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Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er i tilstanden Ikke tilgængelig?
Hvis systemet har angivet din tilstand som Ikke tilgængelig, samtidig med at din 
IM-klient fortsat angiver din tilstand som Tilgængelig, skal du ændre IM-klientens 
tilstand for at fortsætte med at modtage kontakter: Skift først til tilstanden Ude på 
IM-klienten, og skift derefter til tilstanden Tilgængelig.

Bemærk! Hvis du ikke bruger arbejdsstationen, skifter IM-klienten automatisk til 
tilstanden Inaktiv. Hvis du vælges af systemet, kan du sagtens modtage 
opkald, selvom tilstanden er Inaktiv er valgt. Hvis du ikke ønsker at modtage 
opkald via systemet, når du ikke er ved din arbejdsstation, skal du skifte til 
tilstanden Ude eller Ikke tilgængelig. 

Hvad sker der med ubesvarede kontakter?
Hvis systemet registrerer ubesvarede kontakter, reagerer det på en af følgende måder:

 • Hvis du afviser/ignorerer den indgående kontakt, omdirigeres kontakten til andre 
eksperter, indtil en af eksperterne accepterer kontakten.

 • Hvis alle eksperter afviser/ignorerer den indgående kontakt, omdirigeres 
kontakten tilbage til systemet ud fra indstillingen for genanmodning.

 • Hvis ingen eksperter svarer inden for den tilladte timeout, opgives kontakten 
muligvis, afhængigt af, hvordan administratoren har konfigureret systemet.

Ubesvarede opkald forbliver i køen, og der afspilles muligvis musik eller video 
for parkerede opkald, afhængigt af konfigurationen.

Hvordan skal jeg reagere på en rundsendt besked?
En rundsendt besked er en anmodning, der sendes til en eller flere eksperter ud 
fra konfigurationen i tildelingskøen. Når der sendes en rundsendt besked, sender 
systemet opkaldet til den første ekspert, der accepterer anmodningen. Systemet 
sender derefter beskeden Opgave annulleret til alle andre rundsendelseseksperter. 
Eksperterne behøver ikke at foretage sig noget, når de modtager en besked om 
opgaveannullering.

Hvor kan jeg få flere oplysninger?
Du kan få flere oplysninger om Cisco Expert Advisor eller relaterede programmer 
pådette websted: http://www.cisco.com/go/ea
Cisco Unified Expert Advisor  
Introduktion
Velkommen til Cisco Unified Expert Advisor! Denne introduktion indeholder 
oplysninger om Cisco Unified Expert Advisor og instruktioner til brugen 
af programmet for eksperter.

Hvad er en ”Expert Advisor”?
Cisco Unified Expert Advisor er et produkt blandt Cisco Unified Contact 
Center-løsningerne. Det fungerer som en udbygning af kontaktcenteret ved 
at lade ”eksperter” behandle visse indgående kontakter. Der kan f.eks. være 
situationer, hvor en af kontaktcenterets kunder har brug for en snak eller 
råd fra en specialist eller ekspert. Eksperten arbejder ikke i det egentlige 
kontaktcenter, men indvilliger i at stå til rådighed til konsultation. 

Eksperterne angiver tilstedeværelse og tilgængelighed i forhold til kontakter 
ud fra tilstanden (Tilgængelig eller Ude) for deres IM-klient (Instant Messaging). 
IM-klienten fungerer i praksis som ”computer” for eksperterne, der angiver deres 
villighed til at tage en kontakt ved at besvare en anmodning om en IM-kontakt 
fra Cisco Unified Expert Advisor-systemet (kaldes ”system” i dette dokument). 
Følgende er et eksempel på en systemanmodning: Vil du tage en kontakt fra 
en guldkunde?

Når en eksperts tilgængelighed og accept af kontaktanmodningen er bekræftet 
af systemet, omdirigeres kundekontakten direkte til ekspertrådgiveren ved 
hjælp af et automatisk program eller overføres til eksperten af den agent fra 
kontaktcenteret, der først behandlede kontakten. Agenten fra kontaktcenteret 
kan også få ekspertrådgiveren til at holde møde med en kundekontakt.

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


Hvordan kommer jeg i gang?
Inden du kan bruge systemet, skal administratoren først tilføje og konfigurere 
dig som ekspert i systemet. Når du er tilføjet, skal du blot logge på din IM-klient 
for at begynde at modtage anmodninger fra systemet.

Jeg har modtaget en anmodning om at behandle 
en kontakt. Hvad skal jeg gøre?
Angiv et af følgende systemdefinerede svar på anmodningen på IM-klienten:

 • Hvis du vil behandle kontakten på dit ønskede telefonnummer, skal du svare 
på en af følgende måder: ja, j eller 1, efterfulgt af en forudkonfigureret 
separator (snabel-a ”@”, komma ”,” eller mellemrum ” ”), og angiv derefter 
det ønskede telefonnummer. F.eks. ja@3001 eller j 2001. 

 • Hvis du vil behandle kontakten på et forudkonfigureret telefonnummer, skal 
du svare på en af følgende måder: ja, j eller 1. Telefonnummeret vælges 
automatisk af systemet ud fra den forudkonfigurerede prioritet. Det 
forudkonfigurerede telefonnummer kan være et nyt telefonnummer, som 
administratoren har konfigureret i systemet, eller dit foretrukne telefonnummer 
som konfigureret i Cisco Unified Personal Communicator eller dit primære 
telefonnummer som konfigureret i Cisco Unified Communications Manager.

 • Hvis du vil behandle kontakten på det sidste telefonnummer, hvor du har 
accepteret en kontakt, skal du svare på en af følgende måder: sidste, s eller 2. 

 • Hvis du vil behandle kontakten på et nummer efter eget valg, skal du svare 
på en af følgende måder: vælg, v eller 3. Systemet svarer med beskeden 
Vælg et telefonnummer på denne liste, eller angiv et andet nummer for 
at omdirigere kontakten.

 • Hvis du vil bede om hjælp, skal du svare på en af følgende måder: hjælp, 
h eller 4.

Bemærk! Hvis administratoren har defineret et forskelligt sæt beskedsvar for hver 
ekspert, skal du angive disse svar på hver anmodning.

Kan jeg afvise en kontakt?
Du kan afvise en kontakt, hvis administratoren har konfigureret indstillingerne 
for ekspertrådgivere til afvisning af kontakter. Du kan kontrollere disse 
indstillinger ud fra beskederne om kontaktanmodninger. Hvis beskeden lyder 
Har du mulighed for at behandle denne kontakt?, kan du afvise kontakter. Hvis 
beskeden lyder Vær tilgængelig for en indgående kontakt, kan du ikke afvise 
kontakter. Hvis du har mulighed for at afvise en kontakt, kan du gøre dette 
ved at besvare kontaktanmodningen på en af følgende måder: nej, n eller 0.

Tip Når du har afvist en kontakt, kan du lukke IM-vinduet. Hvis opkaldet 
er blevet afvist, kommer der ikke yderligere meddelelser fra systemet. 
Jeg besvarede ikke en anmodning. Bliver jeg tilbudt andre 
opgaver?
Hvis du ikke besvarer en IM-anmodning, behøver du ikke at ændre IM-klientens 
tilstand direkte. Den anmodning, du ikke besvarede, bliver ikke tilbudt til dig igen, 
men du tilbydes fortsat andre nye opgaver, afhængigt af din tilgængelighed.

Jeg har modtaget en fejlmeddelelse. Hvad betyder det?
Hvis systemet har problemer med at videresende kontakter eller forstå svar, modtager 
du muligvis en af følgende beskeder (hvor <UgyldigtNummer> er ekspertens sidst 
angivne telefonnummer, og <ResterendeTid> er den resterende tid, eksperten har 
til at besvare IM-beskeden):

Nummeret <UgyldigtNummer> ser desværre ud til at være ugyldigt. Angiv et andet 
telefonnummer, som du kan træffes på. Du har <ResterendeTid> sekunder tilbage 
at svare i.
Det angivne telefonnummer har et ugyldigt format. Systemet accepterer cifrene 
0 til 9, bindestreg ”-”, punktum ”.” og parenteser ”()” som tegn i telefonnumre. 
Disse tegn kan optræde ingen eller flere gange. 
Nummeret <UgyldigtNummer> ser ud til at være optaget. Angiv et andet 
telefonnummer, som du kan træffes på. Du har <ResterendeTid> sekunder tilbage 
at svare i.
Det telefonnummer, som systemet forsøgte at videresende en kontakt til, er optaget. 
Svar med et andet telefonnummer.
Systemet kan desværre ikke oprette forbindelse til <UgyldigtNummer>. Angiv et 
andet telefonnummer, som du kan træffes på. Du har <ResterendeTid> sekunder 
tilbage at svare i.
Det telefonnummer, som systemet forsøgte at videresende en kontakt til, er ikke 
tilgængeligt, af andre årsager end at det er optaget, f.eks. på grund af en dårlig 
forbindelse. Svar med et andet telefonnummer.
Systemet forstod desværre ikke dit svar. Angiv kun telefonnummeret for, hvor 
du vil modtage kontakten.
Du har sendt systemet en uopfordret besked eller svar, selvom det kun var 
telefonnummeret, der var påkrævet.
Systemet forstod desværre ikke dit svar. Brug om nødvendigt hjælpen.
Systemet sender denne besked, hvis du angiver et svar, der ikke er vist på listen 
over systemdefinerede svar på forrige side.

Hvor lang tid har jeg til at besvare en IM-anmodning?
Timeouten for en eksperts tildelingskø er som standard 30 sekunder (kan konfigureres 
for hver tildelingskø) til at acceptere/afvise/ignorere en IM-anmodning fra systemet. 
Opgaven får timeout efter det angivne tidsrum. Du behøver ikke at foretage dig noget 
for fortsat at modtage opgaver. Den samme opgave bliver ikke tilbudt til dig igen, men 
du tilbydes andre opgaver, afhængigt af din tilgængelighed.

Hvor lang tid har jeg til at besvare et opkald?
Du får mindst 10 sekunder til at besvare et opkald, når du har accepteret det via 
din IM-klient. Hvis du ikke har svaret inden for dette tidsrum, bliver du muligvis anmodet 
om at angive et nyt telefonnummer, eller du skifter til tilstanden Ikke tilgænglig.
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