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1 Verktygsfält

2 Vanliga uppgifter

Skicka ett gruppmeddelande (GM)

Du kan skicka ett gruppmeddelande till alla agenter i en grupp, så länge agenten har 
Agent Desktop öppen och är inloggad.

Skicka meddelandet genom att klicka på knappen Gruppmeddelanden i fönstret. Välj 
den grupp du vill skicka meddelandet till, ange en förfallotid för meddelandet 
(standard är 30 minuter), skriv meddelandet i textrutan och klicka sedan på Starta. 
Klicka på Stopp för att ta bort meddelandet innan det förfaller. De 10 senaste 
gruppmeddelandena lagras så att de lätt kan återanvändas.

Visa realtidsrutor

Det finns två typer av realtidsrutor: textbaserade rutor och grafiska rutor 
(Endast Premium). 

• I de textbaserade rutorna visas kunskapsgrupp, grupp och agentinformation i ett 
rutnät. Det kan sorteras i stigande eller fallande ordning genom att du klickar på 
en kolumnrubrik i rutnätet.

• Den grafiska informationen visas som stapeldiagram, utom statistik för 
agenter/grupper som visas som två cirkeldiagram. 

Göra inställningar

Du kan ställa in vilken information som visas i realtidsrutorna och hur gränssnittet i 
Supervisor Desktop uppför sig i dialogrutan Inställningar.

Steg 1 Välj Visa > Inställningar i menyfältet.

Steg 2 Klicka på den nod som du vill konfigurera till vänster i dialogrutan 
Inställningar. Inställningarna för den noden visas till höger.

Steg 3 Konfigurera inställningarna i rutan som du vill ha dem.

Steg 4 Längst ned i dialogrutan Inställningar markerar du de inställningar du vill 
ha: Aktivera flyttbara fönster, Aktivera större ikoner på verktysfältet och 
Aktivera integrerad webbläsare. 

Steg 5 Klicka på OK.
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Övervaka en agent

Du övervakar en agent genom att välja agenten i rutan Gruppvy. Sedan klickar du på 
knappenStarta röstövervakning. Du stoppar övervakningen av en agent genom att 
klicka på knappen Stoppa röstövervakning.

Du kan inte övervaka en agent om du deltar i ett telefonsamtal eller om du använder 
funktionerna Bryta in eller Ta över. 

Knapp Namn Snabbkommando Beskrivning

Uppdatera Ctrl+F Uppdaterar informationen i rutan.

Logga ut Ctrl+L Loggar ut den markerade agenten 
från ACD.

Klar Ctrl+E Ändrar den markerade agentens 
status till Klar.

Inte klar Ctrl-N Ändrar den markerade agentens 
status till Inte klar.

Bryt in Ctrl+B Används för att ansluta till en 
agents samtal.

Ta över samtal Ctrl-I Används för att ta över ett 
telefonsamtal och koppla bort 
agenten från samtalet.

Chatt Ctrl-J Öppnar chattfönstret.

Gruppmeddelande Ctrl-X Öppnar dialogrutan 
Gruppmeddelande.

Börja inspelning Ctrl-R Påbörjar inspelning av det 
markerade telefonsamtalet (endast 
Enhanced och Premium).

Avsluta inspelning Ctrl+S Avslutar inspelningen av det 
markerade telefonsamtalet. 
(Endast Enhanced och Premium).

Starta 
röstövervakning

Ctrl+A Startar röstövervakning av den 
markerade agenten.

Stoppa 
röstövervakning

Ctrl+P Avbryter röstövervakning av den 
markerade agenten.

Bryta in i samtal

Att bryta in i ett samtal ger ett framtvingat konferenssamtal. Du bryter in i ett samtal 
genom att välja agenten i rutan Gruppvy. Sedan klickar du på knappenBryt in. 

Om du använder funktionen Bryt in är röstövervakningen inaktiverad. Du kan inte 
bryta in om agenten väntar, deltar i ett telefonsamtal eller gruppsamtal eller om du 
pratar i telefon.

Ta över ett samtal

Ta över är en framtvingad överföring. Du tar över ett samtal genom att välja agenten 
i rutan Gruppvy. Sedan klickar du på knappenTa över.

Om du använder funktionen Ta över är röstövervakningen inaktiverad. Du kan inte 
ta över om agenten väntar, deltar i ett gruppsamtal eller gruppsamtal eller om du 
redan pratar i telefon. 

Spela in ett samtal.

Du spelar in ett samtal genom att välja agenten i rutan Gruppvy. Sedan klickar du på 
knappenStarta inspelning. Du slutar spela in genom att klicka på knappen Sluta spela in.

Flera inspelningar kan ske samtidigt men endast ett samtal per agent kan spelas in 
åt gången. 

Granska inspelningar

Markera Verktyg > Inspelade filer i menyn om du vill öppna Inspelningsgranskare för 
arbetsledare. Klicka på den dag vars inspelningar du vill lyssna på. Klicka på Utökad 
livslängd om du vill ta med inspelningar som sparats i 30 dagar. Markera den 
inspelning du vill lyssna på och klicka på Spela upp.

Om du vill ange att en inspelning ska sparas under längre tid markerar du 
inspelningen och klickar på knappen Ange förlängd livslängd. Inspelningen sparas 
under 30 dagar.

Så här ändrar du en agents status:

Du ändrar en agents status genom att välja agenten i rutan Gruppvy. Sedan klickar 
du på rätt agents statusknapp (inklusive Logga ut) i verktygsfältet. Agenten måste 
tillhöra din grupp.

Skicka chattmeddelanden

Du kan skicka ett gruppmeddelande till en eller flera agenter i din grupp och till andra 
arbetsledare, bara de har Agent Desktop öppen och är inloggade. 

Om du vill skicka ett meddelande klickar du på knappen Chatt och dubbelklickar på 
namnen på de personer du vill chatta med. Skriv in ditt meddelande i fönstret 
Chattsession och klicka sedan på Skicka eller tryck på Retur. Om du vill att ditt 
meddelande ska poppa upp på mottagarens skärm markerar du kryssrutan 
Hög prioritet.


