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ماذا ينبغي علي فعله إذا كنت في الحالة غير متاح؟
إذا وضعك النظام في الحالة غير متاح بينما يستمر عميل المراسلة الفورية في وضعك في الحالة متاح، فعليك 
بتغيير حالة عميل المراسلة الفورية الخاصة بك لالستمرار في تلقي االتصاالت: أواًل قم بالتغيير إلى أية حالة 

بالخارج في عميل المراسلة الفورية ثم قم بالتغيير إلى الحالة متاح.

في حالة التوقف عن استخدام محطة العمل، فإن عميل المراسلة الفورية يضعك بشكل تلقائي في الحالة مالحظة
خامل. هذا مع العلم أن الحالة خامل ال تحول بينك وبين تلقي عروض االتصال في حالة اختيارك من ِقبل 
النظام. ولضمان عدم قيام النظام بإرسال أي عروض اتصال لك عندما ال تكون بالقرب من محطة العمل، 

يتعين عليك تغيير »حالة التواجد« إلى بالخارج أو غير متاح.

ماذا يحدث لالتصاالت التي لم يتم الرد عليها؟
إذا واجه النظام اتصاالت لم يتم الرد عليها، فسيقوم بأحد اإلجراءات التالية المتوقعة:

في حالة رفض/تجاهل االتصال الوارد، يتم عندئٍذ توجيه هذا االتصال إلى خبراء آخرين حتى يقوم أحدهم بقبوله.  •
في حالة رفض/تجاهل كافة الخبراء التصال وارد، يتم عندئٍذ توجيهه مرة أخرى إلى النظام استناًدا إلى تكوين خيار   •

إعادة االستعالم.

إذا لم يرد أي خبير في غضون المهلة المخصصة، فقد يتم عندئٍذ إسقاط االتصال استناًدا إلى الكيفية التي قام   •
المسؤول بتكوين النظام بها.

وتظل االتصاالت التي لم ُيرد عليها في قائمة االنتظار، وسيتم تشغيل موسيقى أو فيديو أثناء االنتظار وذلك استناًدا 
إلى طريقة التكوين.

كيف يمكنني الرد على »إشعار البث«؟
إشعار البث هو طلب تم إرساله إلى خبير أو أكثر )استناًدا إلى التكوين الموجود بقائمة انتظار المهام). عند إرسال 

إشعار البث، يقوم النظام بإرسال االتصال إلى أول خبير يقبل الطلب. عندئٍذ يقوم النظام بإرسال رسالة تم إلغاء 
المهمة إلى كافة خبراء البث اآلخرين. ولن تتم مطالبة الخبير )الخبراء) الذي تلقى رسالة إلغاء المهمة بأي إجراء.

كيف يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات؟
لمزيد من المعلومات حول خيار Cisco Unified Expert Advisor أو حول التطبيقات ذات الصلة، اتبع 

http://www.cisco.com/go/ea :الموقع التالي

 Cisco Unified Expert Advisor 
المرجع السريع

مرحًبا بك في خيار Cisco Unified Expert Advisor! يزود هذا المرجع السريع الخبراء بمعلومات حول 
خيار Cisco Unified Expert Advisor وإرشادات حول كيفية استخدامه.

ما Expert Advisor؟
يعتبر Cisco Unified Expert Advisor أحد خيارات المنتج المضمنة في »حلول مركز االتصاالت الموحدة 

من Cisco«. فهو يقوم بتوسيع مركز االتصاالت عن طريق السماح لـ »خبير« ما بالتعامل مع اتصاالت واردة 
محددة. فعلى سبيل المثال، قد يطلب عميل مركز االتصاالت - في موقف ما - النصيحة من متخصص )أو خبير) 

معين أو قد يرغب في إجراء مناقشة معه. وال يعد هذا الخبير عضًوا في مركز االتصاالت الرسمي لكنه وافق على 
أن يكون »متاًحا من خالل االتصال« ليقدم خدمات استشارية. 

يقوم الخبراء بتعيين الحاالت التي يكونون فيها موجودين أو متاحين للرد على اتصال حسب حالة عميل المراسلة 
الفورية )IM) الخاص بهم ويكون إما )متاح أو بالخارج). يعمل عميل المراسلة الفورية )IM) كـ »سطح مكتب« 

بالنسبة للخبراء، الذين يبدون استعدادهم لتلقي االتصاالت من خالل االستجابة لطلب اتصال المراسلة الفورية من نظام 
 Cisco Unified Expert Advisor )المشار إليه بـ »النظام« في هذا المستند). فيما يلي مثال لطلب النظام: 

هل ستتلقى اتصااًل من عميل ذهبي؟
وبمجرد تأكيد إتاحة الخبير وموافقته على طلب االتصال من ِقبل النظام، يتم التوجيه المباشر التصال العميل 

إلى المستشار الخبير عن طريق تطبيق ذاتي الخدمة أو يتم نقل االتصال إلى الخبير من ِقبل ممثل مركز 
االتصاالت الذي تلقى المكالمة في البداية. كما يمكن لممثل مركز االتصاالت دعوة المستشار الخبير إلى 

مؤتمر هاتفي مع العميل.



كيف يمكنني البدء؟
قبل استخدام النظام، يجب أواًل على المسؤول الذي تتبعه إضافتك وتكوينك كخبير في النظام. وبمجرد إضافتك، 

عليك فقط تسجيل الدخول إلى عميل المراسلة الفورية )IM) وستبدأ فوًرا في تلقي طلبات من النظام.

لقد تلقيُت طلًبا بالرد على اتصال. فكيف يمكنني المتابعة؟
:)IM( قم بإحدى االستجابات التالية التي حددها النظام للطلب الخاص من خالل عميل المراسلة الفورية

لمعالجة اتصال من رقم هاتف من اختيارك، قم بالرد باستخدام أي مما يلي: نعم ، ن أو 1، متبوعة بمحدد تم   •
تكوينه مسبًقا في »@« أو فاصلة »،« أو مسافة » »، ثم اكتب رقم الهاتف المطلوب. على سبيل المثال، 

 

نعم @3001 أو ن 2001.

لمعالجة اتصال من رقم هاتف تم تكوينه مسبًقا، قم بالرد باستخدام أي مما يلي: نعم أو ن أو 1. استناًدا إلى   •
األولوية التي تم تكوينها مسبًقا، يقوم النظام تلقائًيا بتحديد رقم الهاتف. بالنسبة لرقم الهاتف الذي تم تكوينه 
مسبًقا، فإنه قد يكون رقم هاتف جديًدا قام المسؤول الخاص بك بتكوينه في النظام، أو قد يكون رقم الهاتف 

المفضل لديك في Cisco Unified Personal Communicator، أو قد يكون رقم الهاتف األساسي 
.Cisco Unified Communications Manager كما هو مكون في

لمعالجة اتصال من آخر رقم قمت بقبوله، قم بالرد باستخدام أي مما يلي:  األخير أو 1أو2.   •

لمعالجة اتصال من رقم من اختيارك، قم بالرد باستخدام أي مما يلي: تحديد أو ت أو 3. عندئٍذ يستجيب النظام   •
برسالة الرجاء تحديد رقم الهاتف من هذه القائمة أو تحديد رقم مختلف لتوجيه االتصال.

لطلب مساعدة، قم بالرد باستخدام أي مما يلي: تعليمات أو ع أو 4.  •

إذا قام المسؤول بتعريف مجموعة مختلفة من استجابات الرسائل لكل خبير، فعندئٍذ عليك بتوفير تلك مالحظة
االستجابات كإدخال وفًقا لكل طلب.

هل يمكنني رفض اتصال؟
يمكنك رفض اتصال إذا قام المسؤول بتكوين إعدادات المستشار الخبير الخاص بك لرفض االتصاالت. ويمكنك 

التحقق من إعداداتك من خالل النص الذي يقوم بإعالمك بطلب االتصال. فإذا كان النص يحتوي على الرسالة هل 
يمكنك معالجة هذا االتصال؟، فيمكنك عندئٍذ رفض االتصاالت، أما إذا كان النص يحتوي على الرسالة الرجاء 

االستعداد لالتصال الوارد، فسيتعذر عليك رفض االتصاالت. إذا كان موقفك يسمح برفض اتصال، فتستطيع القيام 
بذلك عن طريق االستجابة لطلب االتصال باستخدام أي مما يلي: ال أو ل أو 0.

بمجرد رفض اتصال، يمكنك إغالق إطار المراسلة الفورية. وال تتوقع أية رسائل أخرى من النظام فيما تلميح
يخص االتصاالت التي تم رفضها.

لم أستجب للطلب. فهل سيتم عرض مهام أخرى علي؟
في حالة عدم االستجابة لطلب المراسلة الفورية، ال يلزم تغيير حالة عميل المراسلة الفورية بشكل صريح. ولن يتم 

عرض الطلب الذي لم تستجب له مرة أخرى عليك --- لكن سيستمر عرض مهام أخرى جديدة عليك استناًدا إلى 
ظروف إتاحتك.

لقد تلقيُت رسالة خطأ. فماذا يعني ذلك؟
إذا واجه النظام صعوبة في إعادة توجيه االتصاالت أو استيعاب االستجابات، فقد تتلقى رسالة من الرسائل التالية 

)حيث يعني >InvalidNumber< آخر رقم هاتف قام الخبير بإدخاله ويعني >TimeLeft< الوقت المتبقي 
للعميل كي يستجيب للمراسلة الفورية):

ا، يبدو أن هذا الرقم >InvalidNumber< غير صحيح. الرجاء إدخال رقم هاتف آخر ليتم الوصول  عذرًً
إليك. لديك >TimeLeft< ثانية )ثواٍن( للرد.

يحتوي رقم الهاتف الذي أدخلته على صيغة غير صحيحة. يقبل النظام األرقام من 0 إلى 9 والشرطة »-« 
وعالمة الوقف ».« واألقواس »))« كأحرف لرقم الهاتف. قد تتكرر هذه األحرف من 0 إلى عدة مرات.
يبدو أن رقم هاتفك >InvalidNumber< مشغول. الرجاء إدخال رقم هاتف آخر ليتم الوصول إليك. لديك 

>TimeLeft< ثانية )ثواٍن( للرد.
رقم الهاتف الذي حاول النظام إعادة توجيه اتصال لك عليه مشغول. قم بالرد باستخدام رقم هاتف آخر.

نأسف، يتعذر على النظام إجراء اتصال بـ >InvalidNumber<. الرجاء إدخال رقم هاتف آخر ليتم 
الوصول إليك. لديك >TimeLeft< ثانية )ثواٍن( للرد.

يتعذر الوصول إلى رقم الهاتف الذي حاول النظام إعادة توجيه اتصال لك عليه ألسباب مختلفة عن كونه 
مشغواًل )مثل سوء إمكانية االتصال). قم بالرد باستخدام رقم هاتف آخر.

عذًرا، لم يقبل النظام االستجابة التي قمت بها. الرجاء إدخال رقم هاتف آخر ترغب في تلقي االتصال عليه.
لقد أرسلت للنظام رسالة أو استجابة غير مقبولة، كان يكفي رقم الهاتف فقط.

ا، لم يقبل النظام االستجابة التي قمت بها. الرجاء االستعانة بالتعليمات إن لزم األمر. عذرًً
يقوم النظام بإصدار هذه الرسالة إذا قمت بتوفير استجابة بخالف تلك الرسائل الواردة في التعداد النقطي 

فة من ِقبل النظام« الموجود في الصفحة السابقة. المسمى »االستجابات المعرَّ

ما الوقت الذي أحتاجه لالستجابة لطلب المراسلة الفورية؟
تصل مهلة قائمة انتظار المهام الخاصة بالخبير إلى 30 ثانية افتراضًيا )يمكن تكوينها لكل قائمة انتظار مهام) 

لقبول/رفض/تجاهل طلب مراسلة فورية من النظام. وتنتهي مهلة المهمة بعد الوقت المحدد. وال يجب عليك القيام 
بأي شيء لمتابعة تلقي المهام. كما لن يتم عرض نفس المهمة عليك مرة أخرى، لكن سيستمر عرض مهام أخرى 

عليك استناًدا إلى ظروف إتاحتك.

ما الوقت الذي ينبغي علّي خالله الرد على اتصال؟
عليك الرد على االتصال في غضون ما ال يقل عن 10 ثوان، وذلك بمجرد قبولك إياه عبر عميل المراسلة الفورية. 

وفي حالة عدم الرد على االتصال في الوقت المحدد، قد تتم إعادة مطالبتك بذكر رقم هاتف جديد أو يتم نقلك إلى 
الحالة غير متاح.


