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1 Werkbalk

2 Algemene taken

Een teambericht (TM) versturen

U kunt een teambericht naar alle agenten in een team verzenden, op voorwaarde dat 
de agent Agent Desktop heeft geopend en is aangemeld.
Als u een teambericht wilt verzenden, klikt u op de knop Teambericht om het venster 
Teambericht te openen. Kies het team waar u een bericht naar wilt sturen, geef een 
tijd op voor het verlopen van het bericht (teamberichten zijn standaard 30 minuten 
actief), typ uw bericht in het invoervenster en klik op Starten. Klik op Stoppen als u 
een bericht wilt stopzetten voordat het vervalt. De laatste 10 teamberichten worden 
opgeslagen zodat ze eenvoudig opnieuw kunnen worden gebruikt.

Real-time schermen weergeven

Er zijn twee typen real-time schermen: tabelschermen en grafische schermen 
(alleen Premium). 

• In de tabelschermen wordt informatie over vaardighedengroepen, teams en 
agenten gepresenteerd in een raster. U kunt de informatie sorteren in oplopende 
of aflopende volgorde door te klikken op een kolomkop in het raster.

• In grafische schermen wordt dezelfde informatie in staafdiagrammen 
weergegeven, met uitzondering van de agent-versus-teamstatistieken. Deze 
worden gepresenteerd in de vorm van twee cirkeldiagrammen. 

Voorkeuren instellen

In het dialoogvenster Voorkeuren kunt u opgeven welke informatie in de vensters 
moet worden weergegeven en het uiterlijk en gedrag van de Supervisor 
Desktop-interface instellen.

Stap 1 Kies Weergeven > Voorkeuren in de menubalk.
Stap 2 Selecteer in het linkerdeelvenster van het dialoogvenster Voorkeuren het 

knooppunt dat u wilt configureren. De voorkeuren voor dat knooppunt 
worden weergegeven in het rechterdeelvenster.

Stap 3 Configureer de instellingen in het deelvenster naar wens.
Stap 4 Selecteer onder in het dialoogvenster Voorkeuren de gewenste opties: 

Verplaatsbare vensters inschakelen, Grote werkbalkpictogrammen 
inschakelen en Geïntegreerde browser inschakelen. 

Stap 5 Klik op OK.

Samenvatting



1 Werkbalk

2 Algemene taken

Een agent volgen

Als u een agent wilt volgen, kiest u een agent in het deelvenster Teamweergave en klikt 
u op de knop Spraakmonitor starten. Als u het volgen van een agent wilt stoppen, 
klikt u op de knop Spraakmonitor stoppen.

U kunt een agent niet volgen als u zelf deelneemt aan een telefoongesprek of als u de 
functies Binnenvallen of Onderscheppen gebruikt. 

Knop Naam Sneltoets Beschrijving

Vernieuwen Ctrl-F Hiermee wordt de informatie in het 
gegevensvenster vernieuwd.

Afmelden Ctrl-L Hiermee meldt u de geselecteerde agent af bij 
de ACD.

Gereed Ctrl-E Hiermee plaatst u de geselecteerde agent in 
de status Gereed.

Niet gereed Ctrl-N Hiermee plaatst u de geselecteerde agent in 
de status Niet gereed.

Binnenvallen Ctrl-B Hiermee kunt u deelnemen aan het 
telefoongesprek van een agent.

Onderscheppen Ctrl-I Hiermee kunt u een telefoongesprek 
onderscheppen, waarbij de agent van het 
gesprek wordt uitgesloten.

Chatten Ctrl-J Hiermee opent u het chatvenster.

Teambericht Ctrl-X Hiermee wordt het venster 
Teambericht geopend.

Opname starten Ctrl-R Hiermee start u de opname van het 
geselecteerde telefoongesprek (alleen in de 
versies Uitgebreid en Premium ).

Opname 
stoppen

Ctrl-S Hiermee stopt u de opname van het 
geselecteerde telefoongesprek (alleen in de 
versies Uitgebreid en Premium).

Spraakmonitor 
starten

Ctrl-A Hiermee start u de spraakmonitor voor de 
geselecteerde agent.

Spraakmonitor 
stoppen

Ctrl-P Hiermee stopt u de spraakmonitor voor de 
geselecteerde agent.

Binnenvallen in een gesprek

Het binnenvallen in een gesprek is in feite een geforceerde telefonische vergadering. 
Als u wilt binnenvallen in een gesprek, selecteert u een agentgesprek in het deelvenster 
Teamweergave en klikt u op de knop Binnenvallen. 

Wanneer u een gesprek binnenvalt, wordt de spraakmonitor uitgeschakeld. U kunt 
niet binnenvallen als de agent in de wachtstand is, aan een telefonische vergadering 
deelneemt, met twee gesprekken bezig is of als u al met een ander gesprek bezig bent.

Een gesprek onderscheppen

Het onderscheppen van een gesprek is in feite een geforceerde doorverbinding. Als u 
een gesprek wilt onderscheppen, selecteert u een agentgesprek in het deelvenster 
Teamweergave en klikt u op de knop Onderscheppen.

Wanneer u een gesprek onderschept, wordt de spraakmonitor uitgeschakeld. U kunt 
een gesprek niet onderscheppen als de agent in de wachtstand is, met twee gesprekken 
bezig is of als u al met een ander gesprek bezig bent. 

Een gesprek opnemen

Als u een gesprek wilt opnemen, selecteert u een agentgesprek in het deelvenster 
Teamweergave en klikt u op de knop Opname starten. Als u wilt stoppen met het 
opnemen van het gesprek, klikt u op de knop Opname stoppen.

U kunt meerdere gesprekken gelijktijdig opnemen, maar u kunt maar één opname per 
agent maken. 

Opnamen beoordelen

Als u de Supervisor Record Viewer wilt openen, kiest u Extra > Opgenomen 
bestanden in de menubalk. Selecteer de dag waarvan u de opnamen wilt beoordelen. 
Klik op Verlengde levensduur om ook de opnamen die voor 30 dagen worden 
opgeslagen weer te geven. Selecteer de opname die u wilt beoordelen en klik 
op Afspelen.

Als u een opname wilt markeren voor langer opslaan, selecteert u de opname en klikt 
u op de knop Verlengde levensduur instellen. De opname wordt 30 dagen 
lang bewaard.

De status van een agent wijzigen

Als u de status van een agent wilt wijzigen, selecteert u de agent in het deelvenster 
Teamweergave en klikt u vervolgens op de juiste knop voor de agentstatus (inclusief 
Afgemeld) op de werkbalk. De agent moet lid zijn van uw team.

Chatberichten versturen

U kunt expresberichten naar meerdere agenten in uw team en naar andere supervisors 
verzenden, op voorwaarde dat deze personen Agent Desktop hebben geopend en 
zijn aangemeld. 

Als u een chatbericht wilt versturen, klikt u op de knop Chatten. Vervolgens 
dubbelklikt u op de namen van de personen met wie u wilt chatten. Typ uw bericht 
in het venster Chatsessie en klik op Verzenden of druk op Enter. Als u wilt dat uw 
bericht als pop-up op het scherm van de ontvanger verschijnt, schakelt u het 
selectievakje Hoge prioriteit in.


