exigem que “http” ou “https” faça parte da URL.

OBSERVAÇÃO:  Se o navegador integrado não estiver habilitado para 
o agente selecionado, essa operação falhará, mas nenhuma 
mensagem de erro será exibida.

Figura 20. Caixa de diálogo Distribuir URL para agente
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Entrada em chamadas

O recurso Entrar permite que você participe da conversa telefônica do ACD de um 
agente (e, se tiver sido ativado pelo administrador, de conversas que não sejam do 
ACD). Ao clicar no botão Entrar, você será automaticamente adicionado à chamada 
telefônica. Essa é uma forma de conferência forçada.

Se a notificação estiver ativada, o agente verá uma mensagem de tentativa de 
participação na chamada e, em seguida, verá uma mensagem informando que 
você está participando da chamada.

Ao usar o recurso Entrar, a monitoração de voz é desativada. Você poderá, no entanto, 
gravar as chamadas.

Não é possível forçar a entrada se qualquer uma das condições a seguir for 
verdadeira:

■ O agente mantém a linha selecionada em espera.

■ O agente está em uma chamada de conferência.

■ Você já está em outra chamada.

■ Você está executando o CAD-BE.

Para entrar:

1. Selecione uma chamada de agente no painel de exibição de equipe.

2. Clique em Entrar ou selecione Intervenção > Entrar. Você é adicionado 
à chamada.

OBSERVAÇÃO:  A qualquer momento durante a chamada 
de conferência, você poderá clicar em Interceptar para desconectar 
o agente cuja chamada foi selecionada na chamada de conferência 
e continuar a conversar com os demais participantes.

Para desligar a chamada de entrada forçada:

■ No Agent Desktop, escolha a chamada de conferência no painel 
de apresentação do contato e clique em Desligar.
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Interceptação de chamadas

O recurso Interceptar permite que você intercepte uma conversação telefônica do 
ACD de um agente (e, se tiver sido ativado pelo administrador, de conversas que não 
sejam do ACD) e, ao mesmo tempo, desconecte o agente dessa chamada telefônica. 
Essa é uma forma de transferência forçada.

OBSERVAÇÃO:  É possível interceptar uma chamada apenas uma vez.

Quando a notificação está ativada, o agente vê uma mensagem de tentativa 
de interceptação da chamada telefônica e, em seguida, vê outra mensagem 
quando a interceptação é realizada com êxito.

Quando o recurso Interceptar é usado, a monitoração de voz é desativada. 
Você poderá, no entanto, gravar as chamadas.

Não é possível realizar a interceptação se qualquer uma das condições a seguir 
for verdadeira: 

■ O agente mantém a linha selecionada em espera.

■ Você já está em outra chamada.

Para interceptar uma chamada telefônica:

1. Selecione uma chamada de agente no painel de exibição de equipe.

2. Clique em Interceptar ou selecione Intervenção > Interceptar. A chamada 
é transferida para você.

OBSERVAÇÃO:  Se você estiver interceptando uma chamada de 
conferência na qual esteja participando, a chamada de agente 
selecionada no painel de exibição de equipe será desligada 
da chamada de conferência e todos os outros participantes 
permanecerão conectados.

Para desligar a chamada interceptada:

■ No Agent Desktop, escolha a chamada interceptada no painel 
de apresentação do contato e clique em Desligar.
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Gravação de chamadas

Você pode usar o Supervisor Desktop para gravar, salvar e reproduzir chamadas 
ACD e não ACD tratadas por agentes de sua equipe. Se tiver sido ativada pelo 
administrador, você também poderá gravar conversas telefônicas do agente que 
não sejam do ACD.

OBSERVAÇÃO:  A possibilidade de gravar depende dos recursos 
disponíveis no sistema. Se a gravação não estiver disponível, o botão 
Iniciar gravação na barra de ferramentas será desabilitado.

Várias gravações podem estar em andamento ao mesmo tempo, embora somente 
uma gravação possa ser feita por agente de cada vez. O Visualizador de registros 
do supervisor pode ser usado para revisar chamadas gravadas. Os recursos Entrar, 
Interceptar e Monitor de voz podem ser usados durante a gravação. 

Ao gravar uma chamada, lembre-se das seguintes considerações:

■ O recurso de gravação não se destina a gravar todas as chamadas. 
Ele é apenas uma solução sob demanda.

■ Quando você seleciona uma chamada específica no painel de exibição 
de equipe para gravar, toda a atividade de voz relacionada a esse agente 
específico é gravada. A gravação não está limitada à chamada selecionada. 
Por exemplo, se o agente colocar a chamada selecionada em espera e 
alternar para outra chamada, ambas as chamadas serão gravadas.

■ A gravação será finalizada quando a chamada selecionada for encerrada 
ou quando a gravação for interrompida manualmente por você, o que ocorrer 
primeiro.

■ Os agentes podem ser configurados para que possam iniciar e interromper 
a gravação de chamadas. Entretanto, os agentes não podem parar gravações 
iniciadas por supervisores. Se o agente tentar fazer isso, a interface do Agent 
Desktop ou do IP Phone Agent indicará que a gravação foi interrompida. No 
entanto, a gravação não será interrompida e o Supervisor Desktop exibirá 
um ícone indicando que a gravação continua sendo realizada.

■ É possível interromper uma gravação iniciada por um agente.

■ Se a notificação estiver desativada, os agentes não terão como saber se suas 
chamadas estão sendo gravadas. Se um agente tentar iniciar a gravação 
de uma chamada que já esteja sendo gravada, será exibido um ícone de 
gravação na chamada, embora o agente não tenha o controle da gravação.

■ Quando você ou um agente grava uma chamada, uma licença de gravação 
é usada. A licença é liberada quando a gravação é interrompida. Se todas 
as licenças de gravação estiverem em uso quando você tentar iniciar uma 
gravação, ela não será iniciada.
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Para gravar uma chamada:

1. Selecione a chamada que deseja gravar na árvore Agentes.

2. Clique em Iniciar gravação ou selecione Intervenção > Chamada/agente - 
Iniciar gravação.

3. Ao concluir, clique em Interromper gravação ou selecione Intervenção > 
Chamada/agente - Interromper gravação. A chamada é arquivada no 
banco dados do serviço Gravação e será automaticamente armazenada 
por sete dias. 

OBSERVAÇÃO:  Se desejar salvar a gravação por um período maior, 
você poderá fazer isso por até 30 dias e, após esse período, ela será 
excluída. Para obter mais informações sobre como reproduzir e salvar 
gravações, consulte “Uso do Visualizador de registros do supervisor” 
na página 69.
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Alteração de estados do ACD 
dos agentes

É possível usar o Supervisor Desktop para alterar o estado do ACD de um agente 
da sua equipe, incluindo o logoff de um agente. 

OBSERVAÇÃO:  Ao fazer logoff de um agente do CAD, ele continuará 
sendo exibido na árvore Agentes e poderá bater papo e receber 
mensagens da equipe. Se fizer logoff de um agente do CAD-BE 
ou do IP Phone, ele não será mais exibido na árvore Agentes.

Para alterar o estado de um agente:

1. Na árvore Agentes, selecione o agente cujo estado você deseja alterar.

2. Na barra de ferramentas, clique no botão de estado de agente apropriado.

OBSERVAÇÃO:  Há um atraso de cerca de 2 a 3 segundos para que 
as alterações de estado de agente entrem em vigor. Para garantir 
que você tenha definido o estado de agente desejado, aguarde 
tempo suficiente entre os cliques nos botões Estado do agente 
para que o comando entre em vigor.

OBSERVAÇÃO:  Se uma alteração de estado de agente falhar, 
nenhuma mensagem de falha será exibida. Você saberá que 
a alteração de estado de agente foi concluída com êxito se o ícone 
ao lado do nome do agente no painel de exibição de equipe for 
alterado para o ícone com o estado do agente atual.
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Uso do bate-papo

O bate-papo permite que você envie mensagens instantâneas para agentes em 
suas equipes e para outros supervisores. Além disso, se a sua configuração incluir 
o Cisco Unified Presence Server, você poderá enviar mensagens instantâneas para 
não agentes que estejam utilizando o Unified Presence Client.

Com a integração do Cisco Unified Presence Server no CAD 7.5, a janela Seleção 
de bate-papo foi alterada da seguinte forma.

■ Especialistas no tema (não agentes) agora podem ser acessados a partir 
dessa janela.

■ As informações adicionais sobre o estado do ACD incluem: 

— Os ícones que representam os estados do ACD são exibidos à esquerda 
dos nomes de agentes.

— Os nomes de estado do ACD são exibidos à direita dos nomes de agentes 
(por exemplo, Não pronto).

■ As informações adicionais sobre o status do Unified Presence incluem: 

— Os ícones que representam o status do Unified Presence são exibidos 
à esquerda dos nomes dos agentes.

— Os rótulos de status do Unified Presence são exibidos à direita dos 
nomes de não agentes.

Além disso, a janela Seleção de bate-papo também fornece acesso de menu 
às seguintes funções de tratamento de chamada:

■ Fazer chamadas

■ Transferir chamadas

■ Iniciar chamadas de conferência

OBSERVAÇÃO:  Não é possível iniciar bate-papos com agentes 
do IP Phone ou do CAD-BE.

Alguns recursos do Bate-papo incluem:

■ A mesma mensagem de bate-papo pode ser enviada para vários 
destinatários (suas respostas, se houver alguma, aparecerão em 
janelas de bate-papo separadas, uma para cada pessoa).

■ É possível participar de várias sessões de bate-papo ao mesmo tempo.

■ A barra de título da janela de bate-papo exibe o nome da pessoa com 
a qual você está batendo papo.
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■ Se você sinalizar uma mensagem de bate-papo com uma prioridade alta, 
a janela de bate-papo surgirá na tela da outra pessoa para que a mensagem 
seja percebida imediatamente. 

■ Se a prioridade de uma mensagem de bate-papo for normal (o padrão), 
a janela de bate-papo permanecerá em seu estado atual (aberta ou 
minimizada) e o ícone correspondente piscará na barra de tarefas 
do Windows.

■ Um log das mensagens de bate-papo trocadas entre você e o seu parceiro 
de bate-papo (histórico de bate-papo) estará disponível enquanto a janela 
de bate-papo estiver aberta. Depois que a janela de bate-papo for fechada, 
o log será perdido.

■ O histórico do bate-papo é exibido em ordem cronológica, com as mensagens 
mais antigas na parte superior do painel de log.

■ É possível iniciar bate-papos com agentes desconectados do ACD, contanto 
que o Agent Desktop deles ainda esteja aberto.

Para iniciar uma sessão de bate-papo:

1. Na barra de ferramentas, clique em Bate-papo. A janela Seleção de bate-papo 
é exibida (Figura 21).

OBSERVAÇÃO:  A janela listará os nomes e o status das pessoas 
com quem você pode bater papo: membros de sua equipe, outros 
supervisores e membros de sua lista de contato (se você estiver 
conectado ao Unified Presence).

Figura 21. Janela Seleção de bate-papo

Essa janela Seleção de 
bate-papo exibe quatro listas 
de contatos: agentes nomeados, 
supervisores, lista de contatos 
e lista de contatos 1. As duas 
primeiras listas de contatos 
são padrão e estão sempre 
disponíveis. As duas últimas 
listas de contatos podem 
ser personalizadas e estão 
disponíveis somente quando 
você está conectado ao Unified 
Presence. Observe que a última 
lista de contatos está fechada 
(os membros não estão visíveis).
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2. Para bater papo com uma pessoa, clique duas vezes no nome dela. Para 
bater papo com várias pessoas, selecione seus nomes e escolha Ações > 
Bate-papo. Uma janela de bate-papo será aberta e uma sessão será 
iniciada com as pessoas selecionadas (Figura 22).

3. Digite sua mensagem no campo de entrada de texto.

4. Se desejar que sua mensagem seja exibida imediatamente na tela do 
destinatário, marque a caixa de seleção Alta prioridade.

Figura 22. Janela Sessão de bate-papo

Painel de histórico 

Campo de entrada 

de bate-papo

de texto
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5. Clique em Enviar ou pressione Enter. Sua mensagem será enviada para 
o seu parceiro de bate-papo e registrada no painel de log do bate-papo.

OBSERVAÇÃO:  As respostas dos destinatários de uma mensagem 
de grupo aparecerão em janelas individuais de bate-papo. Eles 
não poderão responder para o grupo, mas apenas para você.

Para finalizar uma sessão de bate-papo:

■ Selecione Arquivo > Fechar ou clique em Fechar no canto superior direito da 
janela de bate-papo.

Figura 23. Janela de bate-papo
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Mensagens de bate-papo de alta prioridade 
predefinidas

Os agentes podem ter um botão de tarefa no Agent Desktop e no CAD-BE configurado 
para enviar uma mensagem de bate-papo de alta prioridade predefinida para seus 
supervisores. Essa mensagem predefinida (por exemplo, “Force a entrada em minha 
chamada”) é configurada pelo administrador. O comportamento dela é semelhante 
ao de uma mensagem de bate-papo sinalizada como sendo de alta prioridade – ela 
é exibida em sua tela sobre todas as outras janelas para obter sua atenção imediata.

OBSERVAÇÃO:  Embora um agente do CAD-BE possa enviar uma 
mensagem de bate-papo de alta prioridade utilizando um botão de 
tarefa, você não pode enviar uma mensagem de bate-papo de volta 
a esse agente. Os agentes do CAD-BE não possuem o recurso de 
bate-papo comum.
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Uso do navegador integrado

O navegador integrado permite exibir páginas da Internet a partir do Supervisor 
Desktop. Por padrão, o navegador não está ativado. Para obter instruções sobre como 
habilitar o navegador e configurar uma página inicial, consulte “Definição de 
preferências” na página 13.

Quando está habilitado, o navegador integrado é exibido como uma ou mais guias 
no painel de exibição em tempo real e com até 20 caracteres do nome da página 
da Web atual exibidos na guia. As exibições em tempo real são mostradas em outra 
guia desse painel (a posição padrão é a primeira guia). O navegador integrado pode 
exibir até 10 guias, cada uma com uma página da Web diferente. A lista suspensa 
de endereços contém as URLs dos últimos 10 sites da Web visitados para oferecer 
um acesso rápido aos sites da Web visitados com mais frequência.

OBSERVAÇÃO:  O Internet Explorer deve estar instalado no PC para 
que o navegador integrado possa funcionar.

OBSERVAÇÃO:  Não há suporte à execução do CAD-BE no navegador 
integrado.

OBSERVAÇÃO:  O navegador integrado oferece suporte somente 
a uma sessão da Web de cada vez para aplicativos Web que usam 
cookies de gerenciamento de sessão. Por exemplo, você pode fazer 
logon em um aplicativo Web que utilize cookies em uma guia como 
Usuário A e, em seguida, fazer logon no mesmo aplicativo Web em 
outra guia como Usuário B. Entretanto, várias sessões da Web têm 
suporte a aplicativos Web que usam o gerenciamento de sessões 
com base em URL.

OBSERVAÇÃO:  Não há suporte à reordenação de guias do navegador 
integrado por meio de arraste.
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Barra de ferramentas do navegador

A barra de ferramentas do navegador é uma barra de ferramentas básica 
de navegador. Ela permite navegar pelas páginas da Web exibidas, atualizar 
a página atual e retornar à página inicial.

Tabela 20. Botões da barra de ferramentas e teclas de atalho do navegador

Ícone Nome Atalho Descrição

Voltar Alt+seta para 
a esquerda

Retorna para a última página exibida.

Avançar Alt+seta para 
a direita

Leva até página exibida antes de você clicar 
no botão Voltar.

Parar Esc Interrompe o carregamento de uma página 
da Web pelo navegador.

Atualizar F5 Atualiza a página da Web atual.

Início Alt+Home Retorna para a página inicial predefinida.
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Envio de mensagens da equipe

Uma mensagem da equipe pode ser enviada para todos os agentes de uma equipe, 
independentemente de o agente estar ou não conectado ao ACD. O agente poderá 
ver uma mensagem da equipe desde que esteja com o Agent Desktop aberto.

OBSERVAÇÃO:  Não é possível enviar mensagens da equipe para 
agentes do IP Phone e do CAD-BE.

A janela Mensagens da equipe (Figura 24) armazena as 10 últimas mensagens 
da equipe que foram enviadas. É possível selecionar qualquer uma dessas 
mensagens para enviar novamente. Se mais de 10 mensagens da equipe forem 
enviadas, a mais antiga sairá da lista armazenada. Não é possível designar uma 
mensagem da equipe específica para armazenamento permanente.

OBSERVAÇÃO:  Por padrão, a mensagem da equipe movimenta-se 
pelo painel Mensagem da equipe do Agent Desktop. Agentes 
individuais podem definir suas preferências no Agent Desktop para 
exibir mensagens da equipe como fixas. Uma mensagem fixa é mais 
compatível com leitores de tela que são usados com mais frequência 
por agentes com necessidades especiais de visão. 

O campo Mensagem atual exibe a mensagem que está sendo enviada no momento 
para a sua equipe.

Figura 24. Janela Mensagem da equipe
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Para enviar uma mensagem da equipe para todos os agentes de uma equipe:

1. Na lista de seleção de equipe, escolha a equipe para a qual você deseja 
enviar a mensagem. Em seguida, clique em Mensagens da equipe ou em 
Exibir > Mensagens da equipe.

2. Digite sua mensagem na caixa de texto. A mensagem pode conter até 
255 caracteres.

OBSERVAÇÃO:  Você deve digitar uma mensagem antes de escolher 
uma hora de expiração.

3. No campo Expira em, escolha um horário específico para a expiração 
da mensagem. 

Por padrão, a mensagem é executada por 30 minutos. 

Se você definir uma hora anterior à atual, a mensagem será executada até 
aquela hora no dia seguinte. Por exemplo, se a hora atual for 10h15 e você 
definir a hora de expiração como 10h, a mensagem será executada até as 
10h de amanhã.

4. Clique em Iniciar ou pressione Enter. A mensagem será enviada para 
a equipe pelo período de tempo escolhido. O texto da mensagem enviada 
é registrado no campo de mensagem de desempenho da equipe atual. 

OBSERVAÇÃO:  Se o serviço Bate-papo for reiniciado ou o servidor 
que hospeda o serviço Bate-papo falhar, todas as mensagens da 
equipe ativas serão canceladas.

Para cancelar uma mensagem da equipe:

■ Na caixa de diálogo Mensagem da equipe, clique em Interromper.
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Criação de fluxos de trabalho 
do supervisor

Ao utilizar o recurso Administrador de fluxo de trabalho do supervisor, você pode 
configurar o desktop para realizar determinadas ações com base em estatísticas 
de fila para chamadas aguardando e chamadas em fila de grupos de habilidades 
especificados. 

Esses fluxos de trabalho aplicam-se somente a você, e não a outros supervisores, 
e estarão disponíveis independentemente do local em que você fizer logon no 
Supervisor Desktop. Eles estão vinculados às suas informações de logon.

Em geral, os fluxos de trabalho consistem em eventos, limites e ações. 

■ O evento que dispara uma ação é uma atualização de estatísticas da fila 
de grupos de habilidades. As estatísticas da fila são atualizadas a cada 
5 segundos.

■ O evento deve atender a pelo menos um dos limites a seguir:

— O número de chamadas aguardando deve estar abaixo, acima ou 
dentro dos limites especificados.

— A chamada mais antiga na fila deve estar abaixo, acima ou dentro 
das durações especificadas.

■ As ações disparadas ao atender às regras podem ser:

— Alterar a cor do nome do grupo de habilidades no controle de árvore e/ou 
adicionar uma mensagem ao seu lado.

— Realçar os dados na exibição em tempo real em forma de tabela.

— Exibir uma mensagem pop-up em sua área de trabalho.

— Reproduzir um arquivo *.wav em sua área de trabalho.

— Enviar um e-mail para destinatários selecionados.

Por exemplo, é possível configurar um fluxo de trabalho de forma que, quando houver 
mais de 10 chamadas aguardando na fila para o grupo de habilidades 6500, o nome 
do grupo de habilidades na árvore Grupo de habilidades se torne vermelho e um aviso 
sonoro seja emitido a cada 15 segundos. 

Para configurar um fluxo de trabalho do supervisor:

1. Selecione Ferramentas > Administrador de fluxo de trabalho do supervisor. 
A caixa de diálogo Lista de fluxos de trabalho do supervisor é exibida.

2. Clique em Adicionar. A caixa de diálogo Adicionar novo fluxo de trabalho 
é exibida.

3. Insira um nome para o novo fluxo de trabalho e clique em OK. A caixa 
de diálogo Seleção de grupo de habilidades é exibida.
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4. Selecione os grupos de habilidades aos quais deseja aplicar o fluxo 
de trabalho no painel Grupos de habilidades disponíveis e use as setas 
para movê-los para o painel Grupos de habilidades selecionados. Clique 
em OK ao concluir. A janela Configuração do fluxo de trabalho do supervisor 
é exibida (Figura 25).

OBSERVAÇÃO: Um grupo de habilidades pode fazer parte de apenas um 
fluxo de trabalho por supervisor.

5. Configure os parâmetros do fluxo de trabalho:

a. Especifique os limites superior e inferior de Chamadas aguardando e/ou 
Duração mais antiga. 

OBSERVAÇÃO: Ao selecionar Chamadas aguardando e Duração mais 
antiga, a precedência será do limite mais alto que for ultrapassado.

b. Selecione Acima no painel Limites. 

Figura 25. Janela Configuração do fluxo de trabalho do supervisor
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c. Clique em Adicionar e, na caixa de diálogo Seleção de tipo de ação, 
selecione a ação a ser disparada quando a estatística de Chamadas 
aguardando e/ou Duração mais antiga estiver acima do limite superior 
configurado e clique em OK. Consulte “Ações de fluxo de trabalho” na 
página 59 para obter mais informações sobre os tipos de ações 
disponíveis.

d. Repita esse procedimento para os limites Abaixo e Dentro de.

6. Após concluir, clique em OK para ativar o fluxo de trabalho.

Exemplo: Configuração de um fluxo de trabalho 
do supervisor

Uma ilustração passo a passo de como configurar um fluxo de trabalho do supervisor 
encontra-se a seguir. Esse fluxo de trabalho:

■ Altera a cor do nome do grupo de habilidades para verde e exibe “Abaixo” 
ao lado do nome no controle de árvore Grupos de habilidades quando há 
menos de duas chamadas aguardando ou se a chamada mais antiga atual 
tiver menos de 1 minuto.

■ Altera a cor do nome do grupo de habilidades para azul e exibe “Cuidado” 
quando há de duas a cinco chamadas aguardando ou se a chamada mais 
antiga tiver entre 1 e 5 minutos.

■ Altera a cor do nome do grupo de habilidades para vermelho e exibe “Aviso” 
quando há mais de cinco chamadas aguardando ou se a chamada mais 
antiga tiver mais de 5 minutos. 

Para configurar o fluxo de trabalho do supervisor de exemplo:

1. Selecione Ferramentas > Administrador de fluxo de trabalho do supervisor. 
A caixa de diálogo Lista de fluxos de trabalho do supervisor é exibida.

2. Clique em Adicionar. A caixa de diálogo Adicionar novo fluxo de trabalho 
é exibida.

3. Insira o nome Gerenciamento de cliente e clique em OK. A caixa de diálogo 
Seleção de grupo de habilidades é exibida.
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4. Selecione os grupos de habilidades aos quais deseja aplicar o fluxo 
de trabalho no painel Grupos de habilidades disponíveis e use as setas 
para movê-los para o painel Grupos de habilidades selecionados. Clique 
em OK ao concluir. A janela Configuração do fluxo de trabalho do supervisor 
é exibida (Figura 26).

5. Marque a caixa de seleção Chamadas aguardando e defina o limite inferior 
como 2 e o limite superior como 5. 

6. Marque a caixa de seleção Duração mais antiga e defina o limite inferior 
como 1 minuto e o limite superior como 5 minutos.

Figura 26. Janela Configuração do fluxo de trabalho do supervisor
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7. Selecione Abaixo no painel Limites e clique em Adicionar no painel Ações. 
A caixa de diálogo Seleção de tipo de ação é exibida (Figura 27).

8. Selecione a ação de nó de controle de árvore e clique em OK. A janela 
Ação de controle de árvore é exibida (Figura 27).

9. Selecione Exibir texto e insira Abaixo no campo. 

10. Selecione Alterar cor do texto, clique em Definir cor, escolha verde na paleta 
de cores exibida e clique em OK.

11. Repita os passos de 7 a 10 para os limites Acima e Dentro de. Para Acima, 
selecione “Aviso” como texto para exibição e defina a cor como vermelho. 
Para Dentro de, selecione “Cuidado” como texto para exibição e defina 
a cor como azul.

Figura 27. Seleção de tipo de ação

Figura 28. Janela Ação de controle de árvore
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12. Após concluir, clique em OK para ativar o fluxo de trabalho. Os nomes 
de grupo de habilidades agora estão codificados por cores com o texto 
exibido (Figura 29).

Ações de fluxo de trabalho

As ações de fluxo de trabalho que podem ser disparadas por regras de limite são:

■ Ação de alerta audível (página 59)

■ Ação de caixa de mensagem (página 60)

■ Ação de relatório (página 61)

■ Ação de relatório (página 61)

■ Ação de controle de árvore (página 62)

■ Ação de alerta por e-mail (página 62)

Ação de alerta audível

A Ação de alerta audível reproduz um arquivo *.wav em sua área de trabalho sempre 
que as regras de limite forem atingidas. Por padrão, o arquivo é reproduzido uma só 
vez, mas também é possível configurá-lo de forma a ser reproduzido repetidamente 
em intervalos especificados. 

OBSERVAÇÃO:  É possível desligar os alertas audíveis configurados 
para serem repetidos em intervalos especificados selecionando 
Ações > Fluxo de trabalho do supervisor — Áudio desativado no 
menu.

O computador provavelmente possui arquivos de sistema *.wav que são usados para 
sinalizar eventos padrão do Windows. Esses arquivos são uma boa fonte de sons. 

OBSERVAÇÃO:  Qualquer arquivo *.wav selecionado deve ter 50 K ou 
menos.

Figura 29. Grupos de habilidades codificados por cores
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Para configurar um alerta audível, na caixa de diálogo Ação de alerta audível 
(Figura 30), clique em Adicionar novo e navegue até o local do arquivo *.wav 
selecionado. Se desejar, configure um intervalo de repetição e clique em OK.

Ação de caixa de mensagem

A Ação de caixa de mensagem exibe uma caixa de mensagem com uma 
mensagem personalizada em sua área de trabalho sempre que as regras 
de limite forem atingidas. A caixa de mensagem é descartada ao clicar em OK.

Figura 30. Caixa de diálogo Ação de alerta audível
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Para configurar uma caixa de mensagem, na caixa de diálogo Ação de caixa 
de mensagem (Figura 31), digite a mensagem no campo Texto da mensagem, 
selecione o ícone de mensagem apropriado e clique em OK.

Ação de relatório

A Ação de relatório realça em cores as células Chamadas aguardando e Duração 
mais antiga na exibição em tempo real em forma de tabela de Estatísticas de 
habilidades da equipe quando os dados na célula ultrapassam as regras de limite. 

Para configurar uma Ação de relatório, na caixa de diálogo Ação de relatório 
(Figura 32), clique em Definir cor para selecionar a cor a ser usada ao realçar 
as células exibidas e clique em OK. 

Se você marcar a caixa de seleção Mostrar relatório de estatísticas de habilidades 
da equipe, sempre que uma estatística for alterada de forma a disparar uma Ação 
de relatório, o Supervisor Desktop alterará automaticamente seu objetivo para exibir 
o Relatório de estatísticas de habilidades da equipe para que seja possível visualizar 
o relatório atual com as células realçadas.

Figura 31. Caixa de diálogo Ação de caixa de mensagem

Figura 32. Caixa de diálogo Ação de relatório
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Ação de controle de árvore

A Ação de controle de árvore permite selecionar uma cor que será aplicada a um 
nome de grupo de habilidades e/ou a uma mensagem para ser exibida ao lado do 
nome do grupo de habilidades no controle de árvore Grupo de habilidades sempre 
que as regras de limite forem atingidas.

Para configurar uma ação de controle de árvore, na caixa de diálogo Ação de controle 
de árvore (Figura 33), marque os efeitos que deseja aplicar ao nome do grupo de 
habilidades. Clique em Definir cor para selecionar uma cor de texto, insira sua própria 
mensagem ou selecione uma mensagem predefinida na lista suspensa (Cuidado ou 
Aviso) para que seja exibida ao lado do nome do grupo de habilidades e clique em OK.

Ação de alerta por e-mail

A Ação de alerta por e-mail permite enviar um e-mail para pessoas específicas 
sempre que as regras de limite não forem atingidas. 

As mensagens de e-mail possuem linhas de assunto predefinidas, dependendo 
da regra de limite atingida. Elas são:

■ Habilidade: <nome do grupo de habilidades>. O número de Chamadas 
aguardando é superior ao limite máximo.

■ Habilidade: <nome do grupo de habilidades>. O número de Chamadas 
aguardando está abaixo do limite mínimo.

■ Habilidade: <nome do grupo de habilidades>. O número de Chamadas 
aguardando está dentro dos limites.

Figura 33. Caixa de diálogo Ação de controle de árvore
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■ Habilidade: <nome do grupo de habilidades>. A duração da chamada mais 
antiga na fila é superior ao limite máximo.

■ Habilidade: <nome do grupo de habilidades>. A duração da chamada mais 
antiga na fila está abaixo do limite inferior.

■ Habilidade: <nome do grupo de habilidades>. A duração da chamada mais 
antiga na fila está dentro dos limites.

As mensagens de e-mail enviadas consistem apenas na linha de assunto; uma 
mensagem no corpo do e-mail é opcional.

Figura 34. Caixa de diálogo Configuração da ação de alerta por e-mail
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Para configurar uma ação de alerta por e-mail, preencha a caixa de diálogo 
Configuração da ação de alerta por e-mail (Figura 34) da seguinte maneira:

Use o botão Testar para verificar se a ação de alerta por e-mail está configurada 
corretamente. Ao clicar em Testar, um e-mail de teste é enviado para os endereços 
de e-mail nos campos Para e CCO.

Se o e-mail de teste obtiver êxito, “E-mail enviado com êxito” será exibido no campo 
ao lado do botão de teste. Caso contrário, a mensagem “Falha no envio do e-mail” 
será exibida. Nesse caso, verifique se as entradas nos campos Para, CCO e Servidor 
de e-mail estão corretas e faça um novo teste.

Tabela 21. Campos da caixa de diálogo Configuração da ação de alerta por e-mail

Campo Descrição

De: Obrigatório. Insira o seu endereço de e-mail. Na primeira vez 
que essa caixa de diálogo for exibida, esse campo estará em 
branco. Nas exibições subsequentes, ele será automaticamente 
preenchido com a informação inserida anteriormente por você.

Para: Obrigatório. Insira o endereço de e-mail dos destinatários, 
separados por ponto-e-vírgula. Na primeira vez que essa caixa 
de diálogo for exibida, esse campo estará em branco. Nas 
exibições subsequentes, ele será automaticamente preenchido 
com a informação inserida anteriormente por você.

Servidor 
de e-mail:

Obrigatório. O endereço IP ou nome de host SMTP do servidor 
de e-mail usado para enviar e-mails. Na primeira vez que essa 
caixa de diálogo for exibida, esse campo estará em branco. Nas 
exibições subsequentes, ele será automaticamente preenchido 
com a informação inserida anteriormente por você.

CCO: Opcional. Insira o endereço de e-mail dos destinatários que 
deseja copiar na mensagem de e-mail. Na primeira vez que essa 
caixa de diálogo for exibida, esse campo estará em branco. Nas 
exibições subsequentes, ele será automaticamente preenchido 
com a informação inserida anteriormente por você.

Assunto: A linha de assunto é automaticamente gerada pela ação.

Alta prioridade Marque essa caixa de seleção se desejar que o e-mail 
seja entregue com alta prioridade. Deixe a caixa de 
seleção desmarcada para entregar e-mails normalmente.

Painel de 
mensagens
(não rotulado)

Opcional. Insira uma mensagem para ser exibida no corpo 
do e-mail. 
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Recapacitação de agentes

A ferramenta Recapacitação de agentes é um aplicativo com base em navegador que 
permite alterar as designações de grupos de habilidades dos agentes da sua equipe 
e rapidamente exibir membros do grupo de habilidades e detalhes de agentes 
individuais. As alterações feitas na participação do agente em grupo de habilidades 
entrem em vigor imediatamente, sem a necessidade de o agente fazer logoff e logon 
novamente.

A ferramenta Recapacitação de agentes pode ser executada no navegador integrado 
se ele estiver habilitado.

A recapacitação pode ser realizada no nível do agente e do grupo de habilidades. 
Você pode adicionar e remover grupos de habilidades de um agente ou adicionar 
ou remover agentes de um grupo de habilidades. 

OBSERVAÇÃO:  O novo grupo de habilidades é exibido imediatamente 
nos relatórios do agente. Se for um novo grupo de habilidades, pode 
levar até 19 minutos para que os dados do grupo de habilidades 
sejam exibidos no Supervisor Desktop. Para exibir os dados 
imediatamente, é possível solicitar ao administrador do sistema 
a realização de uma sincronização manual dos Serviços de Diretório 
ou você pode escolher outra equipe no Supervisor Desktop e retornar 
à equipe na qual o novo grupo de habilidades foi adicionado.
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Para adicionar ou remover grupos de habilidades de um agente:

1. No menu, selecione Ferramentas > Recapacitação de agentes > Site 1. 
A janela de logon do supervisor da ferramenta Recapacitação de agentes 
é exibida (Figura 35).

OBSERVAÇÃO: Seu menu talvez exiba somente Site 1 ou apenas Site 1 e 
Site 2. O número de sites depende da configuração do sistema. Esses sites 
representam os servidores nos quais a ferramenta Recapacitação de agentes 
está localizada. Se um erro for recebido ao tentar acessar um site, tente usar 
um outro site até localizar o site ativo.

2. Insira seu nome de logon e sua senha do Supervisor Desktop e clique 
em Logon. A janela Agentes é exibida (Figura 36).

3. Use os campos de pesquisa na parte superior da janela para localizar 
o agente que deseja recapacitar. 

Figura 35. Janela Logon do supervisor

Figura 36. Janela Agentes
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4. Selecione o agente clicando em seu nome de logon. A janela Editar agente 
é exibida (Figura 37).

5. No painel Grupos de habilidades é possível:

■ Atribuir um novo grupo de habilidades ao agente. Clique em Adicionar 
e, na janela resultante Selecionar grupos de habilidades para o agente, 
selecione o grupo de habilidades que deseja adicionar e clique em OK.

■ Excluir um grupo de habilidades de um agente. Selecione o grupo de 
habilidades que deseja excluir e clique em Remover.

■ Remover todos os grupos de habilidades do agente. Clique em Remover 
tudo para excluir todos os grupos de habilidades. Observe que um agente 
deve estar atribuído a pelo menos um grupo de habilidades.

6. Clique em Salvar para salvar as alterações. Na parte superior da janela, 
uma mensagem é exibida informando que o agente foi salvo com êxito.

Para adicionar e remover agentes de um grupo de habilidades:

1. No menu, selecione Ferramentas > Recapacitação de agentes > Site 1. A 
janela de logon do supervisor da ferramenta Recapacitação de agentes 
é exibida (Figura 35 na página 66).

OBSERVAÇÃO: Seu menu talvez exiba somente Site 1 ou mais sites 
(Site 2, Site 3, etc.). Isso depende da configuração do sistema. Esses 
sites representam os servidores nos quais a ferramenta Recapacitação 
de agentes do Cisco Unified CCE está localizada. Se um erro for recebido 
ao tentar acessar um site, tente usar um outro site até localizar o site ativo.

Figura 37. Janela Editar agente
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2. Insira seu nome de logon e sua senha do Supervisor Desktop e clique em 
Logon. A janela Agentes é exibida (Figura 36 na página 66).

3. Clique em Grupos de habilidades no lado esquerdo da janela para alterar 
a exibição para uma lista de grupos de habilidades.

4. Selecione o grupo de habilidades desejado na lista clicando em seu nome 
ou utilize os campos de pesquisa na parte superior da janela para localizar 
o grupo de habilidades. A janela Editar grupo de habilidades é exibida.

5. No painel Agentes em suas equipes é possível:

■ Atribuir um novo agente ao grupo de habilidades. Clique em Adicionar 
e, na janela Selecionar agentes para grupo de habilidades resultante, 
selecione os agentes que deseja adicionar e clique em OK.

■ Excluir um agente do grupo de habilidades. Selecione o agente que 
deseja excluir e clique em Remover.

■ Remover todos os agentes do grupo de habilidades. Clique em 
Remover tudo para excluir todos os grupos de habilidades. Um grupo 
de habilidades sem agentes associados não será exibido no Supervisor 
Desktop.

■ Exibir as propriedades de um agente. Selecione um agente e clique em 
Abrir para exibir o registro do agente. É possível apenas exibir esse 
registro, e não editá-lo.

6. Clique em Salvar para salvar as alterações. Na parte superior da janela, uma 
mensagem é exibida informando que o grupo de habilidades foi salvo com 
êxito.
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Uso do Visualizador de registros 
do supervisor

O Visualizador de registros do supervisor (Figura 38 na página 70) exibe todas 
as gravações realizadas por sua equipe nos últimos sete dias, bem como aquelas 
que foram marcadas com uma vida útil estendida de 30 dias. 

OBSERVAÇÃO:  Uma licença é utilizada sempre que uma reprodução 
está em andamento e ela é liberada quando a reprodução é 
concluída. Se não houver nenhuma licença disponível quando você 
tentar reproduzir uma gravação, esta mensagem de erro será exibida: 
“Erro de licenciamento. Tente novamente em cinco minutos. Se o 
problema persistir, consulte o arquivo de log ou entre em contato 
com o administrador de sistema para obter detalhes.”. É necessário 
aguardar até que uma licença seja liberada e disponibilizada para 
examinar quaisquer gravações.

As gravações são arquivadas como pacotes de dados de voz não processados; só 
é possível reproduzi-las usando o Visualizador de registros do supervisor. No entanto, 
se quiser salvar as gravações selecionadas como arquivos *.wav, é possível usar 
o botão “Reproduzir e salvar” e salvar a gravação em uma pasta no formato *.wav.

As gravações são automaticamente excluídas após sete dias, a menos que estejam 
marcadas com uma vida útil estendida. 

Se uma gravação for marcada com uma vida útil estendida de 30 dias, ela não 
será excluída até que o período de 30 dias expire. Se uma gravação for excluída 
manualmente antes do período de expiração de 30 dias, ela será excluída na 
próxima limpeza de pasta — a limpeza é executada diariamente à meia-noite.



Guia do usuário do Cisco Supervisor Desktop

70 Novembro de 2010

 

 

Figura 38. Visualizador de registros do supervisor

Figura 39. Barra de ferramentas do Visualizador de registros do supervisor
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O Visualizador de registros do supervisor exibe as informações a seguir:

Para iniciar o Visualizador de registros do supervisor:

1. Na barra de menus do Supervisor Desktop, selecione Ferramentas > Arquivos 
gravados. O Visualizador de registros do supervisor é iniciado sem nenhum 
dia selecionado.

2. Na seção Seleção de dia, clique em um dos botões de opção para exibir as 
gravações realizadas pela sua equipe naquela data.

Para ouvir uma gravação:

1. Na seção Seleção de dia do Visualizador de registros do supervisor, clique 
no botão de opção com a data da gravação que deseja examinar.

Também é possível clicar no botão de opção Vida útil estendida para exibir 
uma lista de todas as gravações que foram marcadas com o arquivamento 
estendido de 30 dias. 

2. Selecione a gravação que deseja examinar.

3. Clique no botão Reproduzir ou selecione Gravação > Reproduzir na barra 
de menus.

Use os botões Pausar ou Parar para controlar a reprodução da gravação 
e o controle deslizante de volume para controlar o volume da reprodução.

Uma barra de progresso na parte inferior da tela exibe em que ponto a 
gravação se encontra. É possível clicar na barra de progresso e arrastá-la 
para frente ou para trás para retroceder ou avançar rapidamente a gravação. 
Após reposicionar a barra de progresso, é necessário clicar novamente em 
Reproduzir para reiniciar a reprodução.

Tabela 22. Campos do Visualizador de registros do supervisor

Nome da 
coluna Descrição

Agente O agente cuja chamada é gravada.

Equipe A equipe à qual o agente pertence.

Hora A hora em que a gravação foi realizada.

Duração O tamanho da gravação no formato hh:mm:ss.

Vida útil O período de arquivamento da gravação: Normal - 7 dias, 
Estendido - 30 dias.

Data de 
gravação

(Exibida somente quando “Vida útil estendida” é selecionado 
em Seleção de dia) A data em que a gravação foi realizada.
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OBSERVAÇÃO:  Não há suporte à reprodução de gravações durante 
a monitoração de uma chamada.

OBSERVAÇÃO:  Em um sistema de alta disponibilidade, as gravações 
podem armazenadas em um de dois servidores e todas elas são 
exibidas no Visualizador de registros do supervisor. Se um desses 
servidores se tornar inativo e não puder ser acessado, os registros 
armazenados nesse servidor não poderão ser reproduzidos, embora 
eles continuem a ser exibidos no Visualizador de registros do 
supervisor. Se estiver tentando reproduzir uma gravação armazenada 
em um servidor inativo, você receberá uma mensagem de erro 
indicando que o servidor de gravação está inativo. Você poderá 
reproduzir a gravação quando o servidor ficar ativo novamente. 

Para salvar uma gravação:

1. Selecione a gravação que deseja salvar.

2. Clique em Reproduzir e salvar ou selecione Gravação > Reproduzir e salvar 
na barra de menus. A caixa de diálogo Salvar como é exibida.

3. Selecione uma pasta para salvar a gravação, insira um nome de arquivo para 
a gravação e clique em Salvar. A gravação é reproduzida e é salva ao mesmo 
tempo como um arquivo wav no local selecionado.

Para marcar uma gravação para arquivamento estendido:

1. Selecione a gravação que deseja arquivar por 30 dias.

2. Clique no botão Definir vida útil estendida ou selecione Arquivo > Definir vida 
útil estendida na barra de menus. A gravação é marcada para ser arquivada 
por 30 dias a partir da data da gravação.



Recuperação automática de serviços

Novembro de 2010 73

Recuperação automática de serviços

O recurso de recuperação automática de serviços permite que o Supervisor Desktop 
recupere automaticamente sua conexão com os serviços do CAD caso haja uma falha 
de rede ou algum serviço seja reiniciado.

Quando o Supervisor Desktop detecta que não é possível se comunicar com 
um serviço (em geral, após três minutos da falha do serviço), a barra de status 
exibe “Serviço parcial” ou “Sem serviço” para indicar que um ou todos os serviços 
falharam.

Quando o Supervisor Desktop detecta que o serviço está disponível novamente 
(em geral, após um minutos da recuperação do serviço), a barra de status exibe 
“Em serviço” para indicar que os serviços foram recuperados.

Para obter mais informações sobre os recursos afetados por uma falha do serviço, 
clique duas vezes na mensagem de status na barra de status.O Supervisor Desktop 
exibe uma caixa pop-up que lista os recursos do Supervisor Desktop e indica se o 
recurso está disponível ou não devido à falha de serviço (Figura 40).

Figura 40. Janela pop-up Status do serviço
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