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O que devo fazer se eu estiver no estado Não Disponível?
Se o sistema o tiver colocado no estado Não Disponível e o seu cliente de mensagens 
instantâneas continuar usando o estado Disponível, você deverá alterar o estado no 
cliente de mensagens instantâneas para continuar a receber contatos: primeiro mude 
o estado para Ausente no cliente de mensagens instantâneas e depois para Disponível.

Nota Se você parar de usar sua estação de trabalho, seu cliente do IM o colocará 
automaticamente em um estado Ocioso. Esse estado Ocioso não impede 
que você receba ofertas de chamadas ao ser selecionado pelo sistema. 
Para garantir que o sistema não envie ofertas de chamadas enquanto você 
não está na estação de trabalho, você deverá alterar seu Status de Presença 
para Ausente ou Não Disponível. 

O que acontece com os contatos não atendidos?
Se o sistema encontrar contatos não atendidos, ele responderá com um dos 
seguintes comportamentos esperados:

• Se você tiver recusado/ignorado o contato de entrada, o contato será roteado 
para outros especialistas, até que um deles aceite o contato.

• Se todos os especialistas recusarem/ignorarem o contato de entrada, ele será roteado 
de volta ao sistema com base na configuração da opção de repetição de consulta.

• Se nenhum especialista atender dentro do tempo limite permitido, o contato poderá 
ser descartado, dependendo de como o administrador configurou o sistema.

As chamadas não atendidas permanecem na fila e, dependendo da configuração, 
uma música ou um vídeo poderá ser reproduzido durante a espera.

Como devo responder a um aviso de difusão?
Um aviso de difusão é uma solicitação enviada a um ou mais especialistas 
(baseado na configuração da fila de atribuição). Quando um aviso de difusão 
é enviado, o sistema envia a chamada para o primeiro especialista que aceitar 
a solicitação. Em seguida, o sistema envia uma mensagem de tarefa cancelada 
para todos os outros especialistas de difusão. Nenhuma ação é necessária dos 
especialistas que receberem uma mensagem de cancelamento de tarefa.

Onde posso obter mais informações?
Para obter mais informações sobre o Cisco Unified Expert Advisor ou aplicativos 
relacionados, visite o site: http://www.cisco.com/go/ea

Cisco Unified Expert Advisor 
Referência rápida

Bem-vindo ao Cisco Unified Expert Advisor! Esta referência rápida fornece aos 
especialistas informações e instruções de uso do Cisco Unified Expert Advisor.

O que é um “Expert Advisor”?
O Cisco Unified Expert Advisor é uma opção de produto dentro das soluções 
Cisco Unified Contact Center. Ele estende a central de contatos ao permitir 
que um “especialista” trate determinados contatos de entrada. Por exemplo, 
pode haver um situação em que o cliente da central de contatos necessite de 
uma discussão ou de um conselho de um especialista. Esse especialista não 
é um membro da central de contatos formal, mas concorda em “permanecer 
disponível” para fornecer serviços de consultoria. 

Os especialistas definem sua presença e disponibilidade para atender um contato 
de acordo com o estado (Disponível ou Ausente) em seus clientes de mensagens 
instantâneas. O cliente de mensagens instantâneas funciona efetivamente 
como uma “área de trabalho” para os especialistas, os quais estabelecem sua 
disponibilidade para atender um contato ao responderem a uma solicitação de 
contato por mensagem instantânea do sistema Cisco Unified Expert Advisor 
(referido como “sistema” neste documento). Um exemplo de solicitação 
do sistema é: Você aceitará um contato de um cliente ouro?

Quando a disponibilidade e a aceitação de uma solicitação de contato são 
confirmadas pelo sistema, o contato do cliente é roteado diretamente para o Expert 
Advisor por um aplicativo de auto-atendimento ou transferido para o especialista 
pelo agente que iniciou o contato. O agente do centro de contatos também pode 
iniciar uma conferência entre o Expert Advisor e um contato do cliente.



Como iniciar?
Antes de poder usar o sistema, seu administrador deve adicioná-lo e configurá-lo como 
um especialista no sistema. Depois de adicionado, você deverá apenas fazer logon em 
seu cliente de mensagens instantâneas para começar a receber solicitações do sistema.

Recebi uma solicitação para tratar de um contato. Como 
devo proceder?
Forneça uma das seguintes respostas definidas pelo sistema para a solicitação 
em seu cliente de mensagens instantâneas:

• Para fazer o contato em um número de sua escolha, responda com qualquer 
uma destas opções: sim, s ou 1, seguido por um delimitador 
pré-configurado (em “@”, vírgula “,”ou espaço “ ” e, em seguida, digite 
o número de telefone desejado. Por exemplo, sim@3001 ou s 2001. 

• Para tratar do contato em um número de telefone pré-configurado, responda 
com qualquer uma destas opções: sim, s ou 1. Com base na prioridade 
pré-configurada, o número de telefone é automaticamente selecionado pelo 
sistema. O número de telefone pré-configurado pode ser um novo número de 
telefone que seu administrador configurou no sistema, seu número de telefone 
preferencial configurado no Cisco Unified Personal Communicator ou seu número 
de telefone principal configurado no Cisco Unified Communications Manager.

• Para tratar do contato no último número em que você aceitou um contato, 
responda com qualquer uma destas opções: último, l ou 2. 

• Para tratar do contato em um número de sua escolha, responda com qualquer 
uma destas opções: selecionar, s ou 3. O sistema responderá com Selecione 
um número de telefone nessa lista ou especifique um número diferente para 
rotear o contato.

• Para solicitar ajuda, responda com uma destas opções: ajuda, u ou 4.

Nota Se o administrador tiver definido um conjunto diferente de respostas de 
mensagem para cada especialista, forneça essas respostas como entradas 
para cada solicitação.

Posso recusar um contato?
É possível recusar um contato se o seu administrador tiver definido as configurações 
de seu Expert Advisor para recusar contatos. Você pode verificar suas configurações 
a partir do texto que o notifica sobre uma solicitação de contato. Se o texto for Você 
está disponível para tratar deste contato?, você poderá recusar contatos; se o texto 
for Aguarde um contato de entrada, você não poderá recusar contatos. Se você puder 
recusar um contato, poderá fazê-lo respondendo à solicitação de contato com uma 
destas opções: não, n ou 0.

Dica Após declinar um contato, você poderá fechar a janela de mensagens instantâneas. 
Não espere receber mensagem adicional alguma do sistema em relação a uma 
chamada recusada. 

Eu não respondi a uma solicitação. Outras tarefas serão 
oferecidas?
Se você não responder a uma solicitação de mensagem instantânea, não precisará alterar 
explicitamente o estado de seu cliente de mensagens instantâneas. A solicitação que não 
foi respondida não será oferecida a você novamente — mas outras novas tarefas 
continuarão a ser oferecidas com base em sua disponibilidade.

Recebi uma mensagem de erro. O que ela significa?
Se o sistema tiver dificuldades para encaminhar contatos ou para compreender as 
respostas, você poderá receber uma das mensagens a seguir (onde <NúmeroInválido> 
é o último número de telefone inserido pelo especialista e <TempoRestante> é o tempo 
restante para que o especialista responda à mensagem instantânea):

Aparentemente, o número <NúmeroInválido> é inválido. Forneça outro número 
de telefone. Você tem mais <TempoRestante> segundos para atender.
O número de telefone fornecido possui um formato inválido. O sistema aceita 
os dígitos de 0 a 9, traço “-”, ponto final “.” e parênteses “()” como caracteres 
de número de telefone. Esses caracteres podem ser usados de 0 a várias vezes. 
Aparentemente, seu telefone <NúmeroInválido> está ocupado. Forneça outro 
número de telefone. Você tem mais <TempoRestante> segundos para atender.
O número de telefone por meio do qual o sistema tentou encaminhar a você um 
contato está ocupado. Responda com outro número de telefone.
Infelizmente, o sistema não pôde estabelecer a conexão com <NúmeroInválido>. 
Forneça outro número de telefone. Você tem mais <TempoRestante> segundos 
para atender.
O número de telefone por meio do qual o sistema tentou encaminhar a você um contato 
não está disponível por outros motivos, e não por estar ocupado (por exemplo, uma 
conexão com problemas). Responda com outro número de telefone.
Infelizmente, o sistema não compreendeu sua resposta. Insira apenas o número 
de telefone através do qual você gostaria de receber o contato.
Você enviou ao sistema uma mensagem ou uma resposta não solicitada, quando 
apenas o número de telefone era esperado.
Infelizmente, o sistema não compreendeu sua resposta. Obtenha ajuda, se necessário.
O sistema enviará essa mensagem se você fornecer uma resposta diferente 
das listadas em “respostas definidas pelo sistema”, na página anterior.

Quanto tempo tenho para responder a uma solicitação 
por mensagem instantânea?
O tempo limite padrão da fila de atribuição de um especialista é de 30 segundos 
(pode ser configurado para cada fila de atribuição) para aceitar/recusar/ignorar 
uma solicitação por mensagem instantânea do sistema. O tempo limite de uma 
tarefa expira após o tempo especificado. Não é necessário fazer nada para continuar 
a receber tarefas. A mesma tarefa não será oferecida a você novamente, mas outras 
tarefas serão oferecidas de acordo com sua disponibilidade.

Quanto tempo tenho para atender uma chamada?
Você tem 10 segundos para atender uma chamada depois de aceitá-la pelo cliente 
de mensagens instantâneas. Se você não atender dentro desse tempo, poderá 
ser solicitado a fornecer um novo número de telefone ou movido para o estado 
Não Disponível.


