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1 Werkbalk

2 Algemene taken

De geïntegreerde browser gebruiken (alleen Premium)

In de geïntegreerde browser kunt u internet- en intranetwebpagina's weergegeven 
binnen Agent Desktop. 

Veelgebruikte websites kunt u openen vanuit de lijst Werklocaties (indien ingesteld 
door uw beheerder). In het optionele veld Adres kunt u een webadres typen om een 
andere website te openen en u kunt tevens op een telefoonnummer in een hyperlink 
klikken om vanaf een website een nummer te kiezen.

Rapporten weergeven

Stap 1 Klik op de werkbalk op de knop Rapporten om het venster Agentrapporten 
weer te geven.

Stap 2 Selecteer in het veld Rapporten het rapport dat u wilt weergeven:
• Logboek ACD-status agent
• Logboek gesprekken agent
• Agentstatistieken
• Rapport Vaardigheidsstatistieken

Stap 3 U kunt het rapport sorteren op elke kolom in het rapport en een oplopende 
of aflopende volgorde kiezen door te klikken op de kolomkop.

Knop Naam Sneltoets Beschrijving

Vorige Alt-pijl naar 
links

Hiermee keert u terug naar de laatste pagina die u 
hebt bekeken.

Volgende Alt-pijl naar 
rechts

Hiermee gaat u naar de pagina die u bekeek voordat u op de 
knop Vorige klikte.

Stop Esc Hiermee stopt u de weergave van een webpagina in de 
browser (als het laden bijvoorbeeld te lang duurt).

Vernieuwen F5 Hiermee vernieuwt u de weergegeven pagina, zodat u zeker 
weet dat u de meest recente inhoud ziet.

Startpagina Alt-Home Hiermee keert u terug naar de vooraf gedefinieerde 
startpagina.
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Telefoongesprekken afhandelen

• Gesprekken beantwoorden. Als u Agent Desktop gebruikt, kunt u ACD- en 
niet-ACD-gesprekken ontvangen. U moet zijn aangemeld en zich in de status 
Gereed bevinden om een ACD-gesprek te kunnen ontvangen. Als u een 
niet-ACD-gesprek ontvangt, wordt u automatisch in de status Niet gereed 
geplaatst en na beëindiging van het gesprek teruggezet in uw vorige status.

• Gesprekken starten. U kunt een gesprek starten vanuit elke agentstatus, met 
uitzondering van de status Afgemeld.

• Doorverbinden. U kunt blind doorverbinden (het gesprek doorverbinden met de 
derde partij zonder deze te spreken) of doorverbinden met toezicht (eerst met de 
derde partij spreken en daarna het gesprek doorverbinden).

Knop Naam Sneltoets Beschrijving

Aanmelden Ctrl-L Hiermee meldt u zich aan bij de ACD (wisselt af 
met Afmelden).

Afmelden Ctrl-L Hiermee meldt u zich af bij de ACD (wisselt af 
met Aanmelden).

Gereed Ctrl-W Hiermee wijzigt u uw status in Gereed – u bent beschikbaar 
voor het ontvangen van ACD-gesprekken.

Niet gereed Ctrl-O Hiermee wijzigt u uw status in Niet gereed – u bent niet 
beschikbaar voor het ontvangen van ACD-gesprekken.

Werk Ctrl-Y Hiermee verandert u uw status in Werk. U bent na afloop van 
een gesprek bezig met de afrondingstaken en na voltooiing 
van die taken bent u weer beschikbaar voor het ontvangen van 
ACD-gesprekken.

Taakknoppen Alt-[nummer] (Alleen Uitgebreid en Premium) Taakknoppen worden door de 
beheerder geconfigureerd voor diverse functies. Er kunnen 
maximaal tien taakknoppen worden ingesteld, en aan elke 
knop kunnen meerdere functies worden toegewezen. 

Chatten Ctrl-J Hiermee start u een chatsessie met een ander teamlid, uw 
supervisor of een deelnemer aan een 
telefonische vergadering. 

Rapporten Ctrl-Q Hiermee geeft u het venster Agentrapporten weer, waarin u uw 
eigen gesprekslogboeken en -statistieken kunt bekijken.

Contactbeheer 
weergeven/
verbergen

Ctrl-G Hiermee geeft u het deelvenster voor contactbeheer weer of 
verbergt u het.

Browser 
weergeven/
verbergen

Ctrl-B Hiermee geeft u het deelvenster voor de geïntegreerde 
browser weer of verbergt u het (alleen Premium).

Voorkeuren Ctrl-P Hiermee geeft u het dialoogvenster Voorkeuren weer, waarin u 
het gedrag van het Agent Desktop-venster en van 
teamberichten kunt instellen.

Help/Info F1 Hiermee krijgt u toegang tot het menu Help en het venster Info.

• Telefonische vergaderingen. U kunt gebruikmaken van blind vergaderen (een 
derde partij aan de vergadering toevoegen zonder eerst met deze persoon te 
spreken) of vergaderen met toezicht (eerst met de derde partij spreken en daarna 
deze persoon aan de vergadering toevoegen).

Agentstatus wijzigen

Met Agent Desktop kunt u de agentstatus wijzigen via de knoppen op de werkbalk. 
U kunt alleen kiezen uit statussen die een geldige keuze vormen vanuit uw 
huidige agentstatus.

Stap 1 Klik op de werkbalk op de knop van de agentstatus waarnaar u wilt 
overschakelen. Als u in gesprek bent (in de status Spreken) wordt u na 
beëindiging van het gesprek overgeschakeld naar de nieuwe status. 

Een chatbericht versturen

Stap 1 Klik op de werkbalk op Chatten. Het venster Chatselectie wordt geopend, 
met een lijst van alle personen die beschikbaar zijn om te chatten.

Stap 2 Dubbelklik op de naam van de persoon met wie u wilt chatten. Het venster 
Chatsessie wordt geopend. 

Stap 3 Typ uw bericht in het invoerveld. Als u wilt dat uw bericht als pop-up op het 
scherm van de ontvanger verschijnt, schakelt u het selectievakje Hoge 
prioriteit in.

Stap 4 Klik op Verzenden of druk op Enter.

Oorzaakcodes invoeren

Uw beheerder kan vereisen dat u een oorzaakcode invoert telkens wanneer u overgaat 
naar de status Niet gereed of Afgemeld. De oorzaakcode geeft aan waarom u bent 
overgegaan naar die status.

Stap 1 Als u overgaat naar de staat Niet gereed of Afgemeld, wordt het 
dialoogvenster Oorzaak selecteren geopend.

Stap 2 Kies de juiste oorzaakcode in de lijst en klik op OK.

Afrondingsgegevens invoeren

Uw beheerder kan vereisen dat u een beschrijving van de afrondingsgegevens invoert 
telkens wanneer u overgaat naar de status Werk. In de afrondingsgegevens wordt 
beschreven welke taken u uitvoert terwijl u zich in de status Werk bevindt.

Stap 1 Als u tijdens een gesprek uw status verandert in Werk, wordt meteen na 
afloop van het gesprek het dialoogvenster Gespreksafronding 
selecteren geopend.

Stap 2 Kies de juiste beschrijving van de afrondingsgegevens in de lijst en klik 
op OK.


