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1 Barra de Ferramentas

2 Tarefas comuns

Definindo preferências

Você pode configurar quais informações são mostradas nos painéis de exibição e 
também a aparência e o comportamento da interface do Supervisor Desktop através 
da caixa de diálogo Preferências.

Etapa 1 Na barra de menus, selecione Exibir > Preferências.

Etapa 2 No painel esquerdo da caixa de diálogo Preferências, selecione o nó que 
deseja configurar. As preferências para o nó selecionado são mostradas no 
painel direito.

Etapa 3 Configure as opções no painel da forma desejada.

Etapa 4 Na parte inferior da caixa de diálogo Preferências, selecione as opções 
desejadas: Ativar Janelas Deslocáveis, Ativar Ícones Grandes da Barra de 
Ferramentas e Ativar Navegador Integrado. 

Etapa 5 Clique em OK.
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Monitorar agentes

Para monitorar um agente, escolha-o no painel de exibição de equipes e clique no 
botão Iniciar Monitor de Voz. Para interromper a monitoração de um agente, clique 
no botão Interromper Monitor de Voz.

Não será possível monitorar um agente se você estiver participando de uma chamada. 

Gravar chamadas

Para gravar uma chamada, selecione uma chamada de agente no painel de exibição 
de agentes e clique no botão Iniciar Gravação. Para interromper a gravação, clique 
no botão Interromper Gravação.

Várias gravações podem estar em andamento ao mesmo tempo, mas somente uma 
gravação pode ser feita por agente. 

Botão Nome Atalho Descrição

Atualizar Ctrl-F Atualiza a informação no painel de exibição 
de dados

Logoff Ctrl-L Desconecta o agente selecionado do ACD.

Pronto Ctrl-E Coloca o agente selecionado no estado Pronto.

Não Pronto Ctrl-N Coloca o agente selecionado no estado 
Não Pronto.

Bate-Papo Ctrl-J Abre a janela de Bate-Papo.

Mensagem da 
Equipe

Ctrl-X Abre a janela Mensagem da Equipe.

Iniciar 
Gravação

Ctrl-R Inicia a gravação da chamada telefônica 
selecionada (somente nas versões Enhanced 
e Premium).

Interromper 
Gravação

Ctrl-S Interrompe a gravação da chamada telefônica 
selecionada (somente nas versões Enhanced 
e Premium).

Iniciar Monitor 
de Voz

Ctrl-A Inicia a monitoração de voz do 
agente selecionado.

Interromper 
Monitor de 
Voz

Ctrl-P Interrompe a monitoração de voz do 
agente selecionado.

Examinar gravações

Escolha Ferramentas > Arquivos Gravados na barra de menus para abrir o 
Visualizador de Registros do Supervisor. Selecione o dia das gravações que deseja 
examinar. Clique em Duração Estendida para incluir as gravações salvas por 30 dias. 
Selecione a gravação que deseja examinar e clique em Reproduzir.

Para marcar uma gravação para arquivamento estendido, selecione–a e clique no 
botão Definir Duração Estendida. A gravação será salva por 30 dias.

Alterar o estado de um agente:

Para alterar o estado de um agente, selecione o agente no painel de exibição da equipe 
e clique no botão de estado de agente apropriado (incluindo Logoff) na barra de 
ferramentas. O agente deve pertencer à sua equipe.

Enviar mensagens de bate-papo

Você pode enviar mensagens instantâneas a um ou mais agentes da sua equipe e para 
outros supervisores, desde que seus Agent Desktops estejam abertos e que eles 
estejam conectados. 

Para enviar uma mensagem de bate-papo, clique no botão Bate-Papo e clique duas 
vezes nos nomes das pessoas com as quais deseja iniciar o bate-papo. Digite a 
mensagem na janela Sessão de Bate-Papo e clique em Enviar ou pressione Enter. Se 
desejar que a sua mensagem seja exibida na tela do destinatário, selecione a caixa de 
seleção Alta prioridade.

Enviar mensagens da equipe

Você pode enviar uma mensagem da equipe para todos agentes de uma equipe, desde 
que o agente esteja com o Agent Desktop aberto e conectado. 

Para enviar uma mensagem da equipe, clique no botão Mensagem da Equipe para 
abrir a janela de mensagem da equipe. Escolha a equipe para a qual você deseja enviar 
a mensagem, insira o tempo de expiração da mensagem (por padrão, as mensagens 
são válidas por 30 minutos), digite a mensagem no painel de entrada de texto e clique 
em Iniciar. Clique em Interromper para interromper a mensagem antes que ela expire. 
As 10 últimas mensagens são armazenadas para que possam ser 
facilmente reutilizadas.

Exibindo dados em tempo real

Existem dois tipos de exibição em tempo real: em forma de tabela e gráfica (somente 
na versão Premium). 

• As exibições em forma de tabela mostram informações de grupos de habilidades, 
equipes e agentes em uma grade. Elas podem ser ordenadas em ordem crescente 
ou decrescente clicando-se em qualquer cabeçalho de coluna na grade.

• As exibições gráficas mostram as mesmas informações que os gráficos de barra, 
com exceção das Estatísticas de Agentes vs. Equipes, que são mostradas como 
dois gráficos de pizza. 


