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1  Araç Çubuğu Düğmeleri  
ve Klavye Kısayolları

Temsilci Durumunuzu Değiştirme

Gezinme ve Diğer İşlevler

2  Ortak Görevler
Temsilci Durumunuzu Değiştirme
Temsilci durumunuzu değiştirmek için, araç çubuğunda ilgili durum düğmesine tıklayın. 
Geçersiz durumlara ait düğmeler devre dışıdır. Bir çağrıdayken (Konuşuyor durumundayken) 
temsilci durumunuzu değiştirirseniz, durumunuz telefonu kapattıktan sonra değişir. Temsilci 
durumu düğmeleri o sırada bulunduğunuz durumu değil, tıkladığınız durumu gösterir. Mevcut 
durumunuz durum çubuğunda listelenir.

Neden Kodları Kullanma
Durumunuzu, Hazır Değil olarak değiştirdiğinizde veya oturumu kapattığınızda, bir neden 
kodu seçmeniz istenebilir. Neden kodları yöneticiniz tarafından yapılandırılır ve temsilci 
durumunuzu değiştirme nedeninizi açıklar.

Neden kodu girmeniz istendiğinde, Neden Kodları penceresinden uygun kodu seçin ve 
Tamam'a tıklayın.

Simge Ad Kısayol Açıklama

Oturum Aç Ctrl+L ACD'de oturumunuzu açar (Oturum Kapatma ile dönüşümlü çalışır).

Oturumu Kapat Ctrl+L ACD'de oturumunuzu kapatır (Oturum Açma ile dönüşümlü çalışır).

Hazır Ctrl+W ACD çağrıları almaya hazır olduğunuzu belirtmek üzere durumunuzu 
Hazır olarak değiştirir.

Hazır Değil Ctrl+O ACD çağrıları almaya hazır olmadığınızı belirtmek üzere durumunuzu 
Hazır Değil olarak değiştirir.

Çalışma Ctrl+Y Toparlama çalışmasını tamamladıktan sonra ACD çağrıları almaya 
hazır olacağınızı belirtmek üzere durumunuzu İş olarak değiştirir.

Simge Ad Kısayol Açıklama

Görev 1 – 10 Alt+1, Alt+2, 
..., Alt+0

Bir veya birkaç işlevi gerçekleştirmek üzere yönetici tarafından bir 
ila on arasında görev düğmesi ayarlanabilir.

Bağlantı 
Yönetimi

Ctrl+G Bağlantı Yönetimi bölmelerini görüntüler veya gizler.

Tarayıcı Ctrl+B Entegre tarayıcı bölmesini görüntüler veya gizler.

Yardım/ 
Hakkında

Alt+Ctrl+H Yardım ve Hakkında seçeneklerinin bulunduğu menüyü açar.

— Bağlantı Ctrl+S Bağlantı Yönetimi bölmesinde bir kişiyi seçer.

— Arayan Verileri Ctrl+E Bağlantı Yönetimi'nin Arayan Verileri bölmesinde bir satırı seçer.
Toparlama Verileri Tanımlarını Kullanma

Durumunuzu, Çalışma olarak değiştirdiğinizde, bir toparlama verileri tanımı seçmeniz 
istenebilir. Toparlama verileri tanımları yöneticiniz tarafından yapılandırılır ve bir çağrının 
sonucu açıklar.

Toparlama verileri girmeniz istendiğinde, Çağrı Toparlama Seç penceresinden uygun tanımı 
seçin ve Tamam'a tıklayın.

Çağrı İşleme

Çağrıları işlemek için (yanıtlama, arama, aktarma, konferans yapma, bekletme vb.) 
donanım IP telefonunu veya Cisco IP Communicator'ı kullanabilirsiniz.

Entegre Tarayıcıyı Kullanma

Yöneticiniz tarafından etkinleştirilmişse, Cisco Agent Desktop—Browser Edition'da 
çalışırken intranet ve internet web sayfalarını görüntülemek için entegre tarayıcıyı 
kullanabilirsiniz. Web sayfaları, web tarayıcısı araç çubuğunu ve menü çubuğunu içeren 
ayrı bir tarayıcı penceresinde görüntülenir. Gözetmeniniz tarayıcınıza web sayfaları 
zorlayabilir (gönderebilir). Bu, gözetmeninizin bir müşteriyle çalışmanıza yardımcı 
olacak bilgiler sağlayarak çağrı sırasında size destek olmasına olanak sağlar.

Yöneticiniz tarafından yapılandırılırsa, Çalışma Siteleri listesinden seçerek veya Adres 
alanına URL yazarak başka bir web sitesine erişebilirsiniz. Giriş sayfanıza dönmek için 
Giriş'e tıklayın .


