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Cisco Agent Desktop Gebruikershandleiding

Inleiding

De Windows-clienteditie van Cisco Agent Desktop voor Cisco Unified Contact Center 
Enterprise en Hosted is een robuuste en eenvoudig te installeren, configureren en 
beheren oplossing voor de integratie van computertelefonie. Agenten beschikken 
hiermee over krachtige hulpmiddelen om de productiviteit te verhogen, de 
operationele kosten terug te dringen en de klanttevredenheid te verhogen. 

Agent Desktop biedt diverse functies voor gespreksbesturing (bijvoorbeeld 
gesprekken beantwoorden, gesprekken in de wachtstand zetten, telefonisch 
vergaderen, gesprekken doorverbinden) en voor het beheren van de ACD-status 
(gereed/niet gereed, afronden enzovoort). De klantgegevens worden aan de agent 
gepresenteerd via een venster met bedrijfsgegevens en een optioneel pop-upvenster. 
Agent Desktop vereist minimale schermruimte en geeft agenten de mogelijkheid 
hun functies aan te passen op basis van hun eigen behoeften.

Doelgroep
Dit document is opgesteld voor agenten van contactcenters die met Agent Desktop 
op hun computer werken.

Nieuw in deze versie
Cisco Agent Desktop 8.5 ondersteunt de volgende nieuwe functies:

■ Stap-voor-stap vergaderen

■ De geïntegreerde browser ondersteunt nu pop-ups als nieuwe tabbladen 
of als een Internet Explorer-pop-upvenster

■ Microsoft Internet Explorer 8

■ 32-bit Microsoft Windows 7 Professional, Enterprise en Ultimate

■ Ondersteuning voor 64-bits Microsoft Windows 7 met 32-bits Windows 
op emulatielaag 64-bit Windows (WoW64)

■ Verbeterde ondersteuning voor Freedom Scientific JAWS 11
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Agent Desktop-functieniveaus

Er zijn drie functieniveaus van Agent Desktop: Standaard, Uitgebreid en Premium.

In de volgende tabel worden de beschikbare functies op elk functieniveau van Agent 
Desktop beschreven. Functies die niet zijn opgenomen in deze tabel, zijn op alle 
functieniveaus beschikbaar.

Tabel 1. Agent Desktop-functies

Functie Standaard Uitgebreid Premium

Door agent geïnitieerde opname 
van gesprekken

● ●

Chatfunctie voor agenten ● ● ●

Ondersteuning voor Cisco IP 
Communicator

● ● ●

Ondersteuning voor Cisco Unified 
Mobile Agent

● ● ●

Cisco Unified Outbound Dialer ● ●

Integratie met Cisco Unified 
Presence-server

● ● ●

Drempelwaarden bedrijfsgegevens ● ● ●

Gebeurtenisgestuurde workflows ● ●

Bewerking plaatsen/ophalen HTTP ●

Geïntegreerde browser met meerdere 
tabs

●

IPC-ontvangstbewerking ●

Telefoonboek ● ●

Oorzaakcodes ● ● ●

Taakknoppen ● ●

Timerbewerking ● ●

Afrondingsgegevens ● ● ●

Bewerking CTI OS-record ● ●
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Cisco IP Communicator configureren

Agent Desktop ondersteunt het gebruik van de Cisco IP Communicator-softphone. 
Deze toepassing wordt niet met de Agent Desktop meegeleverd, maar moet 
afzonderlijk worden aangeschaft en geïnstalleerd.

IP Communicator start niet automatisch wanneer de Agent Desktop wordt gestart, 
maar moet handmatig worden opgestart. Houd IP Communicator zo veel mogelijk 
geminimaliseerd om systeembronnen te besparen. Gebruik voor gespreksbesturing 
de interface van Agent Desktop.

Bij de standaardinstelling wordt IP Communicator bij binnenkomst van een gesprek 
gemaximaliseerd. Om dit te voorkomen moet u de voorkeuren wijzigen, zoals in de 
volgende procedure wordt uitgelegd.

Ga als volgt te werk om ervoor te zorgen dat IP Communicator geminimaliseerd 
blijft bij binnenkomst van een gesprek:

1. Start IP Communicator.

2. Klik met de rechtermuisknop op een willekeurige plaats in de interface 
om het pop-upmenu te openen en klik op Voorkeuren. Het dialoogvenster 
Voorkeuren verschijnt.

3. Schakel op het tabblad Gebruiker het selectievakje Verbergen bij 
minimaliseren in en schakel de selectievakjes Op voorgrond bij actief gesprek 
en Melding inkomend gesprek verbergen uit.

4. Klik op OK.

Figuur 1. Gebruikersinstellingen in dialoogvenster Voorkeuren (detailweergave)
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Automatische updates

Met CAD kan de systeembeheerder alle exemplaren van de Agent Desktop 
automatisch bijwerken naar een nieuwere versie.

Elke keer dat Agent Desktop wordt gestart, wordt gecontroleerd of er een bijgewerkte 
versie beschikbaar is, of dat er een wijziging in de systeemconfiguratie is doorgevoerd 
die ook een wijziging in het Windows-register nodig maakt. Als dit het geval is, wordt 
de updateprocedure automatisch uitgevoerd.

Wanneer de updateprocedure wordt uitgevoerd, verschijnt er een dialoogvenster 
waarin wordt aangegeven dat uw exemplaar van Agent Desktop wordt bijgewerkt. 
Klik op OK en volg de instructies in de dialoogvensters die achtereenvolgens worden 
weergegeven. Wanneer de update is voltooid, wordt een dialoogvenster weergegeven 
met de melding dat de update is voltooid. Klik op OK. Start Agent Desktop opnieuw 
en meld u op de gebruikelijke wijze aan.

OPMERKING: Automatische updates functioneren alleen goed als 
Internet Explorer zo is geconfigureerd dat er wordt gecontroleerd 
op nieuwere versies van opgeslagen pagina’s. U configureert deze 
instelling door Internet Explorer te starten en Extra > Internetopties 
te kiezen. Klik in het gedeelte Browsegeschiedenis op het tabblad 
Algemeen op Instellingen. Selecteer het keuzerondje Elke keer als 
ik de webpagina bezoek.
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Aanmelden met Agent Desktop

U kunt zich met Agent Desktop aanmelden als lokale of mobiele agent. Een lokale 
agent gebruikt Agent Desktop binnen het contact center. Een mobiele agent gebruikt 
Cisco Unified Mobile Agent om van buiten het contact center verbinding te maken met 
Agent Desktop via elk soort telefoon (inclusief mobiele telefoons). Zie voor instructies 
voor het aanmelden het betreffende deel hieronder.

■ Aanmelden als lokale agent (pagina 11)

■ Aanmelden als mobiele agent (pagina 14)

Telefoons met meerdere lijnen

Agent Desktop ondersteunt telefoons met meerdere lijnen. Het aantal ondersteunde 
lijnen is echter beperkt. U kunt zich niet bij een telefoon aanmelden die meer dan 
vier lijnen bevat (één ACD-lijn en drie niet-ACD-lijnen). 

Er worden slechts twee oproepen per lijn ondersteund.

Aanmelden als lokale agent

OPMERKING: Als u Cisco IP Communicator als uw telefoon gebruikt, 
moet u IP Communicator starten voordat u zich aanmeldt met 
Agent Desktop.
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Aanmelden als lokale agent

1. Kies Start > Programma’s > Cisco > Desktop > Agent. Het venster Aanmelden 
agent verschijnt. 

OPMERKING: In het venster Aanmelden agent wordt u verzocht uw 
naam of id op te geven, afhankelijk van de door uw CAD-beheerder 
geconfigureerde methode (Figuur 2).

2. Voer uw aanmeldingsnaam of -id, uw wachtwoord en uw toestelnummer in 
de juiste velden in en klik op OK.

■ Als uw configuratie Cisco Unified Presence-server bevat en uw Unified 
Presence-serveraanmelding afwijkt van uw Agent Desktop-aanmelding, 
verschijnt het venster Aanmelden Cisco Unified Presence-server 
(Figuur 3). Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord voor Unified 
Presence en klik op Aanmelden.

Figuur 2. Venster Aanmelden agent

Figuur 3. Aanmeldvenster Cisco Unified Presence-server
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■ Als uw configuratie geen Cisco Unified Presence-server bevat, of wanneer 
uw Unified Presence-serveraanmelding overeenkomt met uw Agent 
Desktop-aanmelding, wordt Agent Desktop gestart en automatisch 
geminimaliseerd.

OPMERKING: Probeer u niet via zowel Agent Desktop als Cisco 
Unified Personal Communicator aan te melden bij Cisco Unified 
Presence, zelfs niet wanneer u hiervoor verschillende id’s gebruikt. 
Als u dit wel doet, kunnen de clienttoepassingen onvoorspelbaar 
gedrag vertonen.

OPMERKING: De eerste keer dat u zich aanmeldt met Agent Desktop, 
zijn de velden Aanmeldingsnaam/-id, Wachtwoord en Toestel leeg. 
De volgende keer dat u zich aanmeldt, worden de velden 
Aanmeldingsnaam/-id en Toestel automatisch gevuld met de 
informatie die u eerder hebt opgegeven. Als u een computer met 
een andere agent deelt, moet u controleren of de velden 
Aanmeldingsnaam/-id en Toestel uw gegevens bevatten en niet 
die van de andere agent.

■ Als u een aanmeldingsnaam/-id invoert die al door een andere agent 
wordt gebruikt, wordt er een dialoogvenster weergegeven waarin u wordt 
gevraagd of u deze id wilt afmelden. Als u deze vraag bevestigend 
beantwoordt, wordt de agent die deze id gebruikt afgemeld en wordt 
u aangemeld. Dit wordt een “geforceerde aanmelding” genoemd.

■ Als u een toestelnummer invoert dat al door een andere agent wordt 
gebruikt, wordt er een dialoogvenster weergegeven waarin wordt 
aangegeven dat het toestelnummer al wordt gebruikt. U moet een 
ander toestelnummer invoeren om u aan te melden.

■ Als de aanmeldingsmethode (aanmeldingsnaam of aanmeldings-id) 
wordt gewijzigd terwijl u met de aanmelding bezig bent, verschijnt een 
foutmelding dat de aanmeldingsmethode is gewijzigd. U moet Agent 
Desktop opnieuw opstarten om u aan te melden.

OPMERKING: Als uw teamopdracht is gewijzigd, moet u Agent 
Desktop opnieuw opstarten om de wijziging te laten werken.
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Aanmelden als mobiele agent

Wanneer u zich aanmeldt als mobiele agent, kunt u gesprekken ontvangen met elke 
telefoon die toegankelijk is voor het telefoonsysteem van het contactcenter, inclusief 
telefoons thuis en mobiele telefoons die niet rechtstreeks zijn verbonden met het 
contactcenter.

Het venster Aanmelding agent dat u ziet, geeft mogelijk het selectievakje 
Mobiele agent weer. Als u moet inloggen met Mobiele agent en het selectievakje 
is niet zichtbaar, vraagt u uw CAD-beheerder om het vakje in te schakelen.

OPMERKING: In dit document wordt in de instructies voor het gebruik 
van Agent Desktop niet ingegaan op belangrijke verschillen die van 
toepassing zijn wanneer u zich aanmeldt als mobiele agent. 
Raadpleeg het gedeelte “Using Unified Mobile Agent” van de Mobile 
Agent Guide for Cisco Unified CC Enterprise voor instructies over het 
gebruik van Agent Desktop wanneer u zich aanmeldt als mobiele 
agent. U kunt deze gebruikershandleiding downloaden op cisco.com 
(gebruik de zoekfunctie op de website om de exacte locatie 
te vinden).

OPMERKING: U moet Agent Desktop gebruiken voor alle 
gespreksbesturingsbewerkingen, zoals hieronder wordt beschreven. 
Wanneer u de telefoon gebruikt voor gespreksbesturing, kunt u het 
gesprek met de klant kwijtraken. Gebruik Agent Desktop ook om 
gespreksactiviteiten zoals de vergaderstatus te bewaken. Deze 
informatie wordt op uw telefoon niet nauwkeurig (of in sommige 
gevallen niet volledig) weergegeven. Raadpleeg voor meer informatie 
de documentatie van Cisco Unified Mobile Agent.
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U kunt oproepen ontvangen in twee modi, de modus Vastgehouden gesprek of 
de modus Gesprek na gesprek.

■ In de modus Vastgehouden ontvangt u één oproep die u moet beantwoorden 
op uw fysieke telefoon wanneer u zich aanmeldt. Die lijn blijft actief tijdens 
verschillende klantgesprekken. In Agent Desktop wordt een geluidsbestand 
afgespeeld van een telefoon die overgaat wanneer u een klantgesprek 
ontvangt. U handelt alle gespreksbesturing af via Agent Desktop, ook het 
verbreken van de verbinding met het klantgesprek. Wanneer u de fysieke 
telefoon ophangt, bent u afgemeld.

■ In de modus Gesprek na gesprek wordt voor elk gesprek op uw fysieke 
telefoon gebeld. Zodra u de fysieke telefoon beantwoordt, wordt de 
gespreksbesturing geheel via Agent Desktop afgehandeld, inclusief het 
verbreken van de verbinding. Wanneer u ophangt door de verbinding te 
verbreken via Agent Desktop en vervolgens uw fysieke telefoon op te 
hangen, krijgt u de status Gereed en bent u beschikbaar voor een volgend 
klantgesprek.

U meldt zich als volgt als mobiele agent aan bij Agent Desktop:

OPMERKING: Als u niet bent geconfigureerd als mobiele agent, of als 
u een gespreksmodus kiest die niet voor uw gebruik is ingesteld, kunt 
u zich niet aanmelden als mobiele agent. Neem in dat geval contact 
op met de beheerder.

Het verdient aanbeveling een VPN te gebruiken voor toegang tot het netwerk van het 
contact center, zodat u over een veiligere verbinding beschikt voordat u zich aanmeldt 
bij Agent Desktop. Raadpleeg voor meer informatie de instructies bij uw VPN.

1. Kies Start > Programma’s > Cisco > Desktop > Agent. Het venster Aanmelding 
agent verschijnt (Figuur 2 op pagina 12).

2. Voer uw aanmeldingsnaam of -id, uw wachtwoord en uw toestelnummer in 
de juiste velden in.
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3. Schakel het selectievakje Mobiele agent in. Het venster Anmelden mobiele 
Agent wordt weergegeven (Figuur 4).

4. Selecteer in het gedeelte Parameters mobiele agent de gewenste 
gespreksmodus en voer uw telefoonnummer in het veld Telefoonnummer 
mobiele agent in.

OPMERKING: Voer in het veld Telefoonnummer mobiele agent alleen 
nummers in. Spaties, koppeltekens, haakjes of andere niet-numerieke tekens 
zijn niet toegestaan.

OPMERKING: Klik op OK of druk op Enter om u aan te melden. Agent 
Desktop wordt gestart en automatisch geminimaliseerd. Als uw 
teamopdracht wordt veranderd terwijl u bent aangemeld, moet 
u Agent Desktop opnieuw opstarten voordat de wijziging van 
kracht wordt.

Figuur 4. Venster Aanmelden mobiele agent
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Opmerkingen bij de aanmelding

■ Het veld Aanmeldingsnaam kan maximaal 32 tekens bevatten. De velden 
Aanmeldings-id, Toestel en Wachtwoord kunnen maximaal 12 tekens 
bevatten.

■ Het volgende foutbericht kan worden weergegeven wanneer u zich aanmeldt: 
“Er is een licentiefout opgetreden. Neem contact op met de beheerder.” Dit 
doet zich gewoonlijk voor wanneer alle softwarelicenties voor Agent Desktop 
in gebruik zijn. Daarom is het van belang dat u Agent Desktop volledig afsluit 
wanneer u ermee klaar bent, in plaats van dat u zich alleen maar afmeldt. 
Zolang Agent Desktop niet is afgesloten, wordt een licentie gebruikt.

■ Als u zich aanmeldt als mobiele agent in de modus Vastgehouden, hebt 
u maar één telefoonlijn. Als uw telefoonlijn bezet is, wordt u aangemeld en 
direct weer afgemeld. Als u twee telefoonlijnen hebt met voicemail op de lijn 
die niet bezet is, schakelt de mobiele agent over naar de tweede lijn, 
meldt u aan en wanneer de voicemail ophangt wordt u weer afgemeld.

■ Wanneer u zich aanmeldt als mobiele agent, kunt u geen 
aanmeldingsnaam/-id afmelden die al in gebruik is. Als een dialoogvenster 
wordt weergegeven met de vraag of u naam/id agent wilt afmelden 
(geforceerde aanmelding) antwoordt u Nee. U moet zich met een andere 
aanmeldingsnaam/-id aanmelden.

Toegang via een VPN achter een NAT-firewall of router

U kunt met Agent Desktop verbinding maken met de CAD-servers via een VPN 
(Virtual Private Network). Zo kan een supervisor extern werken en nog steeds 
de volledige functionaliteit van Agent Desktop benutten.

Wanneer een desktopcomputer vanwege een firewall of router gebruikmaakt van 
netwerkadresomzetting (NAT), moet op de desktopcomputer VPN-software (virtueel 
particulier netwerk) worden gebruikt om een volledig bidirectionele netwerkverbinding 
tussen de servers van contact centers en de desktop mogelijk te maken. Wanneer er 
geen VPN-software wordt gebruikt, treden er verbindingsproblemen op en werken 
bepaalde functies niet naar behoren. Zo kunnen er fouten optreden tijdens stille 
volgsessies, bij inkomende chat- en teamberichten, en opnamen.

OPMERKING: Het verdient aanbeveling een VPN te gebruiken 
wanneer u Agent Desktop buiten het contact center gebruikt, zodat 
u over een veiligere verbinding beschikt.
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De VPN-verbinding moet tot stand worden gebracht voordat u Agent Desktop start. 
Als de VPN-verbinding tijdens een sessie wordt verbroken, moet u Agent Desktop 
opnieuw starten nadat de verbinding weer tot stand is gebracht.

Als Agent Desktop zich bij alle services kan aanmelden behalve bij de chatservice, 
moet u Agent Desktop opnieuw starten als de chatservice weer online is. 

De compatibiliteit van Cisco VPN 3000 Concentrator en Cisco VPN Client met CAD.8.5 
is geverifieerd. De toegang hiertoe wordt ondersteund. VPN-oplossingen van andere 
leveranciers kunnen wellicht goed werken, maar aangezien deze niet formeel zijn 
geverifieerd wordt hiervoor geen ondersteuning geboden. Neem contact op met uw 
Cisco-distributeur als u een alternatieve oplossing wilt laten verifiëren.
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Afmelden

U kunt zich alleen afmelden vanuit de agentstatus Niet gereed.

Wanneer Agent Desktop wordt gestart, is een softwarelicentie in gebruik. Wanneer 
u Agent Desktop afsluit, wordt de softwarelicentie vrijgegeven zodat deze beschikbaar 
is voor een andere agent. Daarom is het van belang dat u Agent Desktop afsluit 
wanneer u het niet meer gebruikt.

Als u zich gewoon afmeldt, blijft de softwarelicentie in gebruik en zijn enkele functies 
van Agent Desktop, zoals Chatten, nog steeds beschikbaar. De softwarelicentie wordt 
automatisch vrijgegeven als Agent Desktop gedurende 20 minuten niet is gebruikt. 

Er zijn twee methoden om zich bij Agent Desktop af te melden en deze af te sluiten.

Methode 1: Afmelden en vervolgens Agent Desktop 
afsluiten (aanbevolen)

Met deze methode wordt gegarandeerd dat de door u gebruikte softwarelicentie wordt 
vrijgegeven en beschikbaar is voor andere agenten. 

Afmelden met methode 1:

1. Klik op de werkbalk op Afmelden. 

■ Als uw systeem zo is geconfigureerd dat oorzaakcodes vereist zijn, 
wordt het dialoogvenster voor oorzaakcodes weergegeven voordat u zich 
afmeldt. Kies de juiste oorzaakcode en klik op OK.

■ Wanneer u in gesprek bent wanneer u op Afmelden klikt, blijft 
u aangemeld totdat het gesprek is beëindigd. 

2. Klik op Sluiten (de X in de rechterbovenhoek van het venster) om 
Agent Desktop te sluiten. 

Methode 2: Agent Desktop afsluiten zonder eerst af 
te melden

Met deze methode is de kans klein dat door het afmelden de softwarelicentie niet 
juist wordt vrijgegeven. Wanneer dit zich voordoet, wordt de softwarelicentie die 
u gebruikt, niet vrijgegeven totdat Agent Desktop gedurende 20 minuten niet is 
gebruikt.

Een agent kan de licentie geforceerd vrijgeven door zich geforceerd aan te melden. 
Zie “Aanmelden met Agent Desktop” op pagina 11 voor meer informatie over 
geforceerd aanmelden. 
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Afmelden met methode 2:

■ Klik op Sluiten (de X in de rechterbovenhoek van het venster).

— Als uw systeem zo is geconfigureerd dat oorzaakcodes vereist zijn, 
wordt het dialoogvenster voor oorzaakcodes weergegeven voordat u zich 
afmeldt. Kies de juiste oorzaakcode en klik op OK.

— Als u in gesprek bent wanneer u op Sluiten klikt, wordt een dialoogvenster 
weergegeven waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u zich wilt 
afmelden. 

■ Wanneer u op Ja klikt, blijft u aangemeld totdat u het gesprek 
beëindigt.

■ Wanneer u op Nee klikt, blijft u aangemeld en blijft Agent 
Desktop geopend.
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Agent Desktop-interface

De Agent Desktop-interface bevat informatie over actieve gesprekken en functies 
voor het afhandelen van gesprekken. Daarnaast kunt u met de interface:

■ toegang krijgen tot websites in de geïntegreerde browser

■ agent- en gespreksstatistieken in real-timeweergaven (indien geconfigureerd 
door de beheerder)

■ gesprekken opnemen met taakknoppen (indien geconfigureerd door de 
beheerder)

■ “chatten” met andere agenten en supervisors met behulp van de chatfunctie 
voor expresberichten

De interface bestaat uit de volgende onderdelen:

■ Werkbalken

■ Deelvenster Teambericht

■ Contactweergave, deelvenster

■ Deelvenster Contactbeheer

■ Geïntegreerde browserhulpmiddelen

Figuur 5. Agent Desktop-interface

Contactweergave

Contactbeheer

Deelvenster
Browser

Statusbalk

Werkbalken
Teambericht
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Toegankelijkheid

Agent Desktop bevat een aantal functies voor een verbeterde toegankelijkheid voor 
slechtziende gebruikers.

■ Het gebruik van Windows-instellingen voor schermresolutie, kleur en contrast 
en lettergrootte

OPMERKING: Hoog contrast inschakelen voordat Agent Desktop 
wordt opgestart om ervoor te zorgen dat alle tabellen overeen komen 
met de hoog contrast-instellingen.

■ Sneltoetsen en scherminfo die compatibel zijn met schermlezers

■ Werkbalkknoppen in klein (16x16) of groot (32x32) formaat

■ Er worden hoorbare geluidssignalen weergegeven wanneer een niet door 
de agent geopend venster wordt weergegeven (bijvoorbeeld een nieuw 
chatvenster of een bericht aan de agent dat een supervisor binnenvalt, 
onderschept of opneemt)

■ Scrollende of niet-scrollende teamberichten

■ Navigatie door elk deelvenster, elke browser en alle elementen van het 
hoofdvenster met de tabtoets

■ De spatiebalk kan dienst doen als Enter-toets voor uitgelichte knoppen

■ Verbeterde ondersteuning voor schermlezersoftware Job Access With 
Speech 11 (JAWS)

Zie “Schermvoorkeuren” op pagina 32 voor informatie over het configureren van 
toegankelijkheidsopties.

Werkbalkknoppen en sneltoetsen

De optionele werkbalk van Cisco Unified Outbound Dialer kan door uw beheerder 
worden geconfigureerd voor weergave in Agent Desktop. Afhankelijk van de belmodus 
die de beheerder voor de oproepcampagne heeft ingesteld, bevat de werkbalk 
sommige of alle van de beschikbare negen knoppen. Zie “Werkbalk Unified Outbound 
Dialer” op pagina 58 voor een volledige beschrijving van de werkbalk.

De werkbalk bevat knoppen voor gespreksbesturing en voor functies die geen 
betrekking hebben op een specifiek klantcontact, zoals:

■ Aan- en afmelden

■ Uw agentstatus wijzigen

■ Een chatsessie initiëren

■ Real-timeweergaven bekijken
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■ Het uiterlijk van de Agent Desktop-interface configureren

■ Gesprekken van de Cisco Unified Outbound Dialer afhandelen

■ Het opnemen van gesprekken starten en stoppen (als de taakknoppen 
door de beheerder zijn geconfigureerd voor deze functies)

Knoppen op de werkbalk zijn uitgeschakeld als ze een functie besturen die in uw 
huidige situatie niet beschikbaar is. Als u bijvoorbeeld een gesprek in de wachtstand 
hebt geplaatst, zijn alle andere knoppen voor gespreksbesturing uitgeschakeld. 
Wanneer u het gesprek uit de wachtstand haalt, zijn de andere knoppen voor 
gespreksbesturing weer ingeschakeld. Als u de naam van een knop wilt weergeven, 
plaatst u de cursor op het knoppictogram.

OPMERKING: Indien uw contact center gebruikmaakt van CAD 
Uitgebreid of Premium, is uw werkbalk mogelijk geconfigureerd door 
uw beheerder en kan deze om die reden andere knoppen bevatten 
dan de knoppen die hieronder worden beschreven. 

In de volgende tabellen worden de werkbalkknoppen en sneltoetsen beschreven 
waarmee u kunt navigeren in Agent Desktop.

In Tabel 2 worden de werkbalkknoppen en sneltoetsen voor het afhandelen 
van gesprekken beschreven.

Tabel 2. Werkbalkknoppen en sneltoetsen voor het afhandelen van gesprekken

Pictogram Naam Sneltoets Beschrijving

Opnemen/
neerleggen Ctrl+A Hiermee beantwoordt of weigert 

u het geselecteerde gesprek.

In/uit 
wachtstand Ctrl+H

Hiermee zet u het geselecteerde 
gesprek in de wachtstand of haalt 
u het uit de wachtstand.

Vergadering Ctrl+F
Hiermee zet u het geselecteerde 
gesprek in de wachtstand en opent 
u het venster Telefonisch vergaderen.

Doorsturen Ctrl+T
Hiermee zet u het geselecteerde 
gesprek in de wachtstand en opent 
u het venster Gesprek doorverbinden.

Toetstonen Ctrl+D Hiermee opent u het venster 
Toetstonen invoeren.
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In Tabel 3 worden de werkbalkknoppen en sneltoetsen voor het wijzigen van een 
agentstatus beschreven.

In Tabel 4 worden de werkbalkknoppen en sneltoetsen voor het beheren van vensters 
beschreven.

Tabel 3. Werkbalkknoppen en sneltoetsen voor het wijzigen van de agentstatus

Pictogram 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, 
waarmee u aangeeft dat u beschikbaar 
bent voor het ontvangen van 
ACD-oproepen.

Niet gereed Ctrl+O

Hiermee wijzigt u uw status in Niet 
gereed, waarmee u aangeeft dat u niet 
beschikbaar bent voor het ontvangen 
van ACD-oproepen.

Werk gereed Ctrl+Y

Hiermee wijzigt u uw status in Werk 
gereed en geeft u aan dat u na het 
afronden van een gesprek weer 
beschikbaar bent voor de ontvangst 
van ACD-gesprekken.

Werk niet 
gereed Ctrl+Z

Hiermee wijzigt u uw status in Werk 
niet gereed en geeft u aan dat u na 
het afronden van een gesprek niet 
beschikbaar bent voor de ontvangst 
van ACD-gesprekken.

Tabel 4. Werkbalkknoppen en sneltoetsen voor vensterbeheer

Pictogram Naam Sneltoets Beschrijving

Taak1–10
Alt+1,
Alt+2…
Alt+0

(Alleen Uitgebreid en Premium) 
Door de beheerder kunnen 
slechts tien taakknoppen 
worden ingesteld voor diverse 
functies.

Gesprek kiezen Ctrl+M
Hiermee opent u een venster 
waarin u een gesprek kunt 
kiezen.
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In Tabel 5 worden de sneltoetsen voor het verplaatsen van de cursor naar 
verschillende tekstelementen in de Agent Desktop-interface beschreven zodat 
een schermlezer de tekst kan lezen.

Chatten Ctrl+J
Hiermee opent u een venster 
waarin u een chatsessie kunt 
starten.

Real-timeweergaven Ctrl+Q

Hiermee opent u een venster 
waarin uw gesprekslogboeken 
en -statistieken worden 
weergegeven.

Contactbeheer Ctrl+G

Hiermee geeft u de 
deelvensters 
voor contactbeheer weer of 
verbergt u deze.

Browser Alt+B

(Alleen Premium) Hiermee 
geeft u het deelvenster met de 
geïntegreerde browser weer of 
verbergt u het.

Voorkeuren Alt+P
Hiermee opent u een venster 
voor het configureren van 
schermvoorkeuren.

Help/Info Alt+Ctrl+H Hiermee opent u een menu 
met de Help- en Info-opties.

— Status van server Ctrl+Shift+S Hiermee wordt het venster 
Serverstatus geopend.

Tabel 5. Sneltoetsen voor hoofdvenster van schermlezer

Sneltoets Beschrijving

Ctrl+E

Hiermee selecteert u een rij in het gedeelte Bedrijfsgegevens 
van het deelvenster Contactbeheer. Druk op Enter om het 
dialoogvenster Bedrijfsgegevens bewerken te openen en 
de geselecteerde vermelding te bewerken.

Ctrl+S Hiermee selecteert u een contact in het deelvenster 
Contactweergave.

Ctrl+C
Hiermee verplaatst u de cursor naar de eerste tabpositie op 
de huidige webpagina van de geïntegreerde browser (als de 
pagina velden bevat, kunt u navigeren met de Tab-toets). 

Tabel 4. Werkbalkknoppen en sneltoetsen voor vensterbeheer  (vervolg)

Pictogram Naam Sneltoets Beschrijving
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In Tabel 6 worden de sneltoetsen voor de geïntegreerde browser beschreven.

Ctrl+Shift+E Hiermee selecteert u een rij in het deelvenster 
Gespreksactiviteit van Contactbeheer.

Ctrl+Shift+M Hiermee selecteert u het teambericht.

Ctrl+Shift+T Hiermee gaat u naar de volgende webpagina van 
de geïntegreerde browser.

JAWSKEY*+ 
Page Down Leest de statusbalk.

JAWSKEY*+T Leest de titelbalk.

* Standaard is de JAWSKEY de invoegtoets. Zie de JAWS-documentatie voor volledige informatie 
over het gebruik van JAWS.

Tabel 6. Sneltoetsen voor de geïntegreerde browser

Pictogram 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.

Stoppen Esc Hiermee voorkomt u dat de 
browser een webpagina laadt.

Vernieuwen F5 Hiermee vernieuwt u de huidige 
webpagina.

Startpagina Alt+Home
Hiermee wordt uw vooraf 
gedefinieerde startpagina 
weergegeven.

— Volgende 
tabblad Ctrl+Shift+T Hiermee gaat u naar het volgende 

tabblad.

— Volgende 
element Ctrl+Tab Brengt u bij het volgende element 

in de Agent-interface.

— Nieuw 
venster Ctrl+N Opent een nieuw venster 

(als u geen tabblad gebruikt).

Tabel 5. Sneltoetsen voor hoofdvenster van schermlezer  (vervolg)

Sneltoets Beschrijving
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In Tabel 7 worden de sneltoetsen voor het venster Real-timeweergaven voor 
agent beschreven.

In Tabel 8 worden de sneltoetsen voor het venster Kiezer beschreven.

— Tabblad 
sluiten Ctrl+Shift+X Sluit het huidige tabblad (of het 

huidige venster bij een pop-up).

— Adres Alt+D
Hiermee verplaatst u de cursor 
naar het veld Adres (indien 
geconfigureerd).

— Browser Ctrl+Shift+B Hiermee verplaatst u de cursor 
naar het browserdeelvenster.

— Werklocaties Alt+W Hiermee verplaatst u de cursor 
naar het veld Werklocaties.

— — Shift+klikken Opent een koppeling in een nieuw 
venster.

— — Ctrl+klikken Opent een koppeling in een nieuw 
tabblad op de achtergrond.

— — middelste 
muisknop

Opent een koppeling in een 
tabblad op de achtergrond.

— — Ctrl+Shift+
klikken

Opent een koppeling in een nieuw 
tabblad op de voorgrond.

Tabel 7. Sneltoetsen voor het venster Real-timeweergaven voor agent

Sneltoets Beschrijving

Alt+Y
Hiermee opent u de vervolgkeuzelijst Datums. Deze sneltoets is alleen 
beschikbaar wanneer Logboekweergave gesprekken agent is 
geselecteerd.

Alt+Ctrl+E Hiermee opent u de vervolgkeuzelijst Real-timeweergaven.

Alt+Ctrl+S Hiermee selecteert u de eerste cel in het raster.

Tabel 8. Sneltoetsen voor het venster Kiezer

Sneltoets Beschrijving

Alt+P Hiermee selecteert u de eerste vermelding in het 
werknemerstelefoonboek.

Tabel 6. Sneltoetsen voor de geïntegreerde browser  (vervolg)

Pictogram Naam Sneltoets Beschrijving



Gebruikershandleiding Cisco Agent Desktop

28 November 2010

Teambericht

Een teambericht is een al dan niet scrollend bericht dat door uw supervisor naar 
u en de rest van het team wordt verzonden voor een bepaalde tijdsduur. Ook als 
u bent afgemeld, ontvangt u een teambericht, zolang u Agent Desktop maar niet 
hebt afgesloten.

Als er geen berichten zijn, is het deelvenster voor teamberichten niet zichtbaar. 
Wanneer uw supervisor een teambericht verstuurt, wordt het deelvenster voor 
teamberichten geopend en wordt het bericht hierin weergegeven.

Deelvenster Contactweergave

In het gedeelte voor de contactweergave worden de gegevens van de huidige 
gespreksweergaven van de agent weergegeven. Er kan meer dan één 
gespreksweergave in het gedeelte staan. Als u bijvoorbeeld één gesprek in 
de wacht en één actief gesprek hebt, worden beide weergegeven.

Weergaven contact met enkele lijn - meerdere lijnen

Afhankelijk van de configuratie van het systeem geeft CAD-BE of ACD-gesprekken 
of zowel ACD- als niet-ACD-gesprekken weer.

■ Uitsluitend ACD-gesprekken (configuratie met enkele regel). Uw telefoon 
heeft een of meer toestellen, maar gesprekken die zijn aangemerkt als 
ACD-gesprekken verschijnen in het deelvenster contactweergave.

■ Zowel ACD als niet-ACD-gesprekken (configuratie met meerdere lijnen). Uw 
telefoon heeft meer dan één toestel en zowel ACD- als niet-ACD-gesprekken 
worden weergegeven in het deelvenster contactweergave. CAD-BE 
ondersteunt één ACD-toestel en hoogstens drie niet-ACD-toestellen.

In het deelvenster voor contactweergave worden maximaal negen velden 
weergegeven. Het veld Status is altijd aanwezig. De andere acht velden zijn door 
de beheerder te configureren.

In Tabel 9 worden de beschikbare velden beschreven.

Tabel 9. Velden Contactweergave

Veld
Altijd

zichtbaar? Beschrijving

Status Ja De huidige status van het contact. 

Duur Nee De duur van het telefoongesprek.

Nummer bellen Nee Het nummer van het apparaat waarmee 
wordt gebeld. 
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Sommige velden worden leeg of als <Niet-beschikbaar> weergegeven indien 
de gespreksgegevens onbekend zijn of niet bestaan.

Als de IP IVR bij een gesprek is betrokken, wordt in Agent Desktop dezelfde informatie 
over het gesprek weergegeven als op het scherm van uw IP-telefoon. In het venster 
Bedrijfsgegevens kunnen andere gegevens worden weergeven, omdat hiermee 
de gehele levensduur van het gesprek wordt getraceerd.

Deelvenster Contactbeheer

Het deelvenster voor contactbeheer bevat bedrijfsgegevens (aan de linkerzijde) 
en informatie over gespreksactiviteit (aan de rechterzijde) voor alle inkomende 
en uitgaande gesprekken. 

Klik op de knop Contactbeheer weergeven/verbergen op de werkbalk om 
dit deelvenster van de interface weer te geven of te verbergen.

Gebeld nummer Nee Het nummer van het apparaat waarheen wordt 
gebeld.

Nummer melden Nee Het nummer van het apparaat dat overgaat.

Oorspronkelijk 
gebeld nummer Nee Het nummer dat oorspronkelijk werd gebeld.

Oorspronkelijk 
nummer bellen Nee Het nummer waarvan oorspronkelijk werd 

gebeld.

Vaardigheid Nee
De vaardigheids-id, die alleen wordt 
weergegeven als het gesprek een inkomend 
ACD-gesprek is.

ACD-lijn Nee
Ja/Nee Geeft aan of het gesprek via een 
ACD-lijn (Ja) of een niet-ACD-lijn (Nee) 
plaatsvindt.

Tabel 9. Velden Contactweergave  (vervolg)

Veld
Altijd

zichtbaar? Beschrijving

Figuur 6. Deelvenster Contactbeheer
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Bedrijfsgegevens

In het deelvenster met bedrijfsgegevens worden de gegevens weergegeven die aan 
het geselecteerde gesprek zijn gekoppeld. Welke gegevens precies worden 
weergegeven, wordt door de beheerder geconfigureerd. 

Als de beheerder u heeft gemachtigd om gegevensvelden te bewerken, kunt u alle 
gegevensvelden in het venster Bedrijfsgegevens wijzigen. De aangepaste gegevens 
blijven aan het gesprek gekoppeld als u het naar een andere agent doorverbindt.

Ga als volgt te werk om een gegevensveld aan te passen:

1. Dubbelklik op het veld dat u wilt aanpassen. Het deelvenster 
Bedrijfsgegevens bewerken verschijnt (Figuur 7).

2. Pas de gegevens aan.

3. Klik op OK.

Figuur 7. Venster Bedrijfsgegevens bewerken (veld ANI geselecteerd voor bewerking)
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Gespreksactiviteit

In het gedeelte voor gespreksactiviteit wordt de gespreksactiviteit voor het 
geselecteerde gesprek weergegeven.In Tabel 10 worden de beschikbare velden 
Gespreksactiviteit beschreven.

Drempelwaarden

Een drempelwaarde is de aanvaardbare tijdsduur die een gesprek op een bepaald 
apparaat of contact center kan blijven. Uw beheerder kan mogelijk voor elk type 
apparaat drempelwaarden voor attentie en waarschuwing toewijzen, en daarnaast 
een totale drempelwaarde voor een gesprek. 

Als een gesprek langer op een apparaat blijft dan de vastgestelde drempelwaarden 
voor attentie en waarschuwing, wordt een attentie- of waarschuwingspictogram 
weergegeven in het deelvenster met gespreksactiviteit naast het apparaat. Deze 
pictogrammen zijn:

Geïntegreerd browserdeelvenster

In het geïntegreerde browserdeelvenster kunt u internet- en intranetwebpagina’s 
bekijken zodat u klanten kunt helpen. De beheerder kan een specifieke website 
instellen als uw startpagina en een lijst met werklocaties toevoegen (zoals in de 
“favorieten” van een webbrowser) zodat u snel naar veelgebruikte websites kunt 
navigeren.

Het deelvenster met de geïntegreerde browser bestaat uit de volgende onderdelen:

■ De werkbalk van de geïntegreerde browser

■ Vervolgkeuzelijst Werklocaties

■ Bewerkbaar veld Adres (indien geconfigureerd door de beheerder)

■ Browser

Tabel 10. Velden Gespreksactiviteit

Veld Beschrijving

Apparaat Lijst met apparaten waar het gesprek doorheen is gekomen.

Type Type apparaat waar het gesprek doorheen is gekomen.

Beschrijving Beschrijving van het apparaat waar het gesprek doorheen 
is gekomen.

Totaal De som van alle weergegeven tijdsduren.

Attentie Waarschuwing
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De geïntegreerde browser kan maximaal een tot zes tabbladen bevatten. Op deze 
tabbladen kunnen verschillende webpagina’s worden weergegeven. Het eerste 
tabblad is gereserveerd voor pagina’s die door de supervisor naar u worden gepusht 
om u te helpen bij het afhandelen van gesprekken. De resterende vijf zijn voor 
algemeen gebruik. Het aantal tabbladen is afhankelijk van de door uw beheerder 
geconfigureerde instellingen.

Zie “De geïntegreerde browser gebruiken” op pagina 71 voor meer informatie over 
dit deelvenster.

Statusbalk

Op de statusbalk wordt actuele informatie over u en Agent Desktop weergegeven 
(Figuur 8). 

Als een service uitvalt, wordt de status van “In bedrijf” in “Gedeeltelijk in bedrijf” of 
“Niet in bedrijf” gewijzigd. Dubbelklik in het statusveld voor meer informatie over de 
functies waarop de uitval van de service invloed heeft. In dat geval verschijnt er een 
pop-upvenster waarin wordt aangegeven welke functies actief of inactief zijn.

Zie “Automatisch herstel van service” op pagina 78 voor meer informatie over dit 
pop-upvenster en automatisch herstel van de service.

Schermvoorkeuren

Als de beheerder uw werkbalk zo configureert dat de knop Voorkeuren wordt 
weergegeven, kunt u het gedrag van het venster Agent Desktop en 
toegankelijkheidsopties wijzigen.

Ga als volgt te werk om uw schermvoorkeuren in te stellen:

1. Klik op Voorkeuren op de werkbalk. Het dialoogvenster Schermvoorkeuren 
(Figuur 9) weergegeven.

2. Selecteer uw voorkeuren op elk tabblad en klik vervolgens op OK.

Figuur 8. Statusbalk

Huidige 
status 

van CAD
functies

De huidige 
ACD-status en de 
tijdsduur in deze 

status

Id 
agent

Agent
ext

Naam agent De huidige 
systeemtijd in 
24-uursnotatie

Mobiel 
telefoonnummer 
van agent (alleen 
mobiele agenten)
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De venstergedragsmodus en de modus voor vensteropties instellen

Standaard is Agent Desktop geminimaliseerd zolang deze inactief is en wordt het 
venster geopend wanneer er gesprekken zijn (modus Normaal). Als uw beheerder 
u heeft gemachtigd om zelf uw venstergedragsmodus te kiezen, kunt u de 
gedragsmodus en de modus voor vensteropties wijzigen op het tabblad Voorkeuren 
in het dialoogvenster Schermvoorkeuren (Figuur 9). Het gedrag dat u instelt, geldt 
ook voor volgende sessies.

Als uw beheerder u niet heeft gemachtigd, wordt het tabblad verborgen en is het 
venstergedrag afhankelijk van de modus die uw beheerder selecteert.

Figuur 9. Venster Schermvoorkeuren – tabblad Voorkeuren
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In Tabel 11 worden de beschikbare modi beschreven.

In Tabel 12 worden de beschikbare vensteropties weergegeven.

Tabel 11. Modi venstergedrag

Modus Beschrijving

Normaal
De standaardinstelling. Het venster wordt weergegeven 
als er gesprekken zijn, en geminimaliseerd bij 
inactiviteit.

Altijd open Het venster blijf open bij inactiviteit.

Altijd op voorgrond Het venster blijft open bij inactiviteit en op de 
voorgrond van alle andere open toepassingen.

Verborgen

Het venster wordt weergegeven als pictogram in 
het systeemvak (in de rechterbenedenhoek van 
het bureaublad, naast de systeemklok) en wordt 
pas geopend als u erop dubbelklikt of als u een 
teambericht ontvangt.

Tabel 12. Vensteropties

Optie Beschrijving

Real-timeweergaven 
altijd op de voorgrond* 

* Als zowel de opties voor real-timeweergaven en kiezer niet zijn geselecteerd om altijd op de 
voorgrond te worden weergegeven, wordt het laatst geopende venster op de voorgrond 
weergegeven.

Het venster Real-timeweergaven agent blijft open 
bij inactiviteit en op de voorgrond van alle andere 
open toepassingen.

Kiezer altijd op 
voorgrond*

Het kiezervenster blijft open bij inactiviteit en op 
de voorgrond van alle andere open toepassingen.
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Toegankelijkheidsopties

Stationaire teamberichten. Als u een schermlezer gebruikt met Agent Desktop, kunnen 
scrollende teamberichten (de standaardinstelling) moeilijk te lezen zijn. U kunt de 
scrollfunctie uitschakelen en stationaire teamberichten gebruiken door het 
selectievakje Teamberichten weergeven op het tabblad Toegankelijkheidsopties 
uit te schakelen (Figuur 10). 

OPMERKING: Het geselecteerde gedrag voor teamberichten geldt ook 
voor alle volgende sessies. U hoeft dit gedrag niet elke keer opnieuw 
in te stellen wanneer u Agent Desktop start.

Figuur 10. Venster Schermvoorkeuren – tabblad Toegankelijkheidsopties
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Grootte van pictogrammen. U kunt de grootte van de knoppen op de werkbalk van 
16 × 16 pixels (standaard) wijzigen in 32 × 32 pixels (Figuur 11) door het 
selectievakje Grote werkbalkknoppen in te schakelen. Wanneer niet alle werkbalken 
op één rij passen, worden ze automatisch verdeeld over meerdere rijen. 

Geluidssignalen. Schakel het selectievakje Geluidssignaal als venster niet door agent 
wordt geopend in om het afspelen van een toon in te schakelen wanneer een 
dialoogvenster op uw bureaublad wordt geopend dat door iemand anders is 
geïnitieerd. Dit kunnen bijvoorbeeld nieuwe chatvensters zijn en meldingen 
dat een supervisor het gesprek binnenvalt, onderschept of opneemt.

Gespreksduur. Schakel het selectievakje Updates voor gespreksduur inschakelen in, 
zodat de waarde in het veld Duur tijdens een gesprek kan worden verhoogd. Deze 
optie is standaard ingeschakeld. Een continu wijzigend veld kan problemen 
veroorzaken voor schermlezers. Mogelijk willen slechtziende agenten dit veld 
liever uitschakelen.

Figuur 11. Grote en kleine werkbalkknoppen
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Kiezervenster

In het kiezervenster kunt u telefoongesprekken tot stand brengen door een nummer 
in te voeren in het veld Naam: Nummer, een nummer te kiezen in de lijst met recente 
gesprekken of een nummer te kiezen in een telefoonboek. U kunt het nummer 
invoeren door het te typen of door op de nummertoetsen te klikken. U kunt ook op 
Alt+P drukken om de eerste vermelding in het werknemerstelefoonboek te kiezen.

OPMERKING: kiezervenster is de algemene naam voor dit venster. 
Welke naam op de titelbalk wordt weergegeven, is afhankelijk van 
de taak die u uitvoert. Dit kan Bellen, Gesprek doorverbinden of 
Telefonisch vergaderen zijn.

Figuur 12. Kiezervenster
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Wanneer u het kiezervenster opent, blijft dit open en kunt u naar andere vensters 
schakelen. Hierdoor kunt u andere Agent Desktop-functies gebruiken, zoals de 
geïntegreerde browser of real-timeweergaven, terwijl u wacht tot uw oproep 
wordt beantwoord.

Wanneer het kiezervenster is geopend, worden alle knoppen voor gespreksbesturing 
in het Agent Desktop-venster uitgeschakeld, behalve de knop Neerleggen. Wanneer u 
een andere functie wilt gebruiken dan de functie die door de geopende kiezer wordt 
gebruikt (als u bijvoorbeeld een gesprek wilt doorverbinden en de kiezer Bellen is 
geopend), moet u de kiezer eerst sluiten en vervolgens in de taakbalk op de juiste 
knop klikken om het gewenste kiezervenster te openen.

Recente gesprekken

Wanneer u een telefoonnummer kiest, wordt dit automatisch opgeslagen in de lijst 
met recente gesprekken. In deze lijst worden maximaal 100 nummers opgeslagen, 
van het meest recente tot het oudste. Wanneer het aantal de 100 overschrijdt, wordt 
het oudste telefoonnummer uit de lijst verwijderd.

In Agent Desktop wordt gecontroleerd of er geen dubbele telefoonnummers op deze 
lijst worden weergegeven. Als hetzelfde nummer echter twee keer in een verschillende 
indeling wordt ingevoerd, bijvoorbeeld 555-1212 en 5551212, worden beide 
nummers in de lijst weergegeven.

Telefoonboeken

Telefoonboeken zijn lijsten met telefoonnummers die door uzelf (het 
werknemerstelefoonboek) en door de beheerder (openbare telefoonboeken) 
zijn gemaakt. Klik op het vervolgkeuzepijltje om een telefoonboek te kiezen.

OPMERKING: De beheerder kan Agent Desktop zo configureren dat 
een of beide typen telefoonboeken niet beschikbaar zijn.

Telefoonboek werknemers

Uw werknemerstelefoonboek is het enige telefoonboek dat u kunt bewerken. 
Alle overige telefoonboeken worden door de beheerder beheerd. Het telefoonboek 
kan een onbeperkt aantal vermeldingen bevatten.
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Ga als volgt te werk om uw werknemerstelefoonboek te bewerken:

1. Selecteer in het kiezervenster Telefoonboek medewerker in de 
vervolgkeuzelijst Telefoonboeken en klik vervolgens op Bewerken. 
Het venster Telefoonboek bewerken verschijnt.

Figuur 13. Het venster Telefoonboek bewerken
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2. Kies een van de volgende opties.

OPMERKING: In het veld Telefoonnummer kunnen alleen de volgende tekens 
worden ingevoerd: 0–9, a–z, A–Z en ‘ ( ) + , - ./ : = ? en een spatie
Als u andere tekens invoert, wordt er een bericht met de toegestane tekens 
weergegeven. Vervolgens wordt het teken dat u hebt ingevoerd, vervangen 
door een vraagteken, zodat u het kunt wijzigen in een teken dat wel is 
toegestaan.

■ Als u een nieuwe vermelding aan de lijst wilt toevoegen, vult u de velden 
Voornaam, Achternaam en Telefoonnummer in en klikt u op Toevoegen. 
(Alleen het veld Telefoonnummer is verplicht.)

■ Als u een bestaande vermelding wilt bewerken, selecteert u de 
vermelding zodat deze wordt weergegeven in de bewerkingsvelden, 
klikt u op Bewerken en voert u de wijzigingen door.

■ Als u een vermelding uit de lijst wilt verwijderen, selecteert u deze 
en klikt u op Verwijderen.

3. Klik op OK wanneer u klaar bent met de bewerkingen.

Zoekfilter telefoonboek

U kunt het telefoonboekfilter gebruiken om vermeldingen in het telefoonboek 
gemakkelijker te vinden. Met dit filter kunt u de vermeldingen beperken die in 
het venster Telefoonboek worden weergegeven. U kunt een van de vier 
telefoonboekvelden gebruiken om de vermeldingen te filteren.

Het telefoonboekfilter gebruiken

1. Selecteer in het kiezervenster (Figuur 12 op pagina 37) het selectievakje 
Filter.

2. Selecteer in de vervolgkeuzelijsten hoe u de vermeldingen wilt filteren. 
Selecteer in de eerste twee vervolgkeuzelijsten uw filtercriteria: het veld 
waarop u wilt filteren, en de filtermethode. Voer in het derde veld de 
tekenreeks voor het filteren in.

Bijvoorbeeld: wanneer u alle telefoonboekvermeldingen wilt zien voor 
personen van wie de achternaam met “J” begint, selecteert u “Achternaam” 
in de eerste vervolgkeuzelijst, “Begint met” in de tweede vervolgkeuzelijst en 
voert u “J” in het derde veld in. 

Het filter werkt zodra u de tekenreeks voor het filter in het derde veld invoert.

3. Wanneer u het filteren van het telefoonboek wilt uitschakelen, schakelt u het 
selectievakje Filter uit of verwijdert u de tekenreeks voor het filter uit het 
derde veld. Het volledige telefoonboek wordt opnieuw zichtbaar.
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Veld Naam: Nummer

Voer in het veld Naam: Nummer het telefoonnummer in dat u wilt kiezen. Het invoeren 
van een naam is niet verplicht. Als u echter een naam invoert, moet deze door een 
dubbele punt en een spatie zijn gescheiden van het telefoonnummer, bijvoorbeeld: 

Jan Janssen: 06-125551212

U kunt telefoonnummers invoeren met of zonder spaties, haakjes en streepjes. 
In Agent Desktop worden alle niet-alfanumerieke tekens genegeerd.

U kunt tevens een telefoonnummer selecteren uit de lijst met recente gesprekken 
of uit een telefoonboek, waarna het nummer wordt weergegeven in het veld 
Naam: Nummer.

Afhankelijk van de wijze waarop de systeembeheerder het kiesschema heeft 
geconfigureerd, kunnen de lokale en interlokale netnummers automatisch aan de 
ingevoerde nummers worden toegevoegd. Neem voor meer informatie contact op met 
de beheerder.

Selectievakje Nummer kiezen zoals ingevoerd

Schakel voordat u op Kiezen klikt, het selectievakje Nummer kiezen zoals ingevoerd 
in om automatische opmaak (zoals lokale en interlokale netnummers) te voorkomen. 
Wanneer u dit selectievakje inschakelt, wordt het nummer exact gekozen zoals het 
is ingevoerd in het veld Naam: Nummer.
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Gesprekken afhandelen

Wanneer u bent aangemeld bij Agent Desktop, kunt u Agent Desktop, een fysieke 
IP-telefoon of IP Communicator gebruiken om gesprekken af te handelen. Bij 
de procedures in deze sectie wordt ervan uitgegaan dat u de Agent Desktop-om 
gesprekken af te handelen.

Configuraties enkele regel - meerdere regels

Als uw systeem is geconfigureerd voor gebruik met enkele regel, beheert en toont 
Agent Desktop uitsluitend ACD-gesprekken. U kunt niet-ACD-oproepen met Agent 
Desktop niet beantwoorden. Deze gesprekken verschijnen niet in het 
contactweergavedeelvenster en moeten worden beantwoord met uw fysieke 
IP-telefoon of IP Communicator.

Als uw systeem is geconfigureerd voor gebruik met meerdere lijnen, beheert en toont 
Agent Desktop oproepen die op de ACD-en niet-ACD-toestellen zijn ontvangen. Als 
u een gesprek wilt beheren op het Agent Desktop-deelvenster Contactweergave, 
selecteert u de oproep in het deelvenster en voert u de gewenste handeling uit.

Voor configuraties met enkele lijn en met meerdere lijnen moet u zijn aangemeld 
en de status Gereed hebben om een ACD-oproep te kunnen ontvangen.. Voor het 
ontvangen van een niet-ACD-gesprek kunt u elke status hebben. Uw agentstatus 
wordt niet gewijzigd wanneer u een niet-ACD-oproep ontvangt.

Telefoonnummers invoeren

Als u een telefoonnummer kiest, kunt u de volgende methoden gebruiken om 
het telefoonnummer in te voeren in het veld Naam: Nummer in de kiezer.

■ Typ het telefoonnummer met het toetsenbord van de pc.

■ Selecteer de nummers in het kiezervenster.

■ Selecteer een bestaand nummer in de lijst Recente gesprekken of een 
telefoonboek.

U kunt alleen een nummer invoeren, of een naam en een nummer. Gebruik de 
indeling Naam: Nummer De naam en het nummer moeten door een dubbele 
punt en een spatie worden gescheiden.

Wanneer u het nummer invoert, maakt het daarbij niet uit of u koppeltekens, haakjes 
of spaties gebruikt. Alleen de nummers worden gelezen. Afhankelijk van hoe Agent 
Desktop is geconfigureerd, hoeft u de lokale en interlokale netnummers mogelijk niet 
in te voeren. Neem voor meer informatie contact op met de beheerder.

Wanneer u in de volgende gedeelten wordt gevraagd een nummer in te voeren in het 
veld Naam: Nummer, kunt u hiervoor beide methoden gebruiken.
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Een gesprek beantwoorden

Voer de volgende handelingen uit om een gesprek te beantwoorden:

■ Klik op Beantwoorden. 

Voer de volgende handeling uit om gesprek een beëindigen:

■ Klik op Neerleggen. 

Een gesprek starten

Als u een gesprek wilt starten, moet u de status Niet gereed hebben. De knop 
Gesprek kiezen is uitgeschakeld wanneer de status Gereed actief is.

Voer de volgende handeling uit om een gesprek te starten:

1. Klik op Gesprek kiezen. Het venster Bellen verschijnt.

2. Voer een nummer in het veld Naam: Nummer in. 

3. Klik op Kiezen.

OPMERKING: Wanneer u een mobiele agent bent en de modus 
Gesprek na gesprek gebruikt, gaat bij uitgaande gesprekken uw 
telefoon over voordat de doeltelefoon overgaat. U moet eerst uw 
eigen telefoon beantwoorden, en dan pas gaat de doeltelefoon over.

OPMERKING: Als u een mobiele agent bent en belt naar een lijn die 
bezet is, zult u geen bezettoon horen, alleen stilte. In het deelvenster 
Contactweergave wordt echter de status Bezet weergegeven.

Figuur 14. Mobiele agent – status Bezet
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Toetstonen invoeren tijdens een gesprek

In sommige situaties moet u toetstonen tijdens een gesprek invoeren. Bij het openen 
van een interactief spraakrespons-systeem (IVR) kan u bijvoorbeeld worden gevraagd 
een of meer nummers in te voeren voor een menukeuze of accountnummer.

U kunt tijdens een gesprek toetstonen versturen door op de juiste knoppen te 
drukken in het venster Toetstonen.

Ga als volgt te werk om toetstonen in te voeren:

1. Wanneer u tijdens een gesprek wordt gevraagd nummers in te voeren, klikt 
u op Toetstonen. Het numerieke toetsenblok wordt weergegeven (Figuur 15).

2. Voer de vereiste nummers en/of symbolen in en klik op Gereed. Het 
toetsenblok wordt gesloten en u keert terug naar de Agent Desktop-interface.

Toetstonen verzenden tijdens een gesprek met ruggespraak (doorverbinden 
of telefonisch vergaderen)

Het kan ook zo zijn dat u toetstonen moet versturen tijdens een gesprek met 
ruggespraak. Als u bijvoorbeeld het venster Telefonisch vergaderen opent en een 
nummer kiest, kan u door een IVR worden gevraagd een of meer nummers in te 
voeren voor een menukeuze. U kunt tijdens een gesprek met ruggespraak toetstonen 
versturen door op de juiste knoppen in het venster Toetstonen te klikken of door 
de juiste nummers in het venster Kiezer in te voeren.

Figuur 15. Toetsenblok Toetstonen
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Ga als volgt te werk om toetstonen in te voeren tijdens een gesprek met ruggespraak:

1. Klik tijdens een gesprek op Doorverbinden of Vergaderen. Het venster 
Gesprek doorverbinden of Telefonisch vergaderen verschijnt.

2. Voer een nummer in en klik op Kiezen. De doeltelefoon gaat over.

3. Schakel op de IVR-opdrachtregel het selectievakje Toetstonen in en voer 
de benodigde cijfers en/of symbolen in met ofwel het toetsenblok of het 
toetsenblok van het toetsenbord van de pc. De juiste toon wordt onmiddellijk 
gegenereerd na elke cijfer of elk symbool dat u invoert.

4. Wanneer u klaar bent, schakelt u het selectievakje Toetstonen uit. 
De functie voor toetstonen is uitgeschakeld.

Opmerking: Het selectievakje Toetstonen wordt automatisch 
uitgeschakeld als u het venster Gesprek doorverbinden of Telefonisch 
vergaderen sluit.

Een gesprek doorverbinden

Er zijn drie manieren om een gesprek door te verbinden: Deze zijn als volgt:

■ Doorverbinden met toezicht. Deze manier van doorverbinden is beschikbaar 
voor elke Agent Desktop-gebruiker en wordt gestart door op de werkbalk op 
de knop Doorverbinden te drukken. Voor deze manier van doorverbinden 
geeft u het nummer op waar u de actieve oproep naar wilt doorverbinden. 
U kunt ophangen voordat de derde partij opneemt of aan de lijn blijven 
en met de derde partij spreken voordat u de oproep doorverbindt.

■ Blind doorverbinden. Deze manier van doorverbinden is alleen beschikbaar 
als uw beheerder een taakknop voor de handeling blind doorverbinden heeft 
geconfigureerd. Bij deze manier van doorverbinden wordt het actieve gesprek 
direct doorverbonden naar een vooraf opgegeven nummer. Zodra u op de 
taakknop voor blind doorverbinden hebt gedrukt, wordt het gesprek 
doorverbonden naar het nummer en bent u niet langer verbonden met 
de oproep.

■ Stap-voor-stap doorverbinden. Deze manier van doorverbinden is alleen 
beschikbaar als uw beheerder een taakknop voor de handeling stap-voor-stap 
doorverbinden heeft geconfigureerd. Voor deze manier van doorverbinden 
geeft u het nummer op waar u de oproep naar wilt doorverbinden. Zodra 
u dit gedaan hebt, wordt de oproep direct doorverbonden met de derde 
partij en bent u niet langer verbonden met de oproep. 

OPMERKING: Bij uitval tijdens het doorverbinden van het gesprek 
wordt het Kiezervenster afgesloten. U moet de oproep naar de 
ontvanger van de doorverbinding beëindigen en de oproep opnieuw 
plaatsen om de oproep in de wachtrij door te verbinden.
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Ga als volgt te werk om een gesprek door te verbinden:

1. Klik, terwijl u een actief gesprek hebt, op Doorverbinden. Het venster Gesprek 
doorverbinden wordt weergegeven.

2. Voer het telefoonnummer waar u het gesprek mee doorverbindt in het veld 
Naam: Nummer.

3. Klik op Kiezen. Als de telefoon overgaat, verandert de knop Kiezen in de 
knop Doorverbinden.

4. Voer een van de volgende handelingen uit:

■ Klik op Doorverbinden wanneer de telefoon overgaat. De oproep wordt 
doorverbonden en u wordt afgesloten van de oproep.

■ Wacht totdat de telefoon wordt beantwoord en kondig vervolgens het 
doorverbinden aan. Wanneer u op Doorverbinden klikt, wordt het gesprek 
doorverbonden en wordt u van het gesprek uitgesloten.

Als u ervoor kiest het doorverbinden aan te kondigen, kunt u op Wisselen 
klikken om te schakelen tussen de twee gesprekken. De partij waarmee 
u niet in gesprek bent, wordt in de wachtrij gezet.

Voer de volgende handelingen uit om blind door te verbinden:

■ Wanneer een gesprek actief is, klikt u op de taakknop die is toegewezen 
aan blind doorverbinden. Het gesprek wordt doorverbonden met het vooraf 
opgegeven nummer en u wordt van het gesprek uitgesloten.

Voer de volgende handelingen uit om stap-voor-stap door te verbinden:

1. Wanneer een gesprek actief is, klikt u op de taakknop die is toegewezen aan 
stap-voor-stap doorverbinden. Het venster Gesprek doorverbinden verschijnt.

2. Voer het telefoonnummer in waarmee u het gesprek doorverbindt in het 
veld Nummer.

3. Klik op Doorverbinden. Het venster Gesprek doorverbinden wordt afgesloten, 
het gesprek wordt doorverbonden en wordt u van het gesprek uitgesloten.
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Telefonisch vergaderen

U kunt andere partijen toevoegen aan een actief gesprek om een telefonische 
vergadering te starten. Er zijn drietwee typen telefonische vergaderingen: Deze zijn 
als volgt:

■ Vergadering met toezicht. Dit type vergadering is beschikbaar voor elke 
Agent Desktop-gebruiker en wordt gestart door op de werkbalk op de knop 
Vergadering te drukken. Voor dit type vergadering kunt u het nummer 
opgeven voor een vergadering met het actieve gesprek. U kunt ofwel de derde 
partij toevoegen zonder ermee te spreken, ofwel met de derde partij spreken 
voordat u de vergadering afrondt.

■ Blind vergaderen. Dit type vergadering is alleen beschikbaar als uw 
beheerder een taakknop voor de handeling blinde vergadering heeft 
geconfigureerd. Bij dit type vergadering wordt een vooraf opgegeven nummer 
direct bij het actieve gesprek betrokken.

■ Stap-voor-stap vergaderen. Dit type vergadering is alleen beschikbaar als 
uw beheerder een taakknop voor de handeling stap-voor-stap vergaderen 
heeft geconfigureerd. Bij dit type vergadering kunt u het nummer opgeven 
dat direct bij het actieve gesprek wordt betrokken.

OPMERKING: Wanneer u via blind vergaderen iemand toevoegt aan 
uw gesprek, wordt het gesprek mogelijk als telefonische vergadering 
gemarkeerd.

OPMERKING: Bij uitval tijdens het starten van een vergadering wordt 
het Kiezervenster afgesloten. U moet de oproep naar de ontvanger 
van de vergadering beëindigen en het gesprek nogmaals starten 
om de vergadering af te ronden.

Ga als volgt te werk om een telefonische vergadering tot stand te brengen:

1. Klik, terwijl u een actief gesprek hebt, op Vergaderen. Het venster Telefonisch 
vergaderen wordt weergegeven.

2. Voer het telefoonnummer van de persoon die u aan het gesprek wilt 
toevoegen, in het veld Naam: Nummer in.

3. Klik op Kiezen. Als de telefoon overgaat, verandert de knop Kiezen 
in de knop Deelnemer toevoegen.
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4. Voer een van de volgende handelingen uit:

■ Klik op Deelnemer toevoegen wanneer de telefoon overgaat. De derde 
partij wordt aan de vergadering toegevoegd.

■ Wacht totdat de telefoon wordt beantwoord en kondig vervolgens 
de vergadering aan. Klik op Deelnemer toevoegen om de persoon aan 
de vergadering toe te voegen. 

Als u ervoor kiest de vergadering aan te kondigen, klikt u op Wisselen om 
te schakelen tussen de twee gesprekken. De partij waarmee u niet in gesprek 
bent, wordt in de wachtrij gezet.

5. Als u meerdere personen aan de telefonische vergadering wilt toevoegen, 
herhaalt u stap 1 tot en met 4 voor elke persoon.

OPMERKING: Het maximale aantal deelnemers aan een telefonische 
vergadering is afhankelijk van de instellingen in Cisco Unified 
Communications Manager (Unified CM). Vraag uw supervisor naar 
het geconfigureerde maximumaantal voor uw contact center.

Voer de volgende handelingen uit om blind te vergaderen:

■ Wanneer een gesprek actief is, klikt u op de taakknop die is toegewezen 
aan blind vergaderen. Het vooraf opgegeven nummer wordt direct aan 
uw gesprek toegevoegd.

Voer de volgende handelingen uit om stap-voor-stap te vergaderen:

1. Wanneer een gesprek actief is, klikt u op de taakknop die is toegewezen 
aan stap-voor-stap vergaderen. Het venster Telefonisch vergaderen wordt 
weergegeven.

2. Voer in het veld Nummer het telefoonnummer in dat u wilt toevoegen aan 
het gesprek en klik op Deelnemer toevoegen. Het nummer wordt direct aan 
uw gesprek toegevoegd.
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Betrokkenheid van de supervisor

Uw supervisor kan op verschillende manieren betrokken zijn bij uw contacten 
met klanten:

■ Via tussenkomst in het gesprek met een klant

■ Door uw agentstatus te wijzigen

■ Door webpagina’s voor u naar de geïntegreerde browser te sturen

Betrokkenheid bij gesprekken

Uw supervisor kan betrokken zijn bij gesprekken die u ontvangt. Hij of zij kan:

■ Binnenvallen in een gesprek – deelnemen aan uw gesprek met een klant 
via een geforceerde vergadering

■ Een gesprek onderscheppen – een gesprek met een klant doorverbinden 
met hem- of haarzelf via een geforceerde doorverbinding

■ Uw gesprekken volgen

■ Uw gesprekken opnemen voor latere beoordeling

Wanneer uw supervisor het gesprek binnenvalt of onderschept, wordt u daarvan op 
de hoogte gebracht via een pop-upvenster. U wordt wel of niet op de hoogte gesteld 
wanneer uw supervisor uw gesprekken volgt of opneemt, afhankelijk van de wijze 
waarop het systeem is geconfigureerd.

Betrokkenheid via de browser

Uw supervisor kan een geselecteerde webpagina naar uw geïntegreerde 
browservenster “pushen” (verzenden). Op deze manier kan de supervisor u tijdens 
een gesprek coachen, door informatie te verstrekken waarmee u de klant beter van 
dienst kunt zijn.

De gepushte webpagina wordt altijd weergegeven op het eerste tabblad van 
de geïntegreerde browser. Telkens wanneer de supervisor u een pagina stuurt, 
knippert het tabblad om uw aandacht te trekken.

Betrokkenheid bij agentstatus

Uw supervisor kan uw agentstatus wijzigen en u afmelden bij Agent Desktop. Wanneer 
uw supervisor uw agentstatus wijzigt, wordt u daarvan niet op de hoogte gebracht. 
U kunt zien welke status u hebt door te kijken welk veld agentstatus in de statusbalk 
of welke werkbalkknop voor de agentstatus is in- of uitgeschakeld.
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Agentstatus

In Agent Desktop kunt u uw agentstatus in de ACD wijzigen met behulp van de 
knoppen voor de agentstatus. U kunt alleen kiezen uit statussen die een geldige 
keuze vormen vanuit uw huidige status.

U kunt uw agenstatus wijzigen terwijl u in gesprek bent (in de status Gesprek). 
Nadat u het gesprek hebt beëindigd, verandert uw status in de status die u hebt 
geselecteerd. 

De knoppen met de agentstatus geven de status aan waarop u hebt geklikt, niet uw 
huidige status. Als u bijvoorbeeld tijdens een gesprek op de statusknop Werk niet 
gereed klikt, wordt de knop Werk niet gereed ingedrukt weergegeven. Uw huidige 
status wordt weergegeven op de statusbalk.

In Tabel 13 worden de beschikbare agentstatussen beschreven.

Tabel 13. Agentstatus

Status Beschrijving

Wachtstand U bent met een klant aan de telefoon en het gesprek staat in 
de wachtstand. Deze status wordt automatisch voor u ingesteld 
door de ACD en heeft geen bijbehorende knop.

Afmelden U bent afgemeld bij de ACD.

Niet gereed U bent niet beschikbaar voor ontvangst van ACD-gesprekken. 

Gereed U bent beschikbaar voor ontvangst van ACD-gesprekken.

Gereserveerd U bent tijdelijk “opzij gezet” voor de ontvangst van een specifiek 
gesprek van de ACD of Unified Outbound Dialer. Uw status 
verandert in Gesprek wanneer u het gesprek beantwoordt. 

Als u het gesprek niet beantwoordt binnen de tijdslimiet die door 
de systeembeheerder is ingesteld, wordt u door de ACD in de 
status Niet gereed gezet. 

De status Gereserveerd wordt automatisch voor u ingesteld door 
de ACD en heeft geen bijbehorende knop. U kunt in deze status 
zijn zonder dat de telefoon overgaat (u wacht tot deze overgaat).

Gesprek U bent in gesprek met een klant of een andere agent. Deze status 
wordt automatisch voor u ingesteld door de ACD en heeft geen 
bijbehorende knop.
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Werk niet 
gereed

U bent bezig het werk van een voorgaand gesprek af te ronden 
en bent niet beschikbaar voor ontvangst van ACD-gesprekken. 
U gaat naar de status Niet gereed wanneer:

• U afrondingsgegevens invoert (indien ingeschakeld door de 
systeembeheerder)

• Een in de ACD ingestelde timer verloopt (indien de ACD deze 
functie gebruikt)

• U de status handmatig wijzigt nadat u de afrondingsgegevens 
hebt ingevoerd

Werk gereed U bent bezig het werk van een voorgaand gesprek af te ronden 
en bent beschikbaar voor ontvangst van ACD-gesprekken. U gaat 
naar de status Gereed wanneer:

• U afrondingsgegevens invoert (indien ingeschakeld door 
de systeembeheerder)

• Een in de ACD ingestelde timer verloopt (indien de ACD 
deze functie gebruikt)

• U de status handmatig wijzigt nadat u de afrondingsgegevens 
hebt ingevoerd

Tabel 13. Agentstatus  (vervolg)

Status Beschrijving
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Chatfunctie gebruiken

Met de chatfunctie kunt u expresberichten naar uw teamleden en supervisors sturen. 
En als u een Cisco Unified Presence-server gebruikt, kunt u mogelijk expresberichten 
sturen naar niet-agenten die Unified Presence Client gebruiken.

OPMERKING: U kunt niet chatten met agenten die zijn aangemeld 
bij Cisco Agent Desktop—browsereditie (CAD-BE). 

OPMERKING: Als uw werkbalk geen knop voor chatten bevat, heeft de 
beheerder Agent Desktop zo geconfigureerd dat u geen chatsessie 
kunt starten. U kunt nog wel reageren op inkomende chatberichten.

OPMERKING: Als u tijdens een chatsessie bent afgemeld, gaat uw 
kopie van het chatlogboek verloren, wordt het huidige chatvenster 
gesloten en wordt er een nieuw chatvenster geopend zodat u verder 
kunt communiceren. Het volledige chatlogboek is nog steeds 
aanwezig in het chatvenster van de andere partij.

Enkele voorbeelden van chatfuncties:

■ Een chatsessie speelt zich af tussen u en één andere partij.

■ U kunt gelijktijdig aan meerdere chatsessies deelnemen.

■ De naam van de persoon waarmee u chat, wordt weergegeven in de 
titelbalk van het chatvenster.

■ Als u een chatbericht een hoge prioriteit geeft, wordt het chatvenster 
als pop-up op het scherm van de ontvanger weergegeven zodat deze 
het bericht direct opmerkt. 

■ Als een chatbericht normale prioriteit heeft (standaard), wordt de 
weergavestatus van het chatvenster (open of geminimaliseerd) niet gewijzigd 
en knippert het bijbehorende pictogram op uw Windows-taakbalk.

■ Er is een logboek van de chatberichten tussen u en uw chatpartner 
beschikbaar zo lang het chatvenster is geopend. Het logbestand wordt niet 
bewaard wanneer u het chatvenster sluit.

■ De chatgeschiedenis is in chronologische volgorde ingedeeld, met het oudste 
bericht boven aan in het logboekvenster.

■ U kunt zelfs chatberichten verzenden en ontvangen als u bent afgemeld 
bij de ACD, zo lang Agent Desktop maar geopend is. 
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Ga als volgt te werk om een chatsessie te starten:

1. Klik op de werkbalk op Chatten. Het venster Chatselectie wordt weergegeven 
(Figuur 16).

OPMERKING: In dit venster worden de personen (naam en status) 
weergegeven waarmee u kunt chatten: teamleden, supervisors, leden van uw 
contactlijst (als u bent aangemeld bij Unified Presence) en deelnemers van 
een telefonische vegadering waar u aan deelneemt.

Figuur 16. Venster Chatselectie

Dit venster Chatselectie geeft 
vier contactlijsten weer, 
genaamd Teamleden, 
Supervisors, contactlijst en 
contactlijst 1. De eerste twee 
contactlijsten zijn standaard en 
altijd beschikbaar. De twee 
andere lijsten kunnen worden 
aangepast en zijn alleen 
beschikbaar wanneer de agent is 
aangemeld bij Unified Presence. 
De laatste lijst is gesloten (de 
leden zijn niet zichtbaar).
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2. Dubbelklik op de naam van de persoon met wie u wilt chatten. Het 
chatvenster wordt weergegeven en er wordt een chatsessie gestart met 
de geselecteerde persoon (Figuur 17).

3. Typ uw bericht in het invoerveld.

4. Als u wilt dat uw bericht als pop-up wordt weergegeven en daardoor meteen 
wordt opgemerkt op het scherm van de ontvanger, schakelt u het 
selectievakje Hoge prioriteit in.

Figuur 17. Chatvenster
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5. Klik op Verzenden of druk op Enter. Uw bericht wordt naar uw chatpartner 
verzonden en vastgelegd in het chatlogvenster.

Een chatsessie beëindigen:

■ Kies Bestand > Sluiten of klik in de rechterbovenhoek van het chatvenster 
op Sluiten.

Taakknop Chatbericht met hoge prioriteit

Een van de taakknoppen is mogelijk geconfigureerd om een chatbericht met hoge 
prioriteit naar uw supervisor(s) te sturen. Dit vooraf gedefinieerde bericht 
(bijvoorbeeld “Wilt u binnenvallen in mijn gesprek”) is geconfigureerd door uw 
beheerder. Het bericht wordt weergegeven in een chatvenster dat als pop-up op 
het bureaublad van uw supervisor verschijnt. Het gedrag is hetzelfde als van een 
chatbericht met hoge prioriteit.

Figuur 18. Chatvenster
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Opname gebruiken

U kunt gesprekken opnemen als dat voor u door de systeembeheerder is ingesteld 
en u de versie Uitgebreid of Premium van Agent Desktop gebruikt. De beheerder past 
uw werkbalk aan met twee taakknoppen: een voor het beginnen van een opname en 
een voor het stoppen van een opname. 

OPMERKING: De standaardtaakknoppen zijn groene cirkels met een 
nummer erin (bijvoorbeeld ). Het gebruik van deze knoppen op 
de werkbalk van Agent Desktop is optioneel. Uw beheerder kan ook 
andere knoppen gebruiken voor de opnamefunctie.

Wanneer u een gesprek opneemt, wordt naast de gespreksgegevens in het 
deelvenster Gespreksactiviteit in plaats van het pictogram Gesprek ( ) het 
pictogram Opnemen ( ) (Figuur 19) weergegeven. 

Houd bij het opnemen van een gesprek rekening met het volgende:

■ De opname start wanneer u tijdens een gesprek met een klant op de knop 
Opname starten klikt.

■ De opname eindigt automatisch wanneer het gesprek wordt beëindigd of 
wanneer u op de knop Opname stoppen klikt, wat zich het eerste voordoet.

■ U kunt de knop Opname stoppen niet gebruiken om een opname te stoppen 
die door uw supervisor is gestart. Als u in die situatie op Opname stoppen 
klikt, verdwijnt het opnamepictogram uit het deelvenster Gespreksactiviteit. 
Het gesprek wordt echter nog steeds opgenomen tot uw supervisor 
dit beëindigt.

■ Uw supervisor kan een opname stoppen die u hebt gestart.

■ Alleen uw supervisor kan opnamen die u maakt afspelen. 

Figuur 19. Een gesprek opnemen

Opnemen
pictogram

In dit exemplaar van Agent Desktop worden aangepaste pictogrammen gebruikt
om opnamen te starten en te stoppen in plaats van de standaardtaakknoppen.
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Cisco Unified Outbound Dialer

Indien geconfigureerd door uw beheerder kan uw versie van Agent Desktop zijn 
voorzien van de werkbalk Cisco Unified Outbound Dialer. Welke knoppen op de 
werkbalk worden weergegeven, wordt bepaald door het type belcampagne dat 
door de beheerder is ingesteld:

■ Progressief. In de kiesmodus Progressief wordt een vast aantal uitgaande 
lijnen gekozen per beschikbare agent.

■ Voorspellend. In de kiesmodus Voorspellend bepaalt een algoritme hoeveel 
uitgaande lijnen worden gekozen voor elke beschikbare agent. Dit algoritme 
varieert met de tijd op basis van de omstandigheden in het contactcenter.

■ Voorbeeld. In de kiesmodus Voorbeeld wordt klantinformatie op uw 
bureaublad weergegeven voordat het gesprek met de klant naar u wordt 
doorverbonden. U kunt het aangeboden gesprek accepteren, weigeren 
of overslaan.

■ Direct voorbeeld. In de kiesmodus Direct voorbeeld is een gesprek gereed 
om tot stand te worden gebracht in de Kiezer en wordt klantinformatie op 
uw bureaublad weergegeven. Als u op Accepteren klikt, wordt het gesprek 
tot stand gebracht en hebt u zonder vertraging verbinding met de klant.

OPMERKING: in de modus Gesprek na gesprek voor mobiele agenten 
in Cisco Unified wordt Unified Outbound Dialer niet ondersteund. In 
de modus Vastgehouden gesprek wordt Unified Outbound Dialer 
wel ondersteund.
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Werkbalk Unified Outbound Dialer

In Tabel 14 worden de knoppen op de werkbalk van Unified Outbound Dialer 
weergegeven en worden de functie en de kiesmodus met welke ze worden 
gebruikt, beschreven. 

Tabel 14. Knoppen op de werkbalk van Unified Outbound Dialer en de functies ervan

Pictogram Naam, snelkoppeling en beschrijving DPrev Pred Prev Prog

Accepteren (Alt+Shift+A)

De klant wordt gebeld en het gesprek 
wordt met u doorverbonden.

× × × ×

Weigeren (Alt+Shift+R)

Het huidige gesprek wordt geweigerd en 
uw reservering voor het uitgaande gesprek 
wordt opgeheven. U kunt nu een ander 
uitgaand gesprek ontvangen of een 
nieuw inkomend gesprek.

× ×

Weigeren-Sluiten (Alt+Shift+U)

Het huidige gesprek wordt geweigerd en 
de record wordt gesloten zodat deze niet 
opnieuw wordt gebeld.

× ×

Overslaan (Alt+Shift+S)

Het huidige gesprek wordt overgeslagen 
en u krijgt een ander klantgesprek 
gepresenteerd.

× ×

Overslaan-Sluiten (Alt+Shift+T)

Het huidige gesprek wordt overgeslagen 
en de record wordt gesloten zodat deze 
niet opnieuw wordt gebeld.

× ×
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Overslaan-Volgende (Alt+Shift+K)

Het gesprek wordt overgeslagen en er 
wordt een menu weergegeven met de 
volgende opties: 

• Verkeerd nummer (Alt+Shift+W): 
de agent wordt geïnformeerd dat het 
gekozen nummer een verkeerd nummer 
is. Nadat het gesprek is beëindigd, 
worden andere telefoonnummers van 
klanten gebeld.

• Niet thuis (Alt+Shift+N): de agent wordt 
ervan op de hoogte gesteld dat de klant 
niet thuis is. Nadat het gesprek is 
beëindigd, worden andere 
telefoonnummers van klanten gebeld.

× × × ×

Terugbellen (Alt+Shift+C)

Hiermee wordt het dialoogvenster 
Eigenschappen voor terugbellen geopend 
(Figuur 21 op pagina 61). In dit 
dialoogvenster kunt u een datum en tijd 
vaststellen waarop de klant wordt 
teruggebeld. Terugbellen is alleen 
ingeschakeld wanneer bij een gesprek via 
de Unified Outbound Dialer de status 
Gesprek of Afronden is ingeschakeld.

× × × ×

Herklassificeren (Alt+Shift+Q)

Hiermee wordt een menu weergegeven 
waarin u het telefoonnummer van de 
klant kunt herclassificeren als: 

• Spraak (Alt+Shift+V)

• Antwoordapparaat (Alt+Shift+M)

• Fax/modem (Alt+Shift+F)

• Ongeldig nummer (Alt+Shift+I)

×

Tabel 14. Knoppen op de werkbalk van Unified Outbound Dialer en de functies ervan  (vervolg)

Pictogram Naam, snelkoppeling en beschrijving DPrev Pred Prev Prog
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Informatie over Unified Outbound Dialer-gesprekken wordt weergegeven in 
het deelvenster Bedrijfsgegevens (Figuur 20). Veldnamen van Unified Outbound 
Dialer-gegevens worden voorafgegaan door “BA”. 

OPMERKING: Als een gesprek onderdeel is van een campagne met 
kiesmodus Voorbeeld, is de eerste letter in het veld BAStatus een P. 
Als een gesprek onderdeel is van een campagne met kiesmodus 
Direct voorbeeld, is de eerste letter in het veld BAStatus een D.

OPMERKING: Als een gesprek deel uitmaakt van een campagne met 
kiesmodus Progressief of Voorspellend, zijn er geen bedrijfsgegevens 
in Unified Outbound Dialer (velden voorafgegaan door “BA”) 
beschikbaar tot u verbinding hebt met de klant.

Reservering annuleren (Alt+Shift+D)

Hiermee wordt u uit de belcampagne 
gehaald en krijgt u de status Niet gereed. Als 
u weer aan de belcampagne wilt deelnemen, 
wijzigt u de status in Gereed.

× × × ×

Sleutel

DPrev = Direct voorbeeld
Pred = Voorspellend
Prev = Voorbeeld
Prog = Progressief

Figuur 20. Unified Outbound Dialer-gegevens (deelvenster Bedrijfsgegevens)

Tabel 14. Knoppen op de werkbalk van Unified Outbound Dialer en de functies ervan  (vervolg)

Pictogram Naam, snelkoppeling en beschrijving DPrev Pred Prev Prog
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Klant terugbellen

U kunt in elke kiesmodus van Unified Outbound Dialer een tijdstip plannen 
waarop een klant wordt teruggebeld.

Ga als volgt te werk om een tijdstip voor het terugbellen van een klant te plannen:

1. Klik in de status Gesprek of Afronden op Terugbellen. Het dialoogvenster 
Eigenschappen voor terugbellen wordt weergegeven met gegevens over het 
huidige klantgesprek (Figuur 21).

2. Typ in het gedeelte Tijdstip voor terugbellen de tijd (UU:MM) en datum 
(MM/DD/JJJJ) waarop de klant moet worden teruggebeld. U kunt het tijdstip 
invoeren in een 12- of 24-uursnotatie. Wanneer u de 12-uursnotatie gebruikt, 
moet u ook opgeven of dit AM of PM is.

OPMERKING: Het tijdstip dat u invoert in het veld Tijd voor klant, moet het 
tijdstip op de locatie van de klant zijn, niet het tijdstip op uw locatie.

3. Als de klant op een ander nummer wil worden gebeld, typt u dat nummer 
in het veld Klantnummer.

OPMERKING: In de modus Voorbeeld, Progressief en Voorspellend is het 
nummer dat wordt weergegeven in het veld Klantnummer, de kiezerpoort, niet 
het telefoonnummer van de klant. 

Figuur 21. Dialoogvenster Eigenschappen voor terugbellen
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4. Klik op OK. Het terugbellen van de klant is nu gepland op het tijdstip en 
de datum die u hebt ingesteld.

OPMERKING: Mogelijk wordt de klant niet teruggebeld op het exacte tijdstip 
dat u hebt opgegeven als de klok van de ICM-computer op een andere tijd is 
ingesteld dan de klok van uw pc.

U kunt het terugbellen op het geplande tijdstip annuleren wanneer u nog met het 
gesprek bezig bent (in de status Gesprek) of in de status Afronden na dat gesprek.

Ga als volgt te werk om het terugbellen op het geplande tijdstip te annuleren:

1. Klik in de status Gesprek of Afronden op Terugbellen. Het dialoogvenster 
Eigenschappen voor terugbellen wordt weergegeven met gegevens over het 
huidige klantgesprek.

2. Klik op Wissen. Het terugbellen op het geplande tijdstip is nu geannuleerd.
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Real-timeweergaven voor agent

In het venster Real-timeweergaven agent kunt u verschillende real-timeweergaven 
bekijken. Deze weergaven zijn:

■ Weergave Logboek ACD-status agent

■ Weergave Detail agent

■ Weergave Logboek gesprekken agent

■ Weergave Vaardigheidsstatistieken

U kunt de weergaven via elk van de kolommen in op- of aflopende volgorde 
sorteren door op de kolomkoppen te klikken. 

Real-timeweergaven weergeven:

1. Klik op de werkbalk op Real-timeweergaven. Het venster Real-timeweergaven 
agent wordt weergegeven.

2. Selecteer de gewenste weergave in de vervolgkeuzelijst Real-timeweergaven. 
De geselecteerde weergave wordt geopend. U kunt de informatie bijwerken 
door op de knop Vernieuwen te klikken.

Weergavestatus

Elke real-timeweergave heeft onder aan een statusbalk. De statusbalk geeft 
de huidige status van het weergave weer, ofwel Actief ofwel Inactief.

Actief houdt in dat de gegevens in de weergave actueel zijn en volgens opgegeven 
intervallen worden vernieuwd en bijgewerkt. Inactief houdt in dat de gegevens 
niet worden bijgewerkt omdat de service waarvan de gegevens afkomstig zijn, 
is uitgevallen en er geen nieuwe gegevens meer worden ontvangen. 

Als u een inactieve weergave verlaat en er later naar terugkeert of op Vernieuwen 
klikt, is de weergave leeg. Wanneer de service weer in bedrijf is, worden de meest 
recente gegevens in de weergave weergegeven en verandert de status van Inactief 
naar Actief. 

Alle real-timeweergaven zijn altijd beschikbaar, ongeacht of de bijbehorende 
service functioneert.
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Logboekweergave ACD-status agent

In Logboekweergave ACD-status agent (Figuur 22) wordt een record weergegeven 
van alle statusovergangen van de ACD-server voor de huidige dag. Het logboek is in 
chronologische volgorde ingedeeld.

In Tabel 15 worden de velden in Logboekweergave ACD-status agent beschreven.

Figuur 22. Logboekweergave ACD-status agent

Tabel 15. Beschrijving van velden in Logboekweergave ACD-status agent

Veld Beschrijving

Begintijd status Het tijdstip waarop de ACD-agentstatus is begonnen. De 
begintijd is gebaseerd op het tijdstip waarop de service 
Opname en Statistieken de ACD-agentstatusgegevens van 
Agent Desktop ontvangt. Als begintijd wordt dus de tijd op 
de server van Opname en Statistieken weergegeven, niet de 
tijd op uw pc. Als de Opname en Statistieken-server zich in 
een andere tijdzone bevindt dan de pc van de agent, wordt 
daar rekening mee gehouden.
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Agentstatus De laatste ACD-agentstatus die naar het logboek is 
geschreven, is in werkelijkheid de vorige ACD-status waarin 
u zich bevond. Als u de Duur status wilt berekenen, kan 
de huidige status niet naar het logboek worden geschreven 
voordat u overgaat naar de volgende ACD-agentstatus.

Gegevens 
afronden

De afrondingsgegevens die u hebt ingevoerd, als de 
agentstatus waarnaar u overgaat, Werk gereed of Werk 
niet gereed is.

Oorzaakcode Een nummer, gevolgd door een beschrijvende tekenreeks 
tussen haakjes, waarmee wordt aangegeven waarom de 
agent in de huidige status is. Als er geen oorzaakcode is, 
wordt hier een 0 (nul) weergegeven. Dit veld is alleen van 
toepassing op de statussen Niet gereed en Afmelden.

Duur status De tijdsduur die u in de agentstatus hebt doorgebracht.

Tabel 15. Beschrijving van velden in Logboekweergave ACD-status agent  (vervolg)

Veld Beschrijving
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Detailweergave agent

In Detailweergave agent (Figuur 23) worden uw prestatiestatistieken voor de huidige 
dag weergegeven. Deze informatie wordt automatisch elke 10 seconden vernieuwd.

In Tabel 16 worden de velden in de weergave Detail agent beschreven.

Figuur 23. Real-timeweergaven Detail agent

Tabel 16. Beschrijving van velden in weergave Detail agent

Veld Beschrijving

Gesprekken 
gepresenteerd

Het aantal inkomende gesprekken (ACD of niet-ACD) die 
op uw toestelnummer zijn afgeleverd (waarbij uw telefoon 
overgaat). 

Gesprekken 
afgehandeld

Het aantal inkomende gesprekken (ACD of niet-ACD) die 
op uw toestelnummer zijn beantwoord. 

Max gesprek De duur van het langste gesprek (gesprekstijd + tijd in 
wachtstand).

Gem gesprek De totale tijd in gesprek (alle gesprekstijd + alle tijd in 
de wachtstand) gedeeld door het aantal gesprekken.
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Totaal gesprek De totale tijd voor gesprekken (alle gesprekstijd + alle tijd 
in wachtstand).

Max gereed De langste tijd doorgebracht in de status Gereed.

Gem gereed De totale tijd doorgebracht in de status Gereed, gedeeld 
door het aantal keren in de status Gereed.

Totaal gereed De totale tijd doorgebracht in de status Gereed.

Max niet gereed De langste tijd doorgebracht in de status Niet gereed.

Gem niet gereed De totale tijd doorgebracht in de status Niet gereed, gedeeld 
door het aantal keren in de status Niet gereed.

Totaal niet gereed De totale tijd doorgebracht in de status Niet gereed.

Max werk na 
gesprek

De langste tijd doorgebracht in de status Werk gereed of 
Werk niet gereed.

Gem werk na 
gesprek

De totale tijd doorgebracht in de status Werk gereed of Werk 
niet gereed, gedeeld door het aantal keren in die statussen.

Totaal werk na 
gesprek

De totale tijd doorgebracht in de status Werk gereed of Werk 
niet gereed.

Tabel 16. Beschrijving van velden in weergave Detail agent  (vervolg)

Veld Beschrijving
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Weergave Logboek gesprekken agent

In weergave Logboek gesprekken agent (Figuur 24) wordt een record weergegeven 
met de inkomende en uitgaande gesprekken per dag over de afgelopen zeven dagen. 

In Tabel 17 worden de velden in weergave Logboek gesprekken agent beschreven.

Figuur 24. Weergave Logboek gesprekken agent

Tabel 17. Beschrijving van velden in weergave Logboek gesprekken agent

Veld Beschrijving

Begintijd Het tijdstip waarop het gesprek is begonnen. De begintijd 
is gebaseerd op het tijdstip waarop de service Opname en 
Statistieken de statusgegevens van Agent Desktop ontvangt. 
Als begintijd wordt dus de tijd op de server van Opname en 
Statistieken weergegeven, niet de tijd op uw pc. Als de 
Opname en Statistieken-server zich in een andere tijdzone 
bevindt dan de pc van de agent, wordt daar rekening 
mee gehouden.

Richting Inkomend of uitgaand gesprek.

Beantwoord Ja/Nee. Is het gesprek beantwoord?

Bellende partij Het nummer van de telefoon waarmee het gesprek tot 
stand is gebracht.

Gebelde partij Het nummer van de telefoon waarmee het gesprek 
is ontvangen.
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Weergave vaardigheidsstatistieken

In weergave Vaardigheidsstatistieken (Figuur 25) wordt informatie weergegeven over 
vaardigheidsgroepen en de bronnen die beschikbaar zijn voor het beantwoorden van 
gesprekken die naar hen worden omgeleid. Deze informatie wordt automatisch 
elke 30 seconden vernieuwd. 

Gespreksduur De duur van het gesprek. Voor inkomende gesprekken is de 
gespreksduur de tijd dat de telefoon overgaat + gesprekstijd 
+ tijd in wachtstand. Voor uitgaande gesprekken is de 
gespreksduur de kiestoon + terugbellen + gesprekstijd + 
tijd in wachtstand.

ACD-lijn Geeft aan of het gesprek is binnengekomen via een ACD-lijn 
(Ja) of een niet-ACD-lijn (Nee).

Tabel 17. Beschrijving van velden in weergave Logboek gesprekken agent  (vervolg)

Veld Beschrijving

Figuur 25. Weergave Vaardigheidsstatistieken
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In Tabel 18 worden de velden in Weergave Vaardigheidsstatistieken beschreven.

Tabel 18. Beschrijving van velden in Weergave Vaardigheidsstatistieken

Veld Beschrijving

Naam vaardigheid Naam/id van de vaardigheidsgroep

OPMERKING: Als gevolg van de manier waarop ICM werkt, 
wordt in het rapport een door ICM gegenereerde 
standaardvaardigheidsgroep weergegeven. De naam van 
deze vaardigheidsgroep is gewoonlijk een lange reeks 
getallen. Dit is bijvoorbeeld 000919530508 in Figuur 25. 
Er zijn geen agenten aan deze vaardigheidsgroep 
toegewezen. Deze kan genegeerd worden.

Agenten Aantal agenten dat momenteel is aangemeld bij de 
vaardigheidsgroep.

Gesprekken 
afgehandeld

Aantal inkomende ACD-gesprekken dat is afgehandeld 
door agenten in de vaardigheidsgroep.

Gespreksgemiddelde Gemiddelde gesprekstijd voor inkomende 
ACD-gesprekken die worden meegerekend als 
afgehandeld door agenten in de vaardigheidsgroep.

Gesprekken in 
wachtrij

Aantal gesprekken dat momenteel in de wachtrij staat 
voor de vaardigheidsgroep.

Huidige oudste Duur in de wachtrij van het oudste gesprek
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De geïntegreerde browser gebruiken

De geïntegreerde browserfunctie is beschikbaar in de Premium-versie van CAD. 
Met deze functie kunt u intranet- en internetwebpagina’s bekijken terwijl u in Agent 
Desktop werkt. De beheerder kan de geïntegreerde browser zo configureren dat 
pop-upvensters worden weergegeven ofwel als nieuwe tabs in de geïntegreerde 
browser, ofwel als standaardpop-upvenster van Internet Explorer. 

Het browservenster kan, indien geconfigureerd als tabbladen, hoogstens 10 tabs 
bevatten met elke een andere webpagina. Het eerste tabblad is altijd gereserveerd 
voor webpagina’s die uw supervisor naar u pusht. De beheerder kan specifieke 
webpagina’s instellen voor weergave op elk tabblad van de browser. Als de 
beheerder dit niet heeft gedaan, is het tabblad leeg.

OPMERKING: De geïntegreerde browser ondersteunt slechts één 
websessie tegelijk voor webtoepassingen die cookies gebruiken voor 
sessiebeheer. U kunt u bijvoorbeeld niet bij een tab als Gebruiker 
A aanmelden bij een webtoepassing die cookies gebruikt, en 
u vervolgens als Gebruiker B aanmelden bij dezelfde webtoepassing. 
Meerdere websessies worden echter ondersteund voor 
webtoepassingen die sessiebeheer op basis van URL gebruiken.

OPMERKING: De geïntegreerde browser werkt alleen naar behoren 
als Internet Explorer op uw computer is geïnstalleerd.

OPMERKING: De geïntegreerde browser is geen versie van Microsoft 
Internet Explorer. De geïntegreerde browser is gebaseerd op 
hetzelfde onderliggende systeem als Internet Explorer, maar er zijn 
veel functies van Internet Explorer die niet beschikbaar zijn in de 
geïntegreerde browser. 

U kunt op de werkbalk van Agent Desktop klikken op Geïntegreerde browser 
weergeven/verbergen om het deelvenster van de geïntegreerde browser weer 
te geven of te verbergen.

Uw beheerder kan mogelijk een specifieke webpagina instellen die in het 
browserdeelvenster als uw startpagina wordt weergegeven. Als de beheerder dit 
niet heeft gedaan, is het deelvenster leeg op het bericht ‘De startpagina is niet 
ingesteld’ in Desktop Administrator na.

In Agent Desktop kunnen bedrijfsgegevens die betrekking hebben op gesprekken, 
worden gebruikt voor de interactie met een webtoepassing (zoals een 
klantendatabase) en voor de weergave van klantgegevens in de geïntegreerde 
browser. Voorwaarde is wel dat uw beheerder dit heeft geconfigureerd als onderdeel 
van een workflow.
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Werkbalk van de browser

De taakbalk van de browser is een eenvoudige webbrowsertaakbalk. U kunt hiermee 
navigeren door de webpagina’s die u bekijkt, de huidige pagina vernieuwen 
en terugkeren naar uw startpagina.

Toegang tot werklocaties

De beheerder kan een lijst met veelgebruikte websites instellen. Deze “favorieten” 
worden weergegeven in het veld Werklocaties. U kunt een website zo snel selecteren 
in de vervolgkeuzelijst, in plaats van dat u het adres moet typen.

Tabel 19. Werkbalkknoppen en sneltoetsen voor de browser

Pictogram 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.

Stoppen Esc Hiermee voorkomt u dat de 
browser een webpagina laadt.

Vernieuwen F5 Hiermee vernieuwt u de huidige 
webpagina.

Startpagina Alt+Home Hiermee keert u terug naar de 
vooraf gedefinieerde startpagina.

— Volgende tab Ctrl+Shift+T Hiermee gaat u naar het volgende 
tabblad.

— Adres Alt+D Hiermee verplaatst u de cursor 
naar het veld Adres (indien 
geconfigureerd).

— Browser Ctrl+Shift+B Hiermee verplaatst u de cursor 
naar het browserdeelvenster.

— Werklocaties Alt+W Hiermee verplaatst u de cursor 
naar het veld Werklocaties.
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Toegang tot andere websites

Uw beheerder kan de browser zo configureren dat deze het optionele veld 
Adres bevat. Op die manier kunt u ook websites openen die niet in het vak 
Werklocaties staan.

OPMERKING: Het eerste tabblad, dat is gereserveerd voor 
webpagina’s die de supervisor naar u toestuurt, heeft nooit een 
adresveld. Het veld Adres wordt alleen weergegeven op de andere 
tabbladen.

Wanneer u een website opent die gebruikmaakt van pop-upvensters, worden deze 
in nieuwe browsertabbladen geopend. U kunt maximaal vijftien browsertabbladen 
toevoegen voor deze pop-upvensters, hoewel de geïntegreerde browser is beperkt 
tot een maximum van zes tabbladen. 

U kunt de browsertabbladen met pop-upvensters afsluiten door op de knop 
Sluiten in de rechterbovenhoek van het tabblad te klikken. Als u meer dan 
het maximumaantal van 15 pop-upvensters hebt geopend, worden volgende 
pop-ups in de standaardbrowser weergegeven.

Een website openen via het adresveld:

■ Typ het adres van de website (URL) in het veld Adres en druk vervolgens 
op Enter.

Telefoonnummers kiezen via hyperlinks

Als deze optie is ingeschakeld door de beheerder, kunt u een telefoonnummer kiezen 
dat als hyperlink op een webpagina wordt weergegeven door erop te klikken 

■ Het telefoonnummer moet 10 cijfers lang zijn en de Noord-Amerikaanse 
kiesreeksindeling gebruiken:

(3-cijferig netnummer) (3-cijferig centralenummer) (4-cijferig 
abonneenummer)

Kortere nummers, zoals lokale nummers zonder netnummer 
of doorkiesnummer, kunnen niet worden gekozen.

■ Het telefoonnummer kan haakjes om het netnummer hebben en combinaties 
van spaties, koppeltekens en punten in het telefoonnummer zijn toegestaan.

■ Het telefoonnummer kan geen letters bevatten. Het telefoonnummer 
0900-PIZZAS kan bijvoorbeeld niet worden gekozen.

■ U kunt een telefoonnummer in een hyperlink alleen kiezen als uw agentstatus 
Niet gereed is.
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■ Een telefoonnummer dat u via een hyperlink hebt gekozen, wordt niet 
weergegeven in de Recente gesprekken in het Kiezervenster.

■ De hyperlinks met telefoonnummers verdwijnen als u de site vernieuwt door 
met de rechtermuisknop te klikken en de menuoptie Vernieuwen te kiezen. 
Als u de pagina wilt vernieuwen maar de hyperlinks wilt behouden, 
drukt u op F5 of klikt u op de knop Vernieuwen op de werkbalk van 
de geïntegreerde browser.

Tussenkomst van supervisor

Uw supervisor kan een webpagina naar uw geïntegreerde browser “pushen”. 
Zie “Betrokkenheid via de browser” op pagina 49 voor meer informatie.
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Oorzaakcodes

Oorzaakcodes beschrijven waarom u uw status hebt gewijzigd in Niet gereed 
of Afmelden. Deze codes worden door de beheerder geconfigureerd en voor uw 
contact center aangepast. De beheerder kan Agent Desktop zo configureren dat 
u oorzaakcodes moet invoeren.

Als u oorzaakcodes moet invoeren, wordt wanneer u een overgang naar de status Niet 
gereed of Afmelden initieert, of wanneer een dergelijke overgang deel uitmaakt van 
een workflow, een dialoogvenster weergegeven (Figuur 26). U moet de juiste code in 
dat dialoogvenster selecteren en op OK klikken of op Enter drukken om de overgang 
te voltooien. Desgewenst kunt u de oorzaakcodes sorteren op nummer of beschrijving 
door op de bijbehorende kolomkop te klikken. 

U kunt opnieuw de agentstatus Niet gereed selecteren wanneer u al in de status 
Niet gereed bent. Hierdoor kunt u een andere oorzaakcode invoeren. In de rapporten 
worden de wijzigingen back-to-back in de status Niet gereed weergegeven met de 
juiste tijden in de status en de respectievelijke oorzaakcodes.

Figuur 26. Dialoogvenster Oorzaakcode
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Er zijn verschillende situaties waarbij u het dialoogvenster Oorzaakcode niet te 
zien krijgt:

■ De overgang wordt door uw supervisor in gang gezet. In dit geval wordt 
automatisch een oorzaakcode geselecteerd die aangeeft dat de wijziging 
in agentstatus door de supervisor is geforceerd.

■ Uw agentstatus wordt automatisch gewijzigd van Gereed naar Niet gereed 
wanneer een ACD-gesprek naar u wordt omgeleid maar niet door u wordt 
beantwoord. Het gesprek wordt dan naar een andere agent omgeleid 
(Omleiden bij geen antwoord).

■ Uw agentstatus wordt automatisch gewijzigd van Gereed naar Niet gereed 
wanneer u een ACD-gesprek ontvangt.



Afrondingsgegevens

November 2010 77

Afrondingsgegevens

Contact centers gebruiken afrondingsgegevens om verschillende redenen, onder 
andere om de frequentie van bepaalde activiteiten te traceren of om te identificeren 
op welke accounts gesprekken moeten worden geboekt. Net als oorzaakcodes 
worden afrondingsgegevens geconfigureerd door uw beheerder op basis van de 
behoeften van uw contact center. Uw beheerder kan Agent Desktop zodanig instellen 
dat u afrondingsgegevens moet opgeven.

Als u afrondingsgegevens moet gebruiken en uw status in Werk gereed of Werk niet 
gereed wordt gewijzigd nadat u een gesprek hebt afgerond, wordt het dialoogvenster 
Gespreksafronding selecteren weergegeven (Figuur 27). (Dit gebeurt wanneer 
u tijdens een gesprek op de knop Werk gereed of Werk niet gereed klikt.) U moet 
de juiste beschrijving in dat dialoogvenster selecteren en op OK klikken of op Enter 
drukken om de overgang te voltooien. U kunt de beschrijvingen desgewenst sorteren 
door op de kolomkop te klikken. 

Figuur 27. Dialoogvenster Afrondingsgegevens
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Automatisch herstel van service

Met de functie voor automatisch herstel van de service kan Agent Desktop 
automatisch de verbinding met de Cisco-services herstellen wanneer een CAD-service 
opnieuw moet worden opgestart of wanneer er een netwerkstoring is.

Als u zich binnen 20 minuten na het herstel van de service weer aanmeldt met 
dezelfde aanmeldingsnaam/-id en hetzelfde wachtwoord, krijgt u automatisch 
weer de status die u had toen de service of netwerkverbinding uitviel.

OPMERKING: U wordt bij het aanmelden niet op de hoogte gebracht 
van welke services buiten gebruik zijn. U ontvangt wel een melding 
als een service uitvalt nadat u bent aangemeld.

Wanneer Agent Desktop vaststelt dat er niet kan worden gecommuniceerd met een 
service (meestal binnen drie minuten na uitval van de service), wordt in de statusbalk 
“Gedeeltelijk in bedrijf” of “Niet in bedrijf” weergegeven om aan te geven dat sommige 
of alle services zijn uitgevallen.

Wanneer Agent Desktop vaststelt dat de service weer beschikbaar is (meestal binnen 
één minuut na herstel van de service), wordt in de statusbalk van “In bedrijf” 
weergegeven om aan te geven dat de services weer zijn hersteld.

OPMERKING: Wanneer er een storing optreedt in Unified 
Communications Manager (Unified CM), wordt u afgemeld. Als 
Unified CM weer is hersteld, moet u zich handmatig weer aanmelden. 
Dit gaat niet automatisch.
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Venster Servicestatus

Dubbelklik op het statusbericht op de statusbalk voor meer informatie over de 
functies waarop de uitval van de service invloed heeft. In Agent Desktop wordt een 
pop-upvak met Agent Desktop-functies weergegeven waarin wordt aangegeven of die 
functie beschikbaar is of als gevolg van de uitval van de service niet beschikbaar 
is (Figuur 28). 

Uitval van de BIPPA-service

Niet-redundante systemen

Als de verbinding met de BIPPA-service (Browser and IP Phone Agent) verbroken 
wordt, blijft Agent Desktop proberen de verbinding te herstellen. Wanneer Agent 
Desktop de verbinding met de BIPPA-service weer heeft hersteld, wordt u gevraagd 
u opnieuw aan te melden. 

Redundante systemen

Als in een redundant systeem de verbinding met een BIPPA-service verbroken wordt, 
probeert Agent Desktop verbinding te maken met een actieve BIPPA-service tot de 
verbinding tot stand is gebracht. Op dat moment wordt u gevraagd u opnieuw aan 
te melden.

Als u bij de eerste aanmelding geen verbinding kunt maken met een BIPPA-service, 
ontvangt u een melding dat de service niet beschikbaar is en wordt Agent Desktop 
afgesloten. In dat geval moet u via de browser handmatig naar de redundante 
BIPPA-service gaan en u op de gebruikelijke manier bij die service aanmelden. 

Figuur 28. Pop-upvenster Servicestatus
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Uitval van de CTI-service

Als de CTI-service uitvalt, maar alle andere CAD-services actief blijven, kunt u zich niet 
aanmelden. U wordt gevraagd u opnieuw aan te melden totdat de aanmelding is 
geslaagd. Als u bezig bent met een gesprek wanneer de CTI-service uitvalt, wordt 
het gesprek verbroken.

Uitval van de LDAP-service

Als de LDAP-service niet actief is wanneer u zich probeert aan te melden, kunt u zich 
niet aanmelden. Als de LDAP-service uitvalt terwijl u bent aangemeld, heeft dit geen 
invloed op uw sessie.

Uitval van de LRM-service

Als de LRM-service niet actief is wanneer u zich probeert aan te melden, kunt u zich 
niet aanmelden. Als de LRM-service uitvalt terwijl u bent aangemeld, heeft dit geen 
invloed op uw sessie. 

Uitval van andere services

Als andere CAD-services uitvallen terwijl u bent aangemeld, zijn mogelijk niet alle 
functies beschikbaar, maar wordt u niet afgemeld.
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