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Puhelun muuttaminen neuvotteluksi

Vaihe 1 Kun puhelu on a n, valitse Neuvottelu. Neuvottelu -ikku

Vaihe 2 Anna puhelinnu umero-kenttään ja valitse Valitse num

Vaihe 3 Tee jokin seura imista.

 • Tee valvom vottelu valitsemalla Lisää neuvotteluu
kun puhelin oida. 

 • Tee valvott telu odottamalla, että puhelimeen vas
haluat asett  puhelun pitoon ja palata alkuperäisee
valitse Vaih en. Valitse sitten Lisää neuvotteluun.

Vaihe 4 Toista vaiheet 2 es olet lisännyt kaikki osapuolet neuv

Integroidun selaime täminen (vain Enhanced/Premium)

Jos järjestelmänvalvoja on  sen käyttöön, voit tarkastella intrane
Internet-Web-sivuja integr selaimella Cisco Agent Desktop – Brow
Editionissa. Web-sivut nä rillisessä selainikkunassa, jossa on tav
Web-selaimen työkalurivi orivi. Valvoja voi lähettää Web-sivun
Tällöin valvoja voi auttaa uhelun aikana antamalla tietoja, joide
voit työskennellä asiakka a.

Jos järjestelmänvalvoja on änyt sen, voit avata toisen Web-sivust
valitsemalla sen Toimipai elosta tai kirjoittamalla URL-osoitteen
Osoite-kenttään. Palaa ko  napsauttamalla Alkuun .
ktiivine

mero N

avista to

aton neu
 alkaa s

u neuvot
aa uuden
toehtoin

–3, kunn

n käyt
 ottanut
oidulla 

ytetään e
 ja valikk
 sinua p
an kanss

 määritt
kat-luett
tisivulle
PIKA-ALOITUSOPAS

Cisco Agent Desktop

na avautuu.

ero.

n, 

tataan. Jos 
n puheluun, 

otteluun.

t- ja 
ser 

allinen 
 selaimeesi. 
n avulla 

on 
 

1 Työkalurivin painikkeet ja pikanäppäimet

2 Tavalliset tehtävät
Amerikan pääkonttori
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
http://www.cisco.com
Puh: +1 408 526 4000

+1 800 553 6387
Faksi: +1 408 527 0883
Cisco ja Cisco Logo ovat Cisco Systems, Incin ja/tai sen yhdysvalloissa tai muissa maissa sijaitsevien tytäryritysten tavaramerkkejä. Luettelo Ciscon tavaramerkeistä on osoitteessa 
http://www.cisco.com/go/trademarks. Mainitut kolmannen osapuolen tavaramerkit ovat niiden vastaavien haltijoiden omaisuutta. Sanan kumppani käyttäminen ei tarkoita kumppanuussuhdetta Ciscon 
ja minkään muun yrityksen välillä. (1005R)

Tässä asiakirjassa käytettyjen IP-osoitteiden ei ole tarkoitus olla oikeita osoitteita. Tässä asiakirjassa olevat esimerkit, komentorivinäytöt ja kuvat ovat vain selvennykseksi. Esimerkkisisällössä oleva 
mahdollinen oikea IP-osoite on tahaton.

© 2010 Cisco Systems, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

© 2010 Calabrio, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

http://www.cisco.com/go/trademarks
http://www.cisco.com/go/trademarks


i tilan painiketta työkalurivillä. 
vissa. Kun vaihdat edustajan tilan 
un lopetat puhelun. Edustajan tila 

 nykyistä tilaa.

s, näyttöön voi tulla kehote valita 
odit, jotka kuvaavat edustajan tilan 

itse haluamasi syykoodi 
Ei valmiina -edustajatilan uudelleen 
sa, jotta voit antaa toisen syykoodin.

minen
ilaan, näyttöön saattaa tulla kehote 
ärittää päättämistietojen kuvaukset, 

ot, valitse haluamasi kuvaus Valitse 

kuna avautuu.

Vaihe 2 Anna puhelinnumero Numero-kenttään ja valitse Valitse numero. 
Soita puhelu -ikkuna sulkeutuu.

iirrä. Siirrä-ikkuna avautuu.

ttään ja valitse Valitse numero.

alla Siirrä, kun puhelin alkaa soida.

, että puhelimeen vastataan. Jos haluat 
a palata alkuperäiseen puheluun, valitse 
Siirrä.
Siirtyminen ja muut toiminnot

Kuvake Nimi Pikanäppäin Kuvaus
Tehtävä1–10 Alt+1, Alt+2, 

..., Alt+0
(Vain Enhanced/Premium) Järjestelmänvalvoja voi määrittää 
yhdestä kymmeneen painiketta suorittamaan yhden tai useita 
toimintoja.

Soita puhelu Ctrl+M Avaa ikkunan, josta voit soittaa puhelun.

Yhteystietojen 
hallinta

Ctrl+G Näyttää tai piilottaa Yhteystietojen hallinta -ruudut.

Selain Ctrl+B (Vain Enhanced/Premium) Näyttää tai piilottaa integroidun 
selaimen ruudun.

Ohje/Tietoja Alt+Ctrl+H Avaa valikon, jossa on lueteltu Ohje- ja Tietoja-komennot.

— Yhteystietojen Ctrl+S Valitsee yhteystiedon Yhteystiedon ulkoasu -ruudusta.

— Soittaj. tiedot Ctrl+E Valitsee rivin Yhteystiedon hallinta -ikkunan Soittaj. 
tiedot -ruudusta.

Puhelun siirtäminen

Vaihe 1 Kun puhelu on aktiivinen, valitse S

Vaihe 2 Anna puhelinnumero Numero-ken

Vaihe 3 Tee jokin seuraavista toimista.

 • Tee valvomaton siirto valitsem

 • Tee valvottu siirto odottamalla
asettaa uuden puhelun pitoon j
Vaihtoehtoinen. Valitse sitten 
1  Työkalurivin painikkeet ja pikanäppäimet

Puhelun käsitteleminen

Edustajan tilan vaihtaminen

Kuvake Nimi Pikanäppäin Kuvaus
Vastaa/katkaise Ctrl+A Vastaa valittuun puheluun tai katkaisee sen.

Pito / palauta 
pidosta

Ctrl+H Asettaa valitun puhelun pitoon tai palauttaa sen pidosta.

Neuvottelu Ctrl+F Asettaa valitun pitoon ja avaa 
Puhelinneuvottelu-ikkunan.

Siirrä Ctrl+T Asettaa valitun pitoon ja avaa Siirrä-ikkunan.

Äänitaajuusvalinta Ctrl+D Avaa Anna äänitaajuudet -ikkunan.

Kuvake Nimi Pikanäppäin Kuvaus
Kirjautuminen Ctrl+L Kirjaa sinut ACD:hen (vaihtelee Kirjaudu ulos -komennon 

kanssa).

Kirjaudu ulos Ctrl+L Kirjaa sinut ulos ACD:stä (vaihtelee 
Kirjautuminen-komennon kanssa).

Valmis Ctrl+W Muuttaa tilaksesi Valmis, mikä osoittaa, että olet saatavilla 
ACD-puheluiden vastaanottamiseen.

Ei valmiina Ctrl+O Muuttaa tilaksesi Ei valmiina, mikä osoittaa, että et 
ole saatavilla ACD-puheluiden vastaanottamiseen.

Työ on valmis Ctrl+Y Muuttaa tilaksesi Työ on valmis, mikä osoittaa, että olet 
saatavilla ACD-puheluiden vastaanottamiseen, kun olet 
saanut päättämistyön valmiiksi.

Työ on kesken Ctrl+Z Muuttaa tilaksesi Työ on kesken, mikä osoittaa, että 
et ole saatavilla ACD-puheluiden vastaanottamiseen, 
kun olet saanut päättämistyön valmiiksi.

2  Tavalliset tehtävät

Edustajan tilan vaihtaminen
Vaihda edustajan tila napsauttamalla haluamas
Virheellisten tilojen painikkeet eivät ole valitta
puhelun aikana (Puhuu-tilassa), tila muuttuu, k
-painikkeet osoittavat napsautettua tilaa, eivät

Syykoodien käyttäminen
Kun siirryt Ei valmiina -tilaan tai kirjaudut ulo
syykoodi. Järjestelmänvalvoja määrittää syyko
vaihtamissyyn.

Kun näyttöön tulee kehote antaa syykoodi, val
Syykoodit-ikkunasta ja valitse OK. Voit valita 
ollessasi jo valmiiksi Ei valmiina -edustajatilas

Päättämistietojen kuvausten käyttä
Kun siirryt Työ on valmis- tai Työ on kesken -t
valita päättämistiedot. Järjestelmänvalvoja mä
jotka kuvaavat puhelun tulosta.

Kun näyttöön tulee kehote antaa päättämistied
puhelun päättäminen -ikkunasta ja valitse OK.

Puhelun soittaminen

Vaihe 1 Valitse Soita puhelu. Soita puhelu -ik


