
Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706 
USA
http://www.cisco.com
Tel: 408 526-4000

800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883

Cisco Agent Desktop User Guide
Cisco Unified Contact Center Enterprise and Hosted Release 8.5
November 2010

http://www.cisco.com


THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL 
STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT 
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT 
SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE 
OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB’s public 
domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California. 

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED “AS IS” WITH 
ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT 
LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF 
DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, 
WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF 
CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's trademarks can be found at
http://www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership
relationship between Cisco and any other company. (1005R)

Any Internet Protocol (IP) addresses used in this document are not intended to be actual addresses. Any examples, command display output, and figures included in the 
document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses in illustrative content is unintentional and coincidental.

Cisco Agent Desktop User Guide
© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
© 2010 Calabrio, Inc. All rights reserved.

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


Innehåll

■ Introduktion 7
Målgrupp 7
Nyheter i denna version 7

■ Agent DesktopFunktionsnivåer 8
■ Konfigurera Cisco IP Communicator 9
■ Automatiska uppdateringar 10
■ Logga in med Agent Desktop 11

Telefoner med flera linjer 11
Logga in som en lokal agent 11
Logga in som en mobil agent 13
Om inloggningar 16
Åtkomst via VPN om du befinner dig bakom en NAT-brandvägg 
eller router 16

■ Logga ut 18
Metod 1: Logga ut först och sedan stänga av Agent Desktop 
(rekommenderas) 18

Metod 2: Avsluta Agent Desktop utan att först logga ut 18
■ Gränssnittet i Agent Desktop 20

Hjälpmedelsfunktioner 21
Verktygsfältsknappar och snabbkommandon 21
Gruppmeddelande 26
Rutan Kontaktyta 26

Jämförelse av kontaktvisning med en eller flera linjer 26
Kontakthanteringsrutan 27

Organisationsdata 28
Samtalsaktivitet 28

Integrerad webbläsare 29
Statusfält 30
Skrivbordsinställningar 30

Ställa in fönstrets beteende och andra fönsterfunktioner 30
Hjälpmedelsfunktioner 32



Innehåll

■ Knappsatsfönstret 34
Lista över senaste samtal 35
Telefonböcker 35

Egen telefonbok 35
Filter för telefonbok 37
Fältet Namn: Nummer 37
Kryssrutan Slå nummer som inskrivet 38

■ Hantera samtal 39
Jämförelse av konfigurationer med en eller flera linjer 39
Ange telefonnummer 39
Besvara ett samtal 40
Ringa ett samtal 40

Använda tonval under ett samtal 41
Skicka tonval under ett konsultativt samtal (överföring eller konferens) 41

Överföra ett samtal 42
Ringa konferenssamtal 43

■ Arbetsledarens åtgärder 45
Samtalsåtgärder 45
Webbläsaråtgärder 45
Ändring av agentstatus 45

■ Agentstatus 46
■ Använda chatt 48

Åtgärdsknapp Chattmeddelande med hög prioritet 51
■ Använda inspelning 52
■ Cisco Unified Outbound Dialer 53

Verktygsfältet Unified Outbound Dialer 53
Kundåteruppringning 56

■ Realtidsinformation för agent 58
Rutstatus 58
Statusloggvisning i Agent ACD 59
Visning av agentinformation 60
Visning av samtalslogg för agent 62
Visning av kunskapsstatistik 63



Innehåll

■ Använda den integrerade webbläsaren 65
Webbläsarverktygsfält 66
Öppna arbetswebbplatser 66
Öppna andra webbplatser 66
Ringa hyperlänkade telefonnummer 67
Arbetsledarens åtgärder 67

■ Orsakskoder 68
■ Avslutningsdata 69
■ Tjänståterställning 70

Fönstret Tjänststatus 71
Bruten anslutning till BIPPA-tjänsten 71

Icke-redundanta system 71
Redundanta system 71

Bruten anslutning till CTI-tjänsten 72
Bruten anslutning till LDAP-tjänsten 72
Bruten anslutning till LRM-tjänsten 72
Andra tjänster 72



Innehåll



November 2010 7

Cisco Agent Desktop Användarhandbok

Introduktion

Cisco Agent Desktop för Cisco Unified Contact Center Enterprise är en stabil 
integrationslösning för dator/telefoni som är lätt att installera, konfigurera och 
hantera. Den förser agenten med ett kraftfullt verktyg som ökar produktiviteten, 
minskar driftskostnaderna och ökar kundnöjdheten. 

Agent Desktop innehåller funktioner för samtalshantering (till exempel 
svarsfunktion, parkering, konferenssamtal och överflyttningar) och ACD-styrning 
(klar/inte klar, slutför, osv). Kundinformationen presenteras för agenten via ett 
organisationsinformationsfönster och ett valfritt popup-fönster. Agent Desktop kräver 
minimalt skärmutrymme och agenterna kan anpassa dess funktioner så att de passar 
deras olika behov.

Målgrupp

Detta dokument riktar sig till agenter som använder Agent Desktop på sina datorer.

Nyheter i denna version

Cisco Agent Desktop 8.5 har stöd för följande nya funktioner:

■ Överföringar och konferensåtgärder som kan utföras i ett enda steg.

■ Den integrerade webbläsaren har nu stöd för popupfönster som nya flikar 
eller som popupfönster i Internet Explorer.

■ Microsoft Internet Explorer 8

■ 32-bitars Microsoft Windows 7 Professional, Enterprise och Ultimate

■ Stöd för 64-bitars Microsoft Windows 7 med 32-bitars Windows på 64-bitars 
Windows (WoW64) emuleringslager

■ Förbättrat stöd för Freedom Scientific JAWS 11
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Agent DesktopFunktionsnivåer

Det finns tre funktionsnivåer i Agent Desktop: Standard, Enhanced och Premium.

I följande tabell beskrivs de funktioner som finns tillgängliga på varje nivå 
i Agent Desktop. De funktioner som inte finns med i listan är tillgängliga på 
alla funktionsnivåer.

Tabell 1. Agent Desktop-funktioner

Funktion Standard Enhanced Premium

Agentinitierad samtalsinspelning ● ●

Agent-initierad chatt ● ● ●

Stöd för Cisco IP Communicator ● ● ●

Stöd för Cisco Unified Mobile Agent ● ● ●

Cisco Unified Outbound Dialer ● ●

Integration med Cisco Unified Presence 
Server

● ● ●

Tröskelvärden för företagsdata ● ● ●

Händelseutlösta arbetsflöden ● ●

HTTP skicka/hämta-åtgärd ●

Integrerad webbläsare med flera flikar ●

IPC-mottagningsåtgärd ●

Telefonbok ● ●

Orsakskoder ● ● ●

Åtgärdsknappar ● ●

Timeråtgärd ● ●

Sammanfattningsdata ● ● ●

CTI OS-inspelningsåtgärd ● ●
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Konfigurera Cisco IP Communicator

Agent Desktop har stöd för användning av telefoniprogrammet Cisco IP Communicator 
(soft phone). Denna programvara levereras inte med Agent Desktop och måste köpas 
och installeras separat.

Du måste starta IP Communicator manuellt (programmet startas inte automatiskt 
tillsammans med Agent Desktop). Av prestandaskäl bör du ha IP Communicator 
minimerat så mycket som möjligt och använda gränssnittet i Agent Desktop för 
samtalsstyrning.

Ändra inställningarna enligt följande procedur för att undvika att IP Communicator 
maximeras när ett samtal tas emot (standardinställningen).

Ange att IP Communicator ska vara minimerat när ett samtal tas emot:

1. Starta IP Communicator.

2. Högerklicka i gränssnittet för att visa snabbmenyn, och klicka på Inställningar. 
Dialogrutan Inställningar.

3. Markera kryssrutan Dölj vid minimera och avmarkera kryssrutorna Lägg 
överst vid aktivt samtal och Dölj meddelande om inkommande samtal på 
fliken Användare.

4. Klicka på OK.

Bild 1. Användarinställningar i dialogrutan Inställningar (detalj)
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Automatiska uppdateringar

I CAD kan systemadministratören automatiskt uppdatera alla instanser av 
Agent Desktop till en nyare version.

Varje gång du startar Agent Desktop kontrollerar programmet om det finns en nyare 
version av programmet tillgänglig, eller om systemkonfigurationen har ändrats på ett 
sätt som kräver en ändring av registret i Windows. Om något av detta är fallet körs 
uppdateringsprocessen automatiskt.

När uppdateringen startas visas en dialogruta med ett meddelande om att din kopia 
av Agent Desktop kommer att uppdateras. Klicka på OK och följ instruktionerna i 
dialogrutorna som följer. När uppdateringen är klar visas en dialogruta med ett 
meddelande om att uppdateringen har slutförts. Klicka på OK starta om Agent 
Desktop samt logga in på vanligt sätt.

Obs! För att den automatiska uppdateringsprocessen ska fungera 
korrekt måste Internet Explorer vara konfigurerad så att den söker 
efter nyare versioner av lagrade sidor. Du gör denna inställning genom 
att starta Internet Explorer och välja Verktyg > Internetalternativ. Klicka 
på Inställningar i området för webbläsarhistorik på fliken Allmänt. Välj 
alternativet Varje gång jag besöker webbsidan.
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Logga in med Agent Desktop

Du kan logga in med Agent Desktop som en lokal eller mobil agent. En lokal agent 
använder Agent Desktop i kundcentret. En mobil agent använder Cisco Unified Mobile 
Agent för att ansluta till Agent Desktop från en extern plats och kan använda vilken typ 
av telefon som helst (inklusive mobiltelefon). Anvisningar om inloggning finns i 
respektive avsnitt nedan.

■ Logga in som en lokal agent (sidan 11)

■ Logga in som en mobil agent (sidan 13)

Telefoner med flera linjer

Agent Desktop har stöd för telefoner med flera linjer. Antalet linjer som stöds är dock 
begränsat. Du kan inte logga in i en telefon som har mer än fyra linjer (en ACD-linje 
och tre vanliga linjer). 

Endast två samtal per linje är möjliga.

Logga in som en lokal agent

Obs! Om du använder Cisco IP Communicator som telefon måste du 
starta den innan du loggar in med Agent Desktop.

Att logga in som en lokal agent:

1. Välj Start > Program > Cisco > Desktop > Agent. Fönstret Agentinloggning 
visas. 
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Obs! I fönstret Agentinloggning blir du tillfrågad om ditt namn eller 
ditt ID, beroende på vilken metod som CAD-administratören har 
konfigurerat (Bild 2).

2. Ange ditt inloggnings-ID eller inloggningsnamn, ditt lösenord och 
din anknytning i respektive fält, och klicka sedan på OK.

■ Om gällande konfiguration omfattar Cisco Unified Presence Server, och 
dina inloggningsuppgifter för Unified Presence Server inte är desamma 
som för Agent Desktop, kommer fönstret Cisco Unified Presence Server – 
Inloggning att visas (Bild 3). Ange inloggningsnamn och lösenord för 
Unified Presence och klicka på Logga in.

■ Om gällande konfiguration inte omfattar Cisco Unified Presence Server, 
eller om dina inloggningsuppgifter för Unified Presence Server är 
desamma som för Agent Desktop, startar Agent Desktop och minimeras 
automatiskt.

Bild 2. Fönstret Agentinloggning

Bild 3. Fönstret Cisco Unified Presence Server - Inloggning
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Obs! Försök inte logga in på Cisco Unified Presence via både Agent 
Desktop och Cisco Unified Personal Communicator, inte ens om du 
använder olika användar-ID för ändamålet. Om du gör det kan 
klientprogram bete sig oförutsägbart.

Obs! Första gången du loggar in med Agent Desktop är fälten för 
inloggningsnamn/ID, lösenord och anknytning tomma. Nästa gång 
du loggar in fylls fälten automatiskt med den information du angav 
senast. Om du delar dator med en annan agent bör du kontrollera att 
fälten innehåller dina uppgifter, och inte den andra agentens.

■ Om du anger ett inloggningsnamn/ID som redan används av en annan 
agent visas en dialogruta, där du blir tillfrågad om du vill logga ut detta ID. 
Om du väljer Ja kommer agenten som använder detta ID att loggas ut, 
och du loggas in. Detta kallas ”framtvingad inloggning”.

■ Om du anger en anknytning som redan används av en annan agent visas 
ett felmeddelande som informerar om att anknytningen redan används. 
Du måste ange en annan anknytning för att kunna logga in.

■ Om inloggningsmetoden (namn eller ID) ändras medan du håller på att 
logga in, visas ett felmeddelande om att inloggningsmetoden har ändrats. 
Du måste starta om Agent Desktop för att kunna logga in.

Obs! Om din grupptilldelning ändras måste du starta om Agent 
Desktop för att ändringen ska träda i kraft.

Logga in som en mobil agent

Om du ska logga in som en mobil agent kan du använda vilken telefon som helst för 
att ta emot samtal med kundcentrets telefonisystem, till exempel din hemtelefon eller 
en mobiltelefon som inte är direkt ansluten till kontaktcentret.

I det agentinloggningsfönster du ser visas kanske inte kryssrutan Mobil agent. 
Om du behöver logga in med mobilt agentläge och kryssrutan inte är tillgänglig 
ber du CAD-administratören att aktivera den.

Obs! Instruktionerna i detta dokument som handlar om att använda 
Agent Desktop tar inte upp viktiga skillnader som kan gälla när 
du loggar in som mobil agent. Mer information om hur du använder 
ditt skrivbord som en mobil agent finns i avsnittet ”Använda Unified 
Mobile Agent” i dokumentet Handbok för mobil agent för 
Cisco Unified CC Enterprise. Denna användarhandbok kan 
hämtas från cisco.com (använd webbplatsens sökfunktion för 
att hitta den exakta platsen).
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Obs! Du måste använda Agent Desktop för all samtalsstyrning enligt 
nedanstående beskrivning. Om du försöker använda telefonen för 
samtalsstyrning kan kundsamtalet brytas. Dessutom bör du 
använda Agent Desktop för att övervaka samtalsaktiviteter, såsom 
konferensstatus. Informationen uppdateras inte korrekt (och i vissa 
fall inte alls) på telefonen. Mer information finns i dokumentationen 
till Cisco Unified Mobile Agent.

Du kan ta emot samtal i två lägen; Fastnaglat eller Samtal-efter-samtal.

■ I läget Fastnaglat tar du emot ett samtal som du svarar på med din fysiska 
telefon när du loggar in. Den linjen fortsätter att vara ansluten under flera 
kundsamtal. Agent Desktop spelar upp en ringsignal vid inkommande 
kundsamtal och du hanterar all samtalsstyrning via Agent Desktop, inklusive 
att avsluta samtalet. Om du lägger på den fysiska telefonluren loggas du ut.

■ I läget Samtal-efter-samtal rings den fysiska telefonen upp vid varje 
kundsamtal. När du besvarar din fysiska telefon hanteras all samtalsstyrning 
via Agent Desktop inklusive att avsluta samtalet. När du lägger på genom att 
avbryta samtalet i Agent Desktop och sedan lägger på den fysiska telefonen 
hamnar du i läget Klar och kan ta emot nya kundsamtal.

Logga in på Agent Desktop som en mobil agent:

Obs! Om du inte är konfigurerad som en mobil agent, eller om du 
väljer ett samtalsläge som du inte får använda, kommer inloggningen 
inte att lyckas. Kontakta administratören om det skulle hända.

Du bör använda VPN för att ansluta till kundcentrets nätverk för att upprätta en 
säker anslutning innan du loggar in på Agent Desktop. Mer information finns i 
dokumentationen till VPN-systemet.

1. Välj Start > Program > Cisco > Desktop > Agent. Fönstret Agentinloggning 
visas (Bilden 2 på sidan 12).

2. Ange ditt inloggnings-ID eller inloggningsnamn, ditt lösenord och din 
anknytning i respektive fält.
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3. Markera kryssrutan Mobil agent. Fönstret för Mobil Agentinloggning 
visas (Bild 4).

4. I området Parametrar för mobil agent anger du vilket läge du vill använda, 
och anger ditt telefonnummer i fältet Telefonnummer för mobil agent.

Obs! Ange endast siffror i fältet för telefonnumret. Det får inte innehålla 
mellanslag, bindestreck, parenteser eller andra icke-numeriska tecken.

Obs! Klicka på OK eller tryck på Retur för att logga in. Agent Desktop 
startar och minimeras automatiskt. Om din grupptilldelning ändras 
medan du är inloggad måste du starta om Agent Desktop för att 
ändringen ska träda i kraft.

Bild 4. Fönstret Mobil agentinloggning
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Om inloggningar

■ Inloggningsnamnet får högst innehålla 32 tecken. Inloggnings-ID, anknytning 
och lösenord får vara högst 12 tecken långa.

■ När du loggar in kan följande felmeddelande visas: ”Ett licensieringsfel har 
inträffat. Kontakta administratören.” Detta inträffar vanligtvis när alla Agent 
Desktop-licenser används. Licensieringsbegränsningen innebär att du alltid 
bör logga ut från Agent Desktop när du inte använder systemet. Det räcker 
inte med att bara avsluta webbläsarprogrammet. Så länge som Agent 
Desktop körs, används en licens.

■ Om du är inloggad som mobil agent i läget Fastnaglat använder du 
bara en telefonlinje. Om din telefon är upptagen loggas du in och sedan 
omedelbart ut igen. Om du har två telefonlinjer med röstmeddelanden 
på den linje som inte är upptagen, aktiveras den andra telefonlinjen, 
varpå röstmeddelandefunktionen avslutas och du loggas ut.

■ När du loggar in som mobil agent kan du inte logga ut ett inloggningsnamn/ID 
som redan används. Om det visas en dialogruta som frågar om du vill logga ut 
agentnamnet/ID:et (tvinga fram din inloggning) svarar du Nej. Du måste logga 
in med ett annat inloggningsnamn/ID.

Åtkomst via VPN om du befinner dig bakom 
en NAT-brandvägg eller router

Agent Desktop kan ansluta till CAD-servrar via ett virtuellt privat nätverk 
(ett VPN-nätverk). Detta gör att en arbetsledare kan arbeta från en fjärrdator 
och ändå utnyttja alla funktionerna i Agent Desktop.

När översättning av nätverksadresser (NAT) används för en dator på grund av att den 
ligger bakom en brandvägg eller router måste VPN-programvara användas på datorn 
för att se till att nätverkskommunikationen mellan kundcentrets servrar och datorn 
blir fullständigt dubbelriktad. Om inte VPN-programvara används kommer detta att 
orsaka bristfällig kommunikation, och förlust av funktionaliteten, till exempel fel på 
den tysta övervakningen, fel på inkommande chatt- och gruppmeddelanden och 
inspelning.

Obs! Av säkerhetsskäl bör du använda en VPN-anslutning när 
du använder Agent Desktop från en fjärrdator.
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VPN-anslutningen måste upprättas innan du startar Agent Desktop. Om 
VPN-anslutningen bryts under en session, måste du starta om Agent Desktop 
sedan anslutningen återupprättats.

Om Agent Desktop kan logga in på alla tjänster utom chattjänsten, måste du starta 
om Agent Desktop efter att chattjänsten återaktiverats. 

Cisco VPN 3000 Concentrator och Cisco VPN Client har testats tillsammans med 
CAD 8.5 och stöds för åtkomst. VPN-lösningar från andra tillverkare kan fungera 
korrekt, men eftersom dessa lösningar inte har verifierats formellt stöds de inte. 
Om du vill verifiera en alternativ lösning kontaktar du din Cisco-återförsäljare.
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Logga ut

Det går bara att logga ut om agentstatusen är Inte klar.

När du startar Agent Desktop används en licens. När du avslutar Agent Desktop 
återlämnas licensen och blir tillgänglig för användning av en annan agent. Därför 
bör du alltid stänga Agent Desktop helt när du inte använder systemet.

Om du bara loggar ut används licensen fortfarande, och vissa funktioner i Agent 
Desktop, till exempel chatt, är fortfarande tillgängliga. Licensen återlämnas 
automatiskt när Agent Desktop har varit inaktiv i 20 minuter. 

Det finns två sätt att logga ut och stänga av Agent Desktop.

Metod 1: Logga ut först och sedan stänga 
av Agent Desktop (rekommenderas)

Den här metoden säkerställer att den licens du använder återlämnas och blir 
tillgänglig för användning av andra agenter. 

Logga ut med metod 1:

1. Klicka på Logga ut i verktygsfältet. 

■ Om systemet är konfigurerat för orsakskoder visas dialogrutan Orsakskod 
innan du loggas ut. Välj en orsakskod och klicka på OK.

■ Om ett samtal pågår när du klickar på Logga ut förblir du inloggad tills 
samtalet avslutas. 

2. Klicka på Stäng (krysset högst upp till höger i fönstret) för att avsluta Agent 
Desktop. 

Metod 2: Avsluta Agent Desktop utan att 
först logga ut

Med den här metoden finns en liten risk att utloggningen inte återlämnar licensen 
på rätt sätt. Om detta inträffar återlämnas den licens du använder inte förrän Agent 
Desktop har varit inaktiv i 20 minuter.

En agent kan tvinga licensen att återlämnas genom att använda framtvingad 
inloggning. Mer information om framtvingad inloggning finns i Logga in med Agent 
Desktop på sidan 11. 
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Logga ut med metod 2:

■ Klicka på Stäng (krysset högst upp till höger i fönstret).

— Om systemet är konfigurerat för orsakskoder visas dialogrutan 
Orsakskoder innan du loggas ut. Välj en orsakskod och klicka på OK.

— Om ett samtal pågår när du klickar på Stäng visas en dialogruta, 
där du måste bekräfta att du vill logga ut. 

■ Om du klickar på Ja förblir du inloggad tills samtalet avslutas.

■ Om du klickar på Nej förblir du inloggad och Agent Desktop 
stängs inte av.
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Gränssnittet i Agent Desktop

Gränssnittet i Agent Desktop visar information om pågående samtal och ger tillgång 
till funktionerna för samtalshantering. Dessutom

■ kan du visa webbplatser i det integrerade webbläsarfönstret

■ visar det agent- och samtalsstatistik i realtid

■ kan du spela in samtal med hjälp av åtgärdsknappar (om administratören 
har konfigurerat detta)

■ kan du chatta med andra agenter och arbetsledare med 
snabbmeddelandefunktionen.

Gränssnittet består av följande delar:

■ Verktygsfält

■ Gruppmeddelanderuta

■ Rutan Kontaktyta

■ Kontakthanteringsrutan

■ Integrerade webbläsarverktyg

Bild 5. Gränssnittet i Agent Desktop
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Hjälpmedelsfunktioner

I Agent Desktop finns flera funktioner som hjälper användare med synsvårigheter.

■ Använder Windows-inställningarna för skärmupplösning, kontrastschema 
och teckenstorlekar

Obs! Aktivera hög kontrast innan du startar Agent Desktop så att 
alla tabeller matchar inställningarna för hög kontrast.

■ Skärmläsarkompatibla snabbkommandon och verktygsbeskrivningar

■ Knapparna i verktygsfälten finns tillgängliga i liten (16 × 16) och stor 
(32 × 32) storlek

■ Speciella ljud hörs när en dialogruta öppnas av någon annan än agenten 
(t.ex. nya chattfönster och meddelanden till agenten att arbetsledaren bryter 
in, tar över eller spelar in)

■ Rullande eller icke-rullande gruppmeddelanden

■ Navigering mellan rutor, webbläsare och alla element i huvudfönstret 
med tabbtangenten

■ Mellanslagstangenten kan användas som Returtangent för knappar som 
har fokus

■ Föbättrat stöd för skärmläsarprogrammet JAWS 11 (Job Access With Speech)

Information om hur hjälpmedelsfunktionerna ställs in finns i ”Skrivbordsinställningar” 
på sidan 30.

Verktygsfältsknappar och snabbkommandon

Verktygsfältet Cisco Unified Outbound Dialer (valfritt) kan ställas in av 
systemadministratören så att det finns i Agent Desktop. Beroende på hur 
administratören ställer in samtalskampanjens uppringningsläge kommer 
verktygsfältet att innehålla alla eller några av det nio knapparna. En fullständig 
beskrivning av verktygsfältet finns i ”Verktygsfältet Unified Outbound Dialer” 
på sidan 53.

Verktygsfältet innehåller knappar för samtalsstyrning och för funktioner som 
inte gäller en specifik kundkontakt, till exempel:

■ In- och utloggning

■ Ändring av agentstatus

■ Påbörja en chattsession

■ Realtidsrutor

■ Konfigurering av gränssnittet i Agent Desktop
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■ Hantera samtal i Cisco Unified Outbound Dialer

■ Starta och stoppa samtalsinspelningar (om administratören har konfigurerat 
åtgärdsknappar att utföra denna funktion)

Knapparna i verktygsfältet är nedtonade om motsvarande funktion inte är tillgänglig 
just nu. Om du till exempel har parkerat ett samtal är alla andra knappar för 
samtalsstyrning nedtonade. När du återupptar samtalet aktiveras de övriga 
samtalsstyrningsknapparna igen. För markören över en knapp för att visa dess namn.

Obs! Om ditt kundcenter använder Avancerad- eller 
Premium-versionen av CAD, kan verktygsfältet konfigureras av 
administratören och kan därför innehålla andra knappar än dem som 
visas nedan. 

Nedanstående tabeller beskriver de verktygsfältsknappar och snabbkommandon 
som du kan använda i Agent Desktop.

Tabell 2 visar verktygsfältsknappar och snabbkommandon för samtalshantering.

Tabell 2. Samtalshantering – verktygsfältsknappar och kortkommandon

Ikon Namn Snabbkommando Beskrivning

Svara/lägg på Ctrl+A Besvarar eller avslutar det 
markerade samtalet.

Parkera/återuppta Ctrl+H Parkerar eller återupptar det 
markerade samtalet.

Konferens Ctrl+F
Parkerar det markerade 
samtalet och öppnar fönstret 
Överför samtal till Konferens.

Överför Ctrl+T
Parkerar det markerade 
samtalet och öppnar fönstret 
Överför ett samtal.

Tonval Ctrl+D Öppnar fönstret Mata in 
tonval.
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Tabell 3 visar verktygsfältsknappar och snabbkommandon för att ändra status 
för en agent.

Tabell 4 visar verktygsfältsknappar och snabbkommandon för fönsterhantering.

Tabell 3. Agentstatus – verktygsfältsknappar och kortkommandon

Ikon Namn Snabbkommando Beskrivning

Inloggning Ctrl+L Loggar in dig i ACD (alternerar med 
Logga ut).

Logga ut Ctrl+L Loggar ut dig från ACD (alternerar 
med Logga in).

Klar Ctrl+W
Ändrar din status till Klar, vilket 
betyder att du kan ta emot samtal 
via ACD.

Inte klar Ctrl+O
Ändrar din status till Inte klar, vilket 
betyder att du inte kan ta emot 
samtal via ACD.

Arbete klart Ctrl+Y

Ändrar din status till Klar för 
samtal, som visar att du kommer 
att kunna ta emot ACD-samtal när 
du är klar med sammanfattningen.

Arbete inte 
klart Ctrl+Z

Ändrar din status till Inte klar för 
samtal, som visar att du inte 
kommer att kunna ta emot 
ACD-samtal när du är klar med 
sammanfattningen.

Tabell 4. Fönsterhantering – verktygsfältsknappar och kortkommandon

Ikon Namn Snabbkommando Beskrivning

Ärende 1-10
Alt+1,
Alt+2…
Alt+0

(Endast Enhanced/Premium) 
Administratören kan skapa upp till 
tio åtgärdsknappar som utför olika 
åtgärder.

Ring upp Ctrl+M Öppnar ett fönster varifrån det går att 
ringa ett samtal.

Chatt Ctrl+J Öppnar ett fönster varifrån det går att 
starta en chattsession.

Realtid
information Ctrl+Q

Öppnar ett fönster med 
samtalsloggar och statistik 
för dig själv.
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Tabell 5 visar snabbkommandon för att flytta markören till olika textelement i Agent 
Desktop-gränssnittet, så att en skärmläsare kan läsa texten.

Kontakt
hantering Ctrl+G Visar eller döljer 

kontakthanteringsfönstren.

Webbläsare Alt+B (Endast /Premium) Visar eller döljer 
den integrerade webbläsaren.

Inställningar Alt+P Öppnar ett fönster där 
skrivbordsinställningar kan göras.

Hjälp/Om Alt+Ctrl+H Visar en meny med alternativen Hjälp 
och Om.

— Serverstatus Ctrl+Skift+S Öppnar fönstret Serverstatus.

Tabell 5. Snabbkommandon för skärmläsarens huvudfönster

Snabbkommando Beskrivning

Ctrl+E

Markerar en rad i området Organisationsdata i rutan 
Kontaktyta. Tryck på Retur för att öppna dialogrutan 
Redigera organisationsinformation för den markerade 
posten.

Ctrl+S Välj en kontakt i rutan Kontaktyta.

Ctrl+C

Placerar markören på den första tabbpositionen i den 
aktuella webbsidan i den integrerade webbläsaren 
(om sidan innehåller fält kan du navigera mellan dem 
med tabb-tangenten). 

Ctrl+Skift+E Markerar en rad i rutan Samtalsaktivitet i kontaktytan.

Ctrl+Skift+M Markerar gruppmeddelandet.

Ctrl+Skift+T Byter fokus till nästa webbsida i den integrerade 
webbläsaren.

JAWSKEY*+ 
Page Down

* Som standard är JAWSKEY infogningstangenten. Dokumentationen till JAWS innehåller fullständig 
information om hur du använder JAWS.

Läser statusfältet.

JAWSKEY*+T Läser namnlisten.

Tabell 4. Fönsterhantering – verktygsfältsknappar och kortkommandon  (forts.)

Ikon Namn Snabbkommando Beskrivning
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Tabell 6 visar snabbkommandon för det integrerade webbläsarfönstret.

Tabell 6. Snabbkommandon för det integrerade webbläsarfönstret

Ikon Namn Snabbkommando Beskrivning

Tillbaka Alt+vänsterpil Återgår till den senast visade 
sidan.

Framåt Alt+högerpil
Tar dig till sidan som du besökte 
före du klickade på knappen 
Bakåt.

Stoppa Esc Hindrar webbläsaren från att läsa 
in en webbsida.

Uppdatera F5 Uppdaterar aktuell webbsida.

Hem Alt+Home Visar din fördefinierade hemsida.

— Nästa flik Ctrl+Skift+T Flyttar till nästa flik.

— Nästa 
element Ctrl+Tab Flyttar till nästa element i 

Agent-gränssnittet

— Nytt fönster Ctrl+N Öppnar ett nytt fönster (om flikar 
inte används).

— Stäng flik Ctrl+Skift+X
Stänger den aktuella fliken (eller 
det aktuella fönstret om det är ett 
popup-fönster).

— Adress Alt+D Flyttar markören till adressfältet 
(om det har konfigurerats).

— Webbläsare Ctrl+Skift+B Flyttar markören till 
webbläsarrutan.

— Arbetsplatser Alt+W Flyttar markören till 
Arbetsplatser.

— — Skift+klick Öppnar en länk i ett nytt fönster.

— — Ctrl+klick Öppnar en länk i en ny flik i 
bakgrunden.

— — mittersta 
musknappen

Öppnar en länk i en flik i 
bakgrunden.

— — Ctrl+Skift+
klick

Öppnar en länk i en ny flik i 
förgrunden.



Användarhandbok för Cisco Agent Desktop

26 November 2010

Tabell 7 visar snabbkommandon för fönstret Realtidsinformation för agent.

Tabell 8 visar snabbkommandon för knappsatsfönstret.

Gruppmeddelande

Gruppmeddelandet är ett rullande eller icke-rullande meddelande som skickats 
till dig och övriga medlemmar i gruppen från arbetsledaren under vald tidsperiod. 
Du får gruppmeddelanden även när du är utloggad, förutsatt att du inte har stängt 
Agent Desktop.

När det inte finns några meddelanden visas inte meddelanderutan. När arbetsledaren 
skickar ett gruppmeddelande, öppnas meddelanderutan och meddelandet rullar 
längs rutan.

Rutan Kontaktyta

I avsnittet kontaktyta visas information om agentens aktuella samtal. Det kan finnas 
fler än en kontaktyta i avsnittet. Du kan till exempel ha ett aktivt och ett parkerat 
samtal. Båda samtalen visas.

Jämförelse av kontaktvisning med en eller flera linjer

Beroende på hur systemet har konfigurerats kan CAD-BE visa antingen bara 
ACD-samtal eller både ACD- och icke-ACD-samtal.

■ Endast ACD-samtal (konfiguration med en linje). Telefonen har en eller flera 
anknytningar, men det är bara ACD-samtal som visas i rutan Kontaktyta.

■ Både ACD- och icke-ACD-samtal (konfiguration med flera linjer). Telefonen 
har mer än en anknytning och både ACD- och icke-ACD-samtal visas i rutan 
Kontaktyta. CAD-BE har stöd för en ACD-anknytning och upp till tre 
icke-ACD-anknytningar.

Tabell 7. Snabbkommandon för Realtidsinformation för agent.

Snabbkommando Beskrivning

Alt+Y Öppnar listrutan Datum. Endast tillgänglig när Visning 
av samtalslogg för agent har valts.

Alt+Ctrl+E Öppnar listrutan Realtidsinformation.

Alt+Ctrl+S Markerar den första cellen i rutnätet.

Tabell 8. Snabbkommandon för knappsatsfönstret

Snabbkommando Beskrivning

Alt+P Markerar den första posten i den egna telefonboken.
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Rutan med samtalskontaktytor kan innehålla upp till nio fält. Fältet Status visas alltid. 
De övriga åtta fälten kan konfigureras av administratören.

Tabell 9 visar de tillgängliga fälten.

Vissa fält är tomma eller innehåller texten <Ej tillgängligt> om informationen saknas 
eller inte kan nås.

Om IP IVR används i samtalen visar Agent Desktop samma information om samtalet 
i kontaktytefönstret som IP-telefonen visar på skärmen. Enterprise Data kan visa 
annan information, eftersom det systemet håller reda på allt om samtalet.

Kontakthanteringsrutan

I kontakthanteringsrutan visas organisationsdata (till vänster) och samtalsaktivitet 
(till höger) för alla utgående samtal. 

Tabell 9. Fält i Kontaktyta

Fält
Visas
alltid? Beskrivning

Status Ja Kontaktens aktuella status. 

Varaktighet Nej Telefonsamtalets längd.

Uppringande nr Nej Det telefonnummer som initierade kontakten. 

Uppringt nr Nej Målenhetens telefonnummer.

Uppmärksammar nr Nej Den ringande enhetens telefonnummer.

Ursprungligt 
uppringt nr Nej Det nummer som ringdes upp.

Ursprungligt 
uppringande nr Nej Det ursprungliga nummer som samtalet ringdes 

från.

Kunskap Nej Kunskaps-ID, visas endast om samtalet är ett 
inkommande ACD-samtal.

ACD-linje Nej Ja/Nej. Anger om samtalet sker på en ACD-linje 
eller en icke-ACD-linje.

Bild 6. Kontakthanteringsrutan
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Du kan klicka på knappen Visa/dölj kontakthantering i verktygsfältet för att visa eller 
dölja den här rutan i gränssnittet.

Organisationsdata

I rutan med organisationsdata visas information om det markerade samtalet. Vilken 
information som visas i rutan konfigureras av administratören. 

Om administratören har gett dig behörighet att redigera fält kan du göra ändringar 
i fälten med företagsdata. De ändrade informationen följer med samtalet när det 
överförs till en annan agent.

Ändra ett datafält:

1. Dubbelklicka på det fält du vill ändra. Fönstret Redigera organisationsdata 
visas (Bild 7).

2. Ändra data.

3. Klicka på OK.

Samtalsaktivitet

Avsnittet Samtalsaktivitet visar det markerade samtalets aktivitet. Tabell 10 visar 
de tillgängliga samtalsaktivitetsfälten.

Bild 7. Fönstret Redigera organisationsdata (ANI-fältet markerat för redigering)

Tabell 10. Fält i Samtalsaktivitet

Fält Beskrivning

Enhet Lista på enheter som har vidarebefordrat samtalet.

Typ Typ av enhet som har vidarebefordrat samtalet.
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Tröskelvärden

Ett tröskelvärde är den accepterbara tidsperiod ett samtal kan finnas på en viss enhet 
eller i ett kundcenter. Systemadministratören kan ange tröskelvärden för varje typ av 
enhet, samt ett tröskelvärde för själva samtalet. 

Om ett samtal hanteras längre än något av tröskelvärdena visas en varningsikon 
i samtalsaktivitetsrutan intill enheten. Ikonerna är:

Integrerad webbläsare

Den integrerade webbläsaren gör att du kan visa webbsidor på företagets intranät 
och på Internet som kan vara till hjälp när du ska stötta kunder. Administratören 
kan konfigurera en viss webbplats som din startsida, och lägga till en lista på 
arbetsrelaterade webbplatser (fungerar ungefär som favoriter eller bokmärken) som 
du kan använda för att snabbt komma till de webbplatser som du använder oftast.

Den integrerade webbläsaren består av följande delar:

■ Verktygsfält i den integrerade webbläsaren

■ Listrutan Arbetsplatser

■ Redigerbart adressfält (om detta konfigurerats av administratören)

■ Webbläsare

Du kan ha mellan en och sex flikar öppna i den integrerade webbläsaren, var och en 
med olika webbsidor. Den första fliken är reserverad för sidor som din arbetsledare 
skickar till dig för att hjälpa dig med dina samtal. De återstående flikarna kan du 
använda för allmänt bruk. Antalet flikar beror på hur administratören har konfigurerat 
systemet.

Mer information om denna ruta finns i ”Använda den integrerade webbläsaren” 
på sidan 65.

Beskrivning Beskrivning av den enhet som har vidarebefordrat samtalet.

Totalt Summan av alla varaktigheter.

Var försiktig Varning

Tabell 10. Fält i Samtalsaktivitet  (forts.)

Fält Beskrivning
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Statusfält

Statusfältet visar aktuell information om dig och Agent Desktop (Bild 8). 

Om en tjänst inte fungerar ändras status från ”I drift” till ”Delvis drift” eller ”Ur drift”. 
Dubbelklicka på statusfältet om du vill veta vilka funktioner som påverkas av 
driftstoppet. Ett popupfönster visar de funktioner som fungerar och de som är 
inaktiva.

Mer information om statuspopupfönstret och automatisk tjänsteåterställning finns 
i ”Tjänståterställning” på sidan 70.

Skrivbordsinställningar

Om administratören konfigurerar ditt verktygsfält så att du har tillgång till knappen 
Inställningar kan du ändra skrivbordsinställningar och hjälpmedelsfunktioner i 
Agent Desktop.

Så här ändrar du skrivbordsinställningar:

1. Klicka på Inställningar i verktygsfältet. Dialogrutan Skrivbordsinställningar 
(Bild 9) visas.

2. Markera de inställningar du vill ha på varje flik och klicka sedan på OK.

Ställa in fönstrets beteende och andra fönsterfunktioner

Normalt minimeras gränssnittet i Agent Desktop när ingen aktivitet pågår och öppnas 
när samtal ska tas emot (Normalläge). Om administratören har godkänt det kan du 
ändra fönstrets beteende och andra fönsterfunktioner på fliken Inställningar i 
dialogrutan Skrivbordsinställningar (Bild 9). De inställningar du gör sparas och gäller 
tills du ändrar dem.

Bild 8. Statusfält

Aktuell 
status 
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mer (endast 
mobila agenter)



Gränssnittet i Agent Desktop

November 2010 31

Om administratören inte har aktiverat att du får välja fönsteruppträdande är den här 
fliken dold, och fönstret fungerar enligt administratörens inställningar.

Tabell 11 visar de tillgängliga lägena.

Bild 9. Fönstret Skrivbordsinställningar – fliken Inställningar

Tabell 11. Fönsteruppträdandelägen

Läge Beskrivning

Normal Standard. Fönstret öppnas när samtal inkommer 
och minimeras vid inaktivitet.

Behåll öppet Fönstret behålls öppet vid inaktivitet.

Alltid överst Fönstret är öppet vid inaktivitet och ligger över alla 
andra program.

Dolt

Fönstret visas som en ikon i systemfältet (nedre högra 
hörnet på skrivbordet, intill systemklockan) och öppnas 
bara om du dubbelklickar på ikonen eller om du får ett 
gruppmeddelande.
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Tillgängliga fönsteralternativ beskrivs i Tabell 12.

Hjälpmedelsfunktioner

Fasta gruppmeddelanden. Om du använder en skärmläsare med Agent Desktop kan 
det vara svårt att läsa rullande gruppmeddelanden (standardläge). Du kan välja att 
stänga av rullningsfunktionen och i stället ha fasta meddelanden genom att 
avmarkera kryssrutan Rulla gruppmeddelanden på fliken Hjälpmedelsfunktioner 
(Bild 10). 

Obs! De inställningar du gör sparas och gäller tills du ändrar dem. 
Du behöver inte ställa in denna funktion varje gång du startar Agent 
Desktop.

Tabell 12. Fönsterfunktioner

Alternativ Beskrivning

Realtidsrutor alltid 
överst* 

* Om du väljer både realtidsrutor och knappsats alltid överst öppnas det senaste av fönstren överst.

Fönstret Agentens realtidsrutor är öppet vid inaktivitet 
och ligger över alla andra program.

Knappsats alltid 
överst*

Knappsatsfönstret är öppet vid inaktivitet och ligger över 
alla andra program.

Bild 10. Fönstret Skrivbordsinställningar – fliken Hjälpmedelsfunktioner
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Ikonstorlek. Du kan ändra storlek på knapparna i verktygsfältet från 16 × 16 
bildpunkter till 32 × 32 bildpunkter (Bild 11) genom att markera kryssrutan Stora 
knappar i verktygsfältet. Observera att verktygsfält som inte får plats på en rad 
automatiskt flyttas ned till nästa rad. 

Feedback med ljud. Markera kryssrutan Feedback med ljud på icke-agentinitierade 
dialogrutor för att ett ljud ska spelas upp när en dialog öppnas av någon annan än dig. 
Exempel på sådana dialogrutor är nya chattfönster och när din arbetsledare bryter in i, 
tar över eller spelar in ditt samtal.

Samtalslängd. Markera kryssrutan Aktivera uppdatering för varaktighet för att se till 
att fältet Varaktighet uppdateras under ett samtal. Standardinställningen är att detta 
alternativ är aktiverat. Ett fält som hela tiden uppdateras kan skapa problem för 
skärmläsare så agenter med synnedsättning bör inaktivera inställningen.

Bild 11. Små och stora verktygsfältsknappar
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Knappsatsfönstret

I knappsatsfönstret kan du ringa samtal genom att skriva in ett telefonnummer i fältet 
Namn: Nummer, välja ett befintligt telefonnummer ur listan över senaste samtal eller 
från en telefonbok. Du kan ange numret genom att klicka på sifferknapparna eller 
genom att skriva in det. Du kan också trycka på Alt+P för att markera den första 
posten i telefonboken.

Obs! ”Knappsats” är det generella namnet på detta fönster. Det 
namn som visas i namnlisten varierar beroende på vad det är du gör, 
och kan vara antingen Ring ett samtal, Överför ett samtal eller 
Överför samtal till Konferens.

När du öppnar knappsatsfönstret förblir det öppet även om du växlar till andra 
fönster. Det gör att du kan använda andra Agent Desktop-funktioner, till exempel den 
integrerade webbläsaren eller realtidsrutor, medan du väntar på att det samtal du 
ringer besvaras.

Bild 12. Knappsatsfönstret
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När knappsatsfönstret är öppet inaktiveras alla samtalsstyrningsknappar i 
huvudfönstret för Agent Desktop, förutom knappen Lägg på. Om du vill utföra en 
annan samtalsfunktion än den du utförde med den öppna knappsatsen (till exempel 
överföra ett samtal medan knappsatsen Ring ett samtal är öppen), måste du först 
stänga knappsatsen och sedan klicka på respektive knapp i verktygsfältet för att 
öppna önskad typ av knappsatsfönster

Lista över senaste samtal

När du ringer ett samtal läggs det automatiskt till i listan över senaste samtal. 
Listan lagrar upp till 100 nummer från det nyaste till det äldsta. När antalet 
överstiger 100 tas de äldsta numren bort.

Agent Desktop kontrollerar att telefonnumren i listan inte dubbleras. Om samma 
telefonnummer skrivs in två gånger med olika format, till exempel 08-5555555 och 
08-55 55 555, kommer dock båda numren att visas i listan.

Telefonböcker

Telefonböcker är telefonnummerlistor som skapas av dig (din egen telefonbok) eller 
systemadministratören (publika telefonböcker). Klicka på pilen vid listrutan för att 
välja den telefonbok du vill använda.

Obs! Systemadministratören kan konfigurera Agent Desktop så att en 
eller båda typerna av telefonböcker är tillgängliga.

Egen telefonbok

Du kan redigera din egen telefonbok. Alla andra styrs av systemadministratören. 
Din telefonbok kan ha obegränsat med poster.
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Redigera din egen telefonbok:

1. I knappsatsfönstret väljer du Telefonbok för anställd från listrutan 
Telefonböcker och klickar sedan på Redigera. Fönstret för 
telefonboksredigering visas.

Bild 13. Fönstret för telefonboksredigering
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2. Gör något av följande.

Obs! I fältet Telefonnummer kan du endast använda följande tecken:
0–9, a–z, A–Z och ‘ ( ) + , - . / : = ? och mellanslag
Om du använder några andra tecken visas ett meddelande med en lista över 
de tecken som är tillåtna. Det otillåtna tecknet ersätts med ett frågetecken så 
att du kan ändra det till ett tillåtet tecken.

■ Om du vill lägga till en ny post i listan fyller du i Förnamn, Efternamn och 
Telefonnummer och klickar på Lägg till. (Endast fältet Telefonnummer är 
obligatoriskt.)

■ Du redigerar en befintlig post genom att markera den och klicka på 
Redigera och sedan göra ändringarna.

■ Du tar bort en post genom att markera den och sedan klicka på Ta bort.

3. När du är färdig klickar du på OK.

Filter för telefonbok

Du kan använda telefonboksfiltret för att lättare hitta telefonboksposter. Med filtret 
kan du begränsa antalet poster som visas i telefonboksfönstret. Du kan använda de 
fyra telefonboksfälten för att filtrera posterna.

Så här använder du telefonboksfiltret:

1. I fönstret Knappsats (Bilden 12 på sidan 34) markerar du kryssrutan Filter.

2. I listrutorna för Filter markerar du hur du vill filtrera posterna. Välj filtervillkor i 
de två första listrutorna: det fält som du vill filtrera efter och filtermetod. I det 
tredje fältet anger du filtersträngen.

Om du t.ex. vill se alla telefonboksposter för personer vars efternamn börjar 
på ”J” väljer du ”Efternamn” i den första listrutan, ”Börjar med” i den andra 
listrutan och skriver ”J” i det tredje fältet. 

Filtret aktiveras så snart som du skriver filtersträngen i det tredje fältet.

3. Om du vill sluta filtrera telefonboken avmarkerar du kryssrutan Filter eller tar 
bort filtersträngen i det tredje fältet. Då visas åter hela telefonboken.

Fältet Namn: Nummer

Använd fältet Namn: Nummer för att ange telefonnumret som du vill ringa. Du behöver 
inte ange ett namn men om du gör det måste det efterföljas av ett kolon och 
mellanslag för att separera det från telefonnumret. Exempel: 

Bo Bengtsson: 6125551234
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Du kan ange telefonnummer med eller utan mellanslag, parenteser och streck. 
Agent Desktop ignorerar tecken som inte är alfanumeriska.

Du kan också välja ett telefonnummer i listan över senaste samtal eller en telefonbok 
som sedan visas i fältet Namn: Nummer.

Beroende på hur systemadministratören har konfigurerat samtalsplanen kan 
Agent Desktop automatiskt lägga till lokala åtkomstkoder och riktnummer till 
de telefonnummer du anger. Kontakta systemadministratören om du vill ha mer 
information.

Kryssrutan Slå nummer som inskrivet

Markera kryssrutan Slå nummer som inskrivet för att undvika automatisk formatering 
(t.ex. tillägg av lokala åtkomstkoder och riktnummer) innan du klickar på Ring. När du 
markerar den här kryssrutan slås telefonnumret exakt så som du har skrivit det i fältet 
Namn: Nummer.
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Hantera samtal

När du är inloggad på Agent Desktop kan du använda Agent Desktop, en fysisk 
IP-telefon eller IP Communicator för att hantera telefonsamtal. Anvisningarna i 
det här avsnittet förutsätter att du använder Agent Desktop-gränssnittet för att 
hantera samtal.

Jämförelse av konfigurationer med en eller flera linjer

Om systemet har konfigurerats för en linje är det bara ACD-samtal som styrs och visas 
av Agent Desktop. Du kan inte besvara icke-ACD-samtal med Agent Desktop. Dessa 
samtal visas inte i rutan Kontaktyta, utan måste besvaras via din fysiska IP-telefon 
eller via IP Communicator.

Om systemet har konfigurerats för flera linjer styr och visar Agent Desktop samtal 
som tas emot på både ACD- och icke-ACD-anknytningar. Om du vill styra samtal i rutan 
Kontaktyta i Agent Desktop markerar du samtalet i rutan och utför önskad åtgärd.

Du måste vara inloggad och ha statusen Klar för att ta emot ett ACD-samtal. Detta 
gäller både konfigurationer med en och flera linjer. Vanliga samtal kan tas emot 
oavsett vilken status du har. Din agentstatus ändras inte när du tar emot ett 
icke-ACD-samtal.

Ange telefonnummer

När du ringer upp ett telefonnummer kan du använda följande metoder för att ange 
telefonnumret i fältet Namn: Nummer i knappsatsfönstret.

■ Skriv telefonnumret på datorns tangentbord

■ Klicka på siffrorna i knappsatsfönstret

■ Markera ett befintligt nummer från listan över senaste samtal eller en 
telefonbok

Du kan välja att enbart ange ett nummer eller så kan du ange både namn och 
nummer. Använd formatet namn: nummer. Du måste inkludera kolon och mellanslag 
för att separera namnet från numret.

När du skriver in numret spelar det ingen roll om du tar med streck, parenteser eller 
mellanslag. Endast siffrorna läses av. Beroende på hur Agent Desktop är konfigurerat 
behöver du kanske inte lägga till lokala åtkomstkoder eller riktnummer. Kontakta 
systemadministratören om du vill ha mer information.

När du ska ange ett telefonnummer i fältet Namn: Nummer i följande avsnitt kan 
du använda någonav dessa metoder.



Användarhandbok för Cisco Agent Desktop

40 November 2010

Besvara ett samtal

Så här besvarar du ett samtal:

■ Klicka på Svara. 

Så här avslutar du ett samtal:

■ Klicka på Lägg på. 

Ringa ett samtal

För att kunna ringa ett samtal måste din status vara Inte klar. Knappen Ring upp 
är inaktiverad när du är i statusen Klar.

Så här ringer du ett samtal:

1. Klicka på Ring samtal. Fönstret Ring ett samtal visas.

2. Ange ett telefonnummer i fältet Namn: Nummer. 

3. Klicka på Ring.

Obs! Om du är en mobil agent och använder läget samtal-efter-samtal 
ringer din telefon innan det ringer i måltelefonen. Du måste svara i 
din egen telefon först. Därefter ringer det i måltelefonen.

Obs! Om du är en mobil agent och ringer ett samtal till ett upptaget 
nummer hör du inte upptagetsignalen, enbart tystnad. Kontaktytan 
visar dock att det är upptaget.

Bild 14. Mobil agent – statusläget Upptagen
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Använda tonval under ett samtal

I vissa situationer behöver du kanske skicka tonvalskoder under ett samtal. Om du till 
exempel använder ett IVR-system (Interactive Voice Response) kan du bli uppmanad 
att ange en eller flera siffror som ett menyval eller ett kontonummer.

Du kan skicka tonvalskoder under ett samtal genom att klicka på respektive knappar 
i tonvalsfönstret.

Så här anger du tonval:

1. Klicka på Tonval när du ska skicka en tonvalssekvens under ett samtal. 
Knappsatsen visas (Bild 15).

2. Ange siffrorna och/eller symbolerna, och klicka sedan på Klar. Knappsatsen 
stängs och gränssnittet i Agent Desktop aktiveras igen.

Skicka tonval under ett konsultativt samtal (överföring eller konferens)

Du behöver kanske också skicka tonvalskoder under ett konsultativt samtal. Du kan 
till exempel, sedan du öppnat konferenssamtalsfönstret och slagit ett nummer, bli 
uppmanad av ett IVR-system att ange en eller flera siffror som ett menyval. Du kan 
skicka tonvalskoder under ett konsultativt samtal genom att klicka på respektive 
knappar i tonvalsfönstret eller skriva önskade siffror i knappsatsfönstret.

Använda tonval under ett konsultativt samtal:

1. Under ett samtal klickar du på knappen Överför eller Konferens. Fönstret 
Överför ett samtal eller Överför samtal till konferens öppnas.

2. Ange ett nummer och klicka sedan på Ring upp. Måltelefonen ringer.

Bild 15. Tonvalsknappsats
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3. När du uppmanas till det markerar du kryssrutan Tonval och anger sedan 
önskade siffror och/eller symboler med antingen knappsatsen eller 
sifferknapparna på datorns tangentbord. Motsvarande ton skapas 
omedelbart efter varje siffra eller symbol du anger.

4. När du är klar avmarkerar du kryssrutan Tonval. Tonvalsfunktionen är 
inaktiverad.

Obs! Kryssrutan Tonval avmarkeras automatiskt när du stänger 
fönstret Överför ett samtal eller Överför samtal till konferens.

Överföra ett samtal

Det finns tre typer av överföringar: De är som följer.

■ Övervakad överföring. Den här överföringstypen är tillgänglig för alla 
Agent Desktop-användare och utlöses när du klickar på knappen Överför i 
verktygsfältet. Med den här överföringstypen anger du det nummer till vilket 
du vill överföra det aktiva samtalet. Du kan antingen lägga på innan samtalet 
tas emot av mottagaren eller bli kvar på linjen och tala med mottagaren innan 
du slutför överföringen.

■ Blind överföring. Den här typen av överföring är bara tillgänglig om 
administratören har konfigurerat en åtgärdsknapp med åtgärden blind 
överföring. I den här typen av överföring överförs det aktiva samtalet direkt 
till ett fördefinierat nummer. Så snart du klickar på åtgärdsknappen för blind 
överföring överförs samtalet till det numret och du är inte längre med i 
samtalet.

■ Överföring i ett enda steg. Den här typen av överföring är bara tillgänglig om 
administratören har konfigurerat en åtgärdsknapp med åtgärden överföring i 
ett enda steg. Med den här överföringstypen anger du det nummer till vilket 
du vill överföra samtalet. Så snart du gör det överförs samtalet direkt till 
mottagaren och du kopplas bort från det. 

Obs! Om det inträffar ett fel under överföringen av samtalet 
stängs knappsatsfönstret. Du måste då avsluta samtalet till 
överföringsmottagaren och starta om det igen för att överföra 
det parkerade samtalet.

Så här överför du ett samtal:

1. Klicka på Överför när ett samtal pågår. Fönstret Överför ett samtal visas.

2. Ange det telefonnummer du vill överföra samtalet till i fältet Namn: Nummer.

3. Klicka på Ring. När telefonen ringer ändras knappen Ring upp till Överför.
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4. Gör något av följande:

■ Klicka på Överför när telefonen börjar ringa. Samtalet överförs och du 
kopplas bort från det.

■ Vänta tills samtalet besvaras och informera om överföringen. När du 
klickar på Överför överförs samtalet och du kopplas bort från det.

Om du väljer att informera om överföringen kan du klicka på Pendla för att 
växla mellan de båda samtalen. Den person som du inte pratar med 
parkeras.

Så här överför du ett samtal med blind överföring:

■ Klicka på åtgärdsknappen för blind överföring när ett samtal pågår. Samtalet 
överförs till det fördefinierade telefonnumret och du kopplas bort från det.

Så här överför du ett samtal med överföring i ett enda steg:

1. Klicka på åtgärdsknappen för överföring i ett steg när ett samtal pågår. 
Fönstret Överför samtal visas.

2. Ange det telefonnummer du vill överföra samtalet till i fältet Nummer.

3. Klicka på Överför. Fönstret Överför samtal stängs, samtalet överförs till 
numret och du kopplas bort från det.

Ringa konferenssamtal

Du skapar ett konferenssamtal genom att lägga andra personer till ett aktivt samtal. 
Det finns tre sorters konferenssamtal. De är som följer.

■ Övervakat konferenssamtal. Den här konferenstypen är tillgänglig för alla 
Agent Desktop-användare och utlöses när du klickar på knappen Konferens i 
verktygsfältet. Med den här konferenstypen anger du det nummer som du vill 
koppla till det aktiva samtalet. Du kan antingen lägga till deltagaren i samtalet 
utan att först prata med honom/henne eller så kan du prata med dem innan 
du slutför konferenssamtalet.

■ Blint konferenssamtal. Den här typen av konferenssamtal är bara tillgänglig 
om administratören har konfigurerat en åtgärdsknapp med åtgärden blint 
konferenssamtal. I den här typen av konferens kopplas ett fördefinierat 
nummer in direkt i det aktiva samtalet.

■ Konferens i ett enda steg. Den här typen av konferenssamtal är bara 
tillgänglig om administratören har konfigurerat en åtgärdsknapp med 
åtgärden konferens i ett enda steg. Med den här konferenstypen anger du det 
nummer som du vill koppla till det aktiva samtalet.

Obs! Om du använder ett blint konferenssamtal är det inte säkert att 
samtalet är markerat som ett konferenssamtal.
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Obs! Om det inträffar ett fel under konferenssamtalet stängs 
knappsatsfönstret. Du måste då avsluta samtalet till 
konferensmottagaren och starta om det igen för att slutföra 
konferensen.

Så här skapar du ett konferenssamtal:

1. Klicka på Konferens när ett samtal pågår. Fönstret Överför samtal 
tillkonferens visas.

2. Ange telefonnumret till den person som du vill lägga till i samtalet i fältet 
Namn: Nummer.

3. Klicka på Ring. När telefonen ringer ändras knappen Ring upp till Lägg till 
i konf..

4. Gör något av följande:

■ Klicka på Lägg till i konferens. när telefonen börjar ringa. Deltagaren läggs 
till i konferenssamtalet.

■ Vänta tills samtalet besvaras och informera om konferensen. Klicka på 
Lägg till i konf. för att lägga till personen i konferenssamtalet. 

Om du väljer att informera om konferensen kan du klicka på Pendla för att 
växla mellan de båda samtalen. Den person som du inte pratar med 
parkeras.

5. Om du vill lägga till fler personer i samtalet upprepar du steg 1 till 4 för varje 
person.

Obs! Den övre gränsen för antalet deltagare i ett konferenssamtal 
bestäms genom inställningar i Cisco Unified Communications 
Manager (Unified CM). Kontakta din arbetsledare om du vill veta hur 
många deltagare som konfigurerats för ditt kundcenter.

Så här skapar du ett konferenssamtal med åtgärden blint konferenssamtal:

■ Klicka på åtgärdsknappen för blint konferenssamtal när ett samtal pågår. Det 
fördefinierade numret kopplas in direkt i det aktiva samtalet.

Så här skapar du ett konferenssamtal med åtgärden konferens i ett enda steg:

1. Klicka på åtgärdsknappen för konferens i ett steg när ett samtal pågår. 
Fönstret Överför samtal tillkonferens visas.

2. Ange det telefonnummer som du vill koppla in till det aktiva samtalet i fältet 
Nummer och klicka på Lägg till i konf.. Telefonnumret kopplas in direkt i det 
aktiva samtalet.



Arbetsledarens åtgärder

November 2010 45

Arbetsledarens åtgärder

Din arbetsledare kan vidta flera olika åtgärder när du har kontakt med en kund. 
Han eller hon kan

■ ingripa i ett pågående kundsamtal

■ ändra din agentstatus

■ öppna webbsidor åt dig i den integrerade webbläsaren

Samtalsåtgärder

Din arbetsledare kan delta i eller ta över de samtal som du hanterar. Han eller 
hon kan:

■ bryta in i ett samtal – ansluta till samtalet med en kund genom 
en tvingande konferens

■ ta över ett samtal – överföra ett kundsamtal till sig själv genom 
en tvingande överföring

■ övervaka dina samtal

■ spela in dina samtal för senare granskning

Du får ett meddelande om när din arbetsledare deltar eller tar över ett samtal i ett 
popup-fönster. Om du får ett meddelande när arbetsledaren övervakar eller spelar 
in dina samtal eller inte beror på hur systemet är konfigurerat.

Webbläsaråtgärder

Din arbetsledare kan skicka en webbsida till det integrerade webbläsarfönstret. 
Funktionen används för att arbetsledaren ska kunna hjälpa dig genom att ge dig 
information som kan vidarebefordras till kunden.

Den skickade webbsidan visas alltid på den första fliken i den integrerade 
webbläsaren. När arbetsledaren skickar dig en sida blinkar fliken för att fånga 
din uppmärksamhet.

Ändring av agentstatus

Din arbetsledare kan ändra din agentstatus och logga ut dig från Agent Desktop. 
Du får inte något meddelande om din arbetsledare ändrar din agentstatus. Du kan 
kontrollera vilken status du har genom att titta på agentstatus i statusfältet eller 
vilken agentstatusknapp i verktygsfältet som är aktiverad eller inaktiverad.
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Agentstatus

I Agent Desktop använder du statusknapparna för att ändra din agentstatus i ACD. 
Du kan bara välja en status som är tillgänglig vid det aktuella tillfället.

Du kan ändra din agentstatus när ett samtal pågår (om du har statusen Talar). 
Din status ändras till den nya statusen efter att du har avslutat samtalet. 

Agentstatusknapparna visar vilken status du har klickat på, inte din aktuella status. 
Om du till exempel klickar på Inte klar för samtal när ett samtal pågår, visas knappen 
Inte klar för samtal nedtryckt. Din aktuella status visas i statusfältet.

Tillgängliga agentstatuslägen beskrivs i Tabell 13.

Tabell 13. Agentstatus

Status Beskrivning

Vänta Du pratar med en kund och har parkerat samtalet. 
Du tilldelas denna status automatiskt av ACD-systemet. 
Det finns ingen knapp som motsvarar statusen.

Logga ut Du loggas ut från ACD.

Inte klar Du kan inte ta emot ACD-samtal just nu. 

Klar Du kan ta emot ACD-samtal just nu.

Reserverad Du väntar på ett specifikt ACD-samtal eller Unified Outbound 
Dialer-samtal. Din status ändras till Talar när du besvarar 
samtalet. 

Om du inte besvarar samtalet inom den tidsgräns som 
systemadministratören angett ändras din status automatiskt 
till Inte klar. 

Du tilldelas statusen Reserverad av ACD-systemet. Det finns 
ingen knapp som motsvarar statusen. Du kan ha denna 
status utan att telefonen ringer (du väntar på att den 
ska ringa).

Talar Du pratar med en kund eller med en annan agent. 
Du tilldelas denna status automatiskt av ACD-systemet. 
Det finns ingen knapp som motsvarar statusen.
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Arbete inte klart Du slutför ett avslutat samtal och kan inte ta emot 
ACD-samtal just nu. Din status ändras till Inte klar när

• du anger sammanfattningsdata (om alternativet är 
aktiverat av systemadministratören)

• den tidsgräns som angetts i ACD uppnås (om funktionen 
används i ACD)

• du ändrar din status manuellt efter att du har matat 
in sammanfattningsdata

Arbete klart Du slutför ett avslutat samtal och kan ta emot nya 
ACD-samtal. Din status ändras till Klar när

• du anger sammanfattningsdata (om alternativet är 
aktiverat av systemadministratören)

• den tidsgräns som angetts i ACD uppnås (om funktionen 
används i ACD)

• du ändrar din status manuellt efter att du har matat 
in sammanfattningsdata

Tabell 13. Agentstatus  (forts.)

Status Beskrivning
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Använda chatt

Med chattfunktionen kan du skicka snabbmeddelanden till gruppmedlemmarna 
och till dina arbetsledare. Om den konfiguration du använder innehåller Cisco Unified 
Presence Server, kan du dessutom eventuellt skicka snabbmeddelanden till andra 
som använder Unified Presence Client, men som inte är agenter.

Obs! Du kan inte chatta med agenter som är inloggade 
på Cisco Agent Desktop – Browser Edition (CAD-BE). 

Obs! Om knappen Chatt inte finns i verktygsfältet har administratören 
konfigurerat Agent Desktop så att du inte kan starta en chattsession. 
Du kan dock fortfarande svara på inkommande chattmeddelanden.

Obs! Om du loggar ut under en chatt går din kopia av chattloggen 
förlorad, det aktuella chattfönstret stängs och ett nytt chattfönster 
öppnas så att du kan fortsätta kommunicera. Hela chattloggen finns 
fortfarande kvar i motpartens chattfönster.

Bland chattfunktionerna finns:

■ En chattsession är mellan dig och en annan person.

■ Du kan delta i flera samtidiga chattsessioner.

■ Namnlisten i chattfönstret visar namnet på den person som du chattar med.

■ Om du flaggar ett chattmeddelande som högprioriterat kommer det 
chattfönstret att placeras längst fram på motpartens skärm så att 
meddelandet uppmärksammas direkt. 

■ Om chattmeddelandet är normalt prioriterat (vilket är standard) förblir det 
i sitt nuvarande läge (öppet eller minimerat), och motsvarande ikon blinkar 
i Windows aktivitetsfält.

■ En loggfil över de chattmeddelanden som skickas mellan dig och personen 
du chattar med (chatthistoriken) finns tillgänglig så länge som fönstret Chatt 
är öppet. När du stänger chattfönstret raderas loggfilen.

■ Chatthistoriken lagras i kronologisk ordning med det äldsta meddelandet 
högst upp i fönstret.

■ Du kan skicka och ta emot chattmeddelanden även om du är utloggad 
ur ACD så länge som Agent Desktop är öppen. 
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Så här påbörjar du en chattsession:

1. Klicka på Chatt i verktygsfältet. Fönstret Chattval visas (Bild 16).

Obs! I fönstret visas namnen på och status för de personer som du kan 
chatta med: gruppmedlemmar, arbetsledare, personer i dina kontaktlistor 
(om du är inloggad på Unified Presence) och deltagare i eventuella 
konferenssamtal du har.

Bild 16. Fönstret Chattval

I det här chattvalsfönstret visas 
fyra kontaktlistor med namnen 
Gruppmedlemmar, Arbetsledare, 
kontaktlista och kontaktlista 1. 
De första två kontaktlistorna är 
standardlistor och alltid 
tillgängliga. De två sistnämnda 
kontaktlistorna kan anpassas, 
och är endast tillgängliga när 
agenten är inloggad på Unified 
Presence. Observera att den 
sista kontaktlistan är stängd 
(medlemmarna är inte synliga).
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2. Dubbelklicka på namnet på den person som du vill chatta med. 
Ett chattfönster öppnas, och en chattsession påbörjas med den 
person du valde (Bild 17).

3. Skriv in ditt meddelande i textfältet.

4. Om du vill att ditt meddelande ska visas omedelbart genom att poppa 
upp på mottagarens skärm markerar du kryssrutan Hög prioritet.

Bild 17. Chattfönstret
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5. Klicka på Skicka eller tryck på Retur. Ditt meddelande skickas till personen 
och loggas i chattfönstret.

Avsluta en chattsession:

■ Välj Arkiv > Stäng eller klicka på stängningsknappen i chattfönstrets övre 
högra hörn.

Åtgärdsknapp Chattmeddelande med hög prioritet

Du kan ha en åtgärdsknapp konfigurerad för att kunna skicka chattmeddelanden 
med hög prioritet till din(a) arbetsledare. Detta fördefinierade meddelande 
(till exempel ”Bryt in i mitt samtal”) ställs in av systemadministratören. Det visas 
i ett chattfönster som visas på din arbetsledares skrivbord. Det uppträder precis 
på samma sätt som ett chattmeddelande som är flaggat för hög prioritet.

Bild 18. Chattfönstret
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Använda inspelning

Du kan spela in samtal om du har behörighet att göra det och om du använder 
Enhanced- eller Premium-versionen av Agent Desktop. Administratören anpassar 
verktygsfältet till dig med två åtgärdsknappar, en som startar inspelningen och en 
annan som avslutar den. 

Obs! Standardknappen är gröna cirklar med nummer (till exempel 
). Att använda dem i verktygsfältet i Agent Desktop är valfritt. Din 

administratör kan ha valt andra knappar för inspelningsfunktionen.

När du spelar in ett samtal ändras ikonen intill samtalsinformationen i fönstret 
Samtalsaktivitet från ikonen Talar ( ) till ikonen Spelar in ( ) (Bild 19). 

Kom ihåg följande när du spelar in ett samtal:

■ Inspelningen startar när du ansluts till kundsamtalet och du klickar på 
knappen Starta inspelning.

■ Inspelningen stoppas automatiskt när samtalet avslutas eller när du klickar 
på knappen Stoppa inspelning, beroende på vilket som inträffar först.

■ Du kan inte använda knappen Stoppa inspelning för att stoppa en inspelning 
som har startats av din arbetsledare. Om du klickar på Stoppa inspelning i 
denna situation försvinner inspelningsikonen från fönstret Samtalsaktivitet 
men samtalet spelas fortfarande in av din arbetsledare.

■ Din arbetsledare kan stoppa en inspelning som du har startat.

■ Det är bara arbetsledaren som kan spela upp inspelningar som du har gjort. 

Bild 19. Spela in ett samtal.

Spelar in
ikon

I denna instans av Agent Desktop används anpassade ikoner,
inte standardknappar, för att starta och stoppa inspelningar.
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Cisco Unified Outbound Dialer

Beroende på systemadministratörens konfiguration av systemet, kan din version av 
Agent Desktop innehålla verktygsfältet Cisco Unified Outbound Dialer. Vilka knappar 
som visas i verktygsfältet avgörs av den samtalskampanjstyp som administratören har 
definierat:

■ Progressivt. I Progressivt samtalsläge används ett fast antal linjer per 
tillgänglig agent.

■ Prognosticerat. I samtalsläget Prognosticerat avgör en matematisk algoritm 
hur många utgående linjer som ska användas för varje tillgänglig agent. 
Denna algoritm förändras över tiden baserat på villkoren i kundcentret.

■ Förhand. I samtalsläget Förhand visas kundinformation på ditt skrivbord 
innan kundsamtalet överförs till dig. Du får möjlighet att acceptera, neka eller 
hoppa över det erbjudna samtalet.

■ Direkt förhandsgranskning. I samtalsläget Direkt förhandsgranskning är ett 
samtal klart att ringas upp av nummersändaren och kundinformationen visas 
på ditt skrivbord. När du klickar på Acceptera överförs det aktuella samtalet 
och du ansluts till kunden utan tidsfördröjning.

Obs! Läget Samtal-efter-samtal i Cisco Unified Mobile Agent stöder 
inte Unified Outbound Dialer. Fastnaglat läge stöder inte Unified 
Outbound Dialer.

Verktygsfältet Unified Outbound Dialer

Tabell 14 visar knapparna på verktygsfältet Unified Outbound Dialer och beskriver 
deras funktion och vilka samtalslägen de används med. 

Tabell 14. Knappar i verktygsfältet Unified Outbound Dialer och deras funktion

Ikon Namn, genväg och beskrivning DFörh Prog Förh Prog

Godkänn (Alt+Skift+A)

Systemet ringer upp kunderna och överför 
samtalet till dig.

× × × ×

Neka (Alt+Skift+R)

Systemet nekar det aktuella samtalet och 
frisläpper dig från den utgående 
samtalsreservationen. Systemet kan nu komma 
att skicka dig ett annat utgående eller 
inkommande samtal.

× ×
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Neka-stäng (Alt+Skift+U)

System nekar det aktuella samtalet och stänger 
posten så att den inte rings upp igen.

× ×

Hoppa över (Alt+Skift+S)

Systemet hoppar över det aktuella samtalet och 
ger dig ett annat kundsamtal.

× ×

Hoppa över-stäng (Alt+Skift+T)

System hoppar över det aktuella samtalet och 
stänger posten så att den inte rings upp igen.

× ×

Hoppa över-nästa (Alt+Skift+K)

Systemet hoppar över samtalet och visar en 
meny med dessa alternativ: 

• Fel nummer (Alt+Skift+W): Agenten 
informeras om att numret som ringts är fel. 
Efter att samtalet har avslutats ringer 
systemet andra kundtelefonnummer

• Inte hemma (Alt+Skift+N): Agenten 
informeras om att kunden inte är hemma. 
Efter att samtalet har avslutats ringer 
systemet andra kundtelefonnummer

× × × ×

Återuppringning (Alt+Skift+C)

Visar dialogrutan Egenskaper för 
återuppringning (Bilden 21 på sidan 56). I 
dialogrutan kan du ange datum och tidpunkt då 
du vill ringa upp kunden på nytt. 
Återuppringning är endast aktiverat om du talar 
eller sammanfattar ett samtal från Unified 
Outbound Dialer.

× × × ×

Omklassificera (Alt+Skift+Q)

Visar en meny där du kan klassificera om en 
kunds telefonnummer som: 

• Röst (Alt+Skift+V)

• Telefonsvarare (Alt+Skift+M)

• Fax/modem (Alt+Skift+F)

• Ogiltigt nummer (Alt+Skift+I)

×

Tabell 14. Knappar i verktygsfältet Unified Outbound Dialer och deras funktion  (forts.)

Ikon Namn, genväg och beskrivning DFörh Prog Förh Prog
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Information om samtal från Unified Outbound Dialer visas i fönstret Företagsdata 
(Bild 20). Datafältnamnen i Unified Outbound Preview Dialer har prefixet ”BA”. 

Obs! Om ett samtal är del av en samtalslägeskampanj Förhand är 
den första bokstaven i fältet BAStatus ett P. Om ett samtal är del av 
en samtalslägeskampanj Direkt förhandsgranskning är den första 
bokstaven i fältet BAStatus ett D.

Obs! Om ett samtal är del av en samtalslägeskampanj Progressiv 
eller Prognosticerad finns inga företagsdata för Unified Outbound 
Dialer (fält med prefixet BA) tillgängliga förrän du är ansluten till 
kunden.

Avbryt reservation (Alt+Skift+D) 

Systemet frisläpper dig från samtalskampanjen 
och placerar dig i status Inte klar. Du måste 
ändra din status till Klar för att kunna delta i 
kampanjen igen.

× × × ×

Nyckel

DFörh = Direkt förhandsgranskning
Prog = Prognosticerat
Förh = Förhand
Prog = Progressiv

Bild 20. Unified Outbound Dialer data (rutan Organisationsdata)

Tabell 14. Knappar i verktygsfältet Unified Outbound Dialer och deras funktion  (forts.)

Ikon Namn, genväg och beskrivning DFörh Prog Förh Prog
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Kundåteruppringning

Du kan schemalägga en kundåteruppringning i vilket samtalsläge som helst 
för Unified Outbound Dialer.

Schemalägga en kundåteruppringning:

1. Klicka på Återuppringning medan du är i status Talar eller Sammanfattar. 
Dialogrutan Egenskaper för återuppringning visas med information om det 
aktuella kundsamtalet (Bild 21).

2. I avsnittet Schemalägg återuppringning anger du en tidpunkt (HH:MM) och 
datum (MM/DD/ÅÅÅÅ) då du vill ringa tillbaka till kunden. Du kan ange tiden 
i 12- eller 24-timmarsformat. Om du använder 12-timmarsformat måste du 
även ange AM eller PM.

Obs! Den tidpunkt du anger i fältet Kundtidpunkt måste vara tiden hos 
kunden, inte tiden hos dig.

3. Om kunden vill bli kontaktad på ett annat telefonnummer skriver du det 
telefonnumret i fältet Kundtelefonnummer.

Obs! I lägena Förhand, Progressiv och Prognosticerad är numret som visas 
i fältet Kundtelefonnummer inte kundens telefonnummer utan 
uppringningsporten. 

Bild 21. Dialogrutan Egenskaper för återuppringning
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4. Klicka på OK. Samtalet är nu schemalagt för återuppringning vid den tidpunkt 
och datum som du har angett.

Obs! Kundåteruppringningen kanske inte sker exakt vid den tidpunkt som du 
angav om klockan på den dator där ICM finns har en annan tid än klockan på 
din dator.

Du kan avbryta en schemalagd kundåteruppringning så länge som du fortfarande 
pratar med kunden (status Talar) eller sammanfattar efter samtalet.

Avbryta en schemalagd kundåteruppringning:

1. Klicka på Återuppringning medan du är i status Talar eller Sammanfattar. 
Dialogrutan Egenskaper för återuppringning visas med information om det 
aktuella kundsamtalet.

2. Klicka på Rensa återuppringning. Den schemalagda kundåteruppringningen 
har nu avbrutits.
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Realtidsinformation för agent

Det finns flera realtidsrutor som du kan se i agentrealtidsrutorna. Rutorna är:

■ Statusloggvisning i Agent ACD

■ Visning av agentinformation

■ Visning av samtalslogg för agent

■ Visning av kunskapsstatistik

Du kan sortera rutorna efter kolumn i stigande eller fallande ordning genom att 
du klickar på en kolumnrubrik. 

Så här visar du en realtidsruta:

1. Klicka på Realtidsrutor i verktygsfältet. Realtidsrutan för agent visas.

2. I listan Realtidsrutor markerar du det du vill se. Vald ruta visas. Du kan 
uppdatera informationen genom att klicka på knappen Uppdatera.

Rutstatus

Varje realtidsruta har ett statusfält längst ned. Statusfältet visar aktuell status på 
rutan, antingen Aktiv eller Inaktiv.

Aktiv innebär att informationen i rutan är aktuell och uppdateras vid bestämda 
uppdateringsintervall. Inaktiv innebär att informationen inte uppdateras eftersom 
tjänsten är ur drift och att ny information inte tas emot. 

Om du klickar iväg från och sedan återvänder till en inaktiv ruta eller klickar på 
knappen Uppdatera kommer rutan att vara tom. När väl tjänsten på nytt är i drift 
visas den senaste informationen och status ändras från Inaktiv till Aktiv. 

Alla realtidsrutor är alltid tillgängliga oberoende av om den associerade tjänsten 
är i drift eller inte.
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Statusloggvisning i Agent ACD

Statusloggvisning i Agent ACD (Bild 22) visar alla ACD-serverstatusöverföringar 
för den aktuella dagen. Loggen är i kronologisk ordning.

Tabell 15 beskriver de fält som finns i Statusloggvisning i Agent ACD.

Bild 22. Statusloggvisning i Agent ACD

Tabell 15. Beskrivning av fälten i Statusloggvisning i Agent ACD

Fält Beskrivning

Tid för statusstart När ACD-agentstatus initierades. Starttiden baseras på den 
tidpunkt då tjänsten Inspelning och statistik får statusdata 
om ACD-agenten från Agent Desktop. Därför kan 
starttidpunkten återspegla denna servers klocka, inte 
klockan på din dator. Om Inspelnings- och statistikservern 
och agentdatorn står i olika tidszoner måste hänsyn tas 
till detta.

Agentstatus Den senaste ACD-agentstatusen som skrivits till loggen 
är i själva verket din föregående ACD-status. För att kunna 
beräkna statuslängden kan den aktuella statusen inte 
skrivas till loggen förrän du övergår till nästa 
ACD-agentstatus.
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Visning av agentinformation

Visning av agentinformation (Bild 23) visar din prestationsstatistik för den aktuella 
dagen. Informationen uppdateras var 10:e sekund.

Avslutningsdata Sammanfattningsdata som du skrivit in, om övergången var 
från Arbete klart till Arbete inte klart.

Orsakskod Ett tal, följt av en strängbeskrivning inom parentes, 
identifierar varför agenten befinner sig i aktuell status. Visar 
0 (noll) om det inte finns någon orsakskod. Detta fält gäller 
bara status Inte klar och Utloggning.

Statuslängd Varaktighet i denna status.

Tabell 15. Beskrivning av fälten i Statusloggvisning i Agent ACD  (forts.)

Fält Beskrivning

Bild 23. Realtidsrutan Agent
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Tabell 16 beskriver de fält som finns i Visning av agentinformation.

Tabell 16. Beskrivning av fälten i Visning av agentinformation

Fält Beskrivning

Presenterade 
samtal

Antal inkommande samtal (ACD och icke-ACD) som levererats 
till din anknytning (som gör att din telefon ringer). 

Hanterade samtal Antal inkommande samtal (ACD eller icke-ACD) som 
besvarats vid din anknytning. 

Max. tal Längsta samtal (taltid + väntetid).

Med. tal Total samtalstid för samtal (all taltid + all väntetid) dividerat 
med antal samtal.

Total samtalstid Total samtalstid (all taltid + all väntetid).

Max. klar Den längsta perioden i statusen Klar.

Med. klar Total tid i status Klar dividerat med antal gånger i status Klar.

Summa Klar Total tid i statusen Klar.

Max. inte klar Den längsta perioden i statusen Inte klar.

Med. inte klar Total tid i status Inte klar dividerat med antal gånger i status 
Inte klar.

Summa Inte klar Total tid i statusen Inte klar.

Max. arbete efter 
samtal

Den längsta perioden i statusen Arbete klart eller Arbete 
inte klart.

Med. arbete efter 
samtal

Total tid i statusar Arbete klart eller Arbete inte klart dividerat 
med antal gånger i dessa statusar.

Totalt arbete efter 
samtal

Totaltid i statusen Arbete klart eller Arbete inte klart.
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Visning av samtalslogg för agent

Visning av samtalslogg för agent (Bild 24) visar alla mottagna eller uppringda samtal 
under de senaste sju dagarna, dag för dag. 

Tabell 17 beskriver de fält som finns i Visning av samtalslogg för agent.

Bild 24. Visning av samtalslogg för agent

Tabell 17. Beskrivning av fälten i Visning av samtalslogg för agent

Fält Beskrivning

Starttid Tidpunkten då samtalet startade. Starttiden baseras på den 
tidpunkt då tjänsten Inspelning och statistik får statusdata 
från Agent Desktop. Därför kan starttidpunkten återspegla 
denna servers klocka, inte klockan på din dator. Om 
Inspelnings- och statistikservern och agentdatorn står 
i olika tidszoner måste hänsyn tas till detta.

Riktning Inkommande eller utgående samtal.

Besvarat Ja/Nej. Besvarades samtalet?

Initierande 
nummer

Numret till telefonen som ringde samtalet.

Uppringd part Numret till telefonen som tog emot samtalet.
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Visning av kunskapsstatistik

Visning av kunskapsstatistik (Bild 25) visar information om kunskapsgrupper och 
de resurser som finns tillgängliga för att besvara samtal som skickas till dem. 
Informationen uppdateras var 30:e sekund. 

Tabell 18 beskriver de fält som finns i Visning av kunskapsstatistik.

Samtalslängd Telefonsamtalets längd. För inkommande samtal, 
samtalslängd = ringtid + taltid + väntetid. För utgående 
samtal, samtalslängd = kopplingston + ringsignal + taltid + 
väntetid.

ACD-linje Anger om samtalet kom på en ACD-linje (Ja) eller en 
icke-ACD-linje (Nej).

Tabell 17. Beskrivning av fälten i Visning av samtalslogg för agent  (forts.)

Fält Beskrivning

Bild 25. Visning av kunskapsstatistik

Tabell 18. Beskrivning av fälten i realtidsrutan Kunskapsstatistik

Fält Beskrivning

Kunskapsnamn Kunskapsgruppens namn/ID.

Obs! Beroende på hur ICM fungerar visas en ICM-genererad 
standardkunskapsgrupp i rapporten. Namnet på denna 
kunskapsgrupp är vanligtvis en lång sträng av siffror. I 
Bild 25 är det till exempel 000919530508. Inga agenter 
har tilldelats den här kunskapsgruppen och den är riskfritt 
att ignorera den.
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Agenter Antal agenter som inloggade i kunskapsgruppen för 
närvarande.

Hanterade samtal Antal inkommande ACD-samtal som hanteras av agenter 
i kunskapsgruppen.

Samtalsmedelvärde Genomsnittlig taltid för inkommande ACD-samtal räknade 
efter antal hanterade av agenter i kunskapsgruppen.

Väntande samtal Antal samtal i kö till kunskapsgruppen för närvarande.

Aktuellt äldsta Varaktighet på det längsta samtalet i kön.

Tabell 18. Beskrivning av fälten i realtidsrutan Kunskapsstatistik  (forts.)

Fält Beskrivning
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Använda den integrerade webbläsaren

Den integrerade webbläsarfunktionen finns tillgänglig i CAD-paketen Premium. Med 
den här funktionen kan du visa webbsidor på intranätet eller Internet samtidigt som 
du arbetar medi Agent Desktop. Administratören kan konfigurera den integrerade 
webbläsaren så att popupfönster visas antingen som nya flikar i den integrerade 
webbläsaren eller som vanliga Internet Explorer-popupfönster. 

Du kan ha upp till 10 flikar öppna i den integrerade webbläsaren, som var och 
en kan visa olika webbsidor. Den första fliken är alltid reserverad för webbsidor som 
skickas till dig av arbetsledaren. Systemadministratören kan konfigurera att specifika 
webbsidor visas i varje webbläsarflik. Om administratören inte gör det är fliken tom.

Obs! Den integrerade webbläsaren stöder bara en enda webbsession 
i taget för webbtillämpningar där cookies används för att hantera 
besöket. Du kan till exempel inte logga in på ett webbprogram som 
använder cookies som Användare A på en flik och sedan logga in på 
samma webbprogram som Användare B på en annan flik. Flera 
webbsessioner stöds å andra sidan i webbprogram som använder 
URL-baserad sessionshantering.

Obs! Du måste ha Internet Explorer installerat på datorn för att den 
integrerade webbläsaren ska fungera.

Obs! Den integrerade webbläsaren är inte en version av Microsoft 
Internet Explorer. Den integrerade webbläsaren och Internet Explorer 
delar visserligen det underliggande operativsystemets 
webbläsarmotor, men många av funktionerna i Internet Explorer är 
inte tillgängliga i den integrerade webbläsaren. 

Du kan klicka på Visa/dölj integrerad webbläsare i Agent Desktop-verktygsfältet 
för att visa eller dölja den integrerade webbläsarrutan.

Administratören kan konfigurera en specifik webbsida som visas i webbläsarrutan 
som startsida. Om administratören inte har gjort det visas en tom sida med 
meddelandet ”Startsidan har inte konfigurerats i Desktop Administrator”.

Om systemadministratören har definierat det som en del i ett arbetsflöde kan Agent 
Desktop använda organisationsdata för att samverka med ett webbprogram, t.ex. en 
kunddatabas, och visa kundinformation i den integrerade webbläsaren.
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Webbläsarverktygsfält

Webbläsarverktygsfältet är ett grundläggande verktygsfält för en webbläsare. Du kan 
navigera bland webbsidor som du besöker, uppdatera en aktuell sida och återgå till 
startsidan.

Öppna arbetswebbplatser

Systemadministratören kan definiera en lista över webbplatser som används ofta. 
Dessa ”favoriter” visas i rutan Arbetswebbplatser. Du kan välja en webbplats från 
listan för att öppna den utan att behöva skriva in webbadressen.

Öppna andra webbplatser

Systemadministratören kan lägga till fältet Adress i webbläsaren. Du kan använda 
den rutan för att öppna en webbplats som inte finns i rutan Arbetswebbplatser.

Obs! Den första fliken, som alltid är reserverad för webbsidor som 
arbetsledaren skickar till dig, har aldrig ett adressfält. Adressfältet 
visas bara på de andra flikarna.

Tabell 19. Webbläsaren – verktygsfältsknappar och kortkommandon

Ikon Namn Snabbkommando Beskrivning

Tillbaka Alt+vänsterpil Återgår till den senast visade sidan.

Framåt Alt+högerpil Tar dig till sidan som du besökte före 
du klickade på knappen Bakåt.

Stoppa Esc Hindrar webbläsaren från att läsa 
in en webbsida.

Uppdatera F5 Uppdaterar aktuell webbsida.

Hem Alt+Home Tar dig till din fördefinierade 
hemsida.

— Nästa flik Ctrl+Skift+T Flyttar till nästa flik.

— Adress Alt+D Flyttar markören till adressfältet 
(om det har konfigurerats).

— Webbläsare Ctrl+Skift+B Flyttar markören till webbläsarrutan.

— Arbetsplatser Alt+W Flyttar markören till Arbetsplatser.
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Om du går till en webbsida som använder popup-fönster, öppnas dessa i nya 
webbläsarflikar. Du kan ha upp till 15 webbläsarflikar för dessa popupfönster även 
om den integrerade webbläsaren är begränsad till sex flikar. 

Popup-fönstrets flikar kan stängas genom att du klickar på knappen Stäng i det övre 
högra hörnet av fliken. Om du öppnar mer än 15 popup-fönster, öppnas ytterligare 
fönster i standardwebbläsaren.

Öppna en webbplats med fältet Adress:

■ Skriv webbplatsens adress (URL) i fältet Adress och tryck på Retur.

Ringa hyperlänkade telefonnummer

Om administratören har aktiverat detta kan du ringa telefonnummer som visas som 
en hyperlänk på en webbsida genom att klicka på numret. 

■ Telefonnumret måste vara tio siffror långt och använda nordamerikanskt 
nummerformat:

(3-siffrigt riktnummer)(3-siffrigt växelnummer)(4-siffrigt abonnentnummer)

Kortare nummer, som lokalnummer utan riktnummer eller 
telefonanknytningar kan inte ringas.

■ Telefonnumret kan ha parenteser runt riktnumret och använda kombinationer 
av mellanslag, bindestreck och punkter.

■ Telefonnummer får inte innehålla alfatecken. Till exempel kan telefonnumret 
800-KÖP-PIZZA inte ringas.

■ Du kan bara ringa upp ett hyperlänkat telefonnummer om du är i statusläget 
Inte klar.

■ Ett uppringt hyperlänkat telefonnummer visas inte i listan över senaste 
samtal i fönstret Knappsats.

■ Hyperlänkade telefonnummer försvinner om du uppdaterar sidan genom 
att högerklicka och välja Uppdatera. Du kan uppdatera sidan utan att förlora 
hyperlänkarna genom att trycka på F5 eller klicka på knappen Uppdatera 
i webbläsarens verktygsfält.

Arbetsledarens åtgärder

Din arbetsledare kan skicka en webbsida till din webbläsare. Mer information finns 
i ”Webbläsaråtgärder” på sidan 45.
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Orsakskoder

Orsakskoder beskriver varför du har övergått till agentstatusen Inte klar eller Loggar 
ut. Koderna definieras av systemadministratören och är specifika för ditt kundcenter. 
Systemadministratören kan konfigurera Agent Desktop så att du måste ange 
orsakskoder.

Om du måste ange orsakskoder, och initierar en övergång till statusen Inte klar eller 
Loggar ut, eller om en sådan övergång är inkluderad i ett arbetsflöde, visas en 
dialogruta (Bild 26). Du måste då välja orsakskod i dialogrutan och klicka på OK eller 
trycka på Retur för att genomföra övergången. Du kan sortera orsakskoderna efter 
nummer eller beskrivning genom att klicka på lämplig kolumnrubrik. 

Du kan klicka på knappen Inte klar igen om du redan har statusen Inte klar. Då kan 
du ange ytterligare en orsakskod. I rapporterna visas intilliggande Inte 
klar-statusändringar med motsvarande tider och respektive orsakskoder.

Det finns flera situationer då dialogrutan för orsakskoder inte visas:

■ Arbetsledaren initierar övergången. I så fall anges automatiskt en orsakskod 
som anger att arbetsledaren tvingade agenten att byta status.

■ Din agentstatus ändras automatiskt från Klar till Inte klar när du inte besvarar 
ett ACD-samtal som vidarekopplats till telefonen, och som sedan 
vidarekopplas till en annan agent (vidarekoppling vid ej svar, eller VVES).

■ Din agentstatus ändras automatiskt från Klar till Inte klar när du besvarar ett 
icke-ACD-samtal.

Bild 26. Dialogrutan Orsakskod
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Avslutningsdata

Kundcenter använder sammanfattningsdata av många olika orsaker, till exempel 
för att hålla reda på olika aktiviteters frekvens, eller för att identifiera vilket konto 
som ska faktureras. Sammanfattningsdata definieras liksom orsakskoder av 
systemadministratören och är specifika för ditt kundcenter. Agent Desktop kan 
konfigureras av administratören så att du måste ange sammanfattningsdata.

Om du måste använda sammanfattningsdata, och går över till statusen Klar för 
samtal eller Inte klar för samtal omedelbart efter att du avslutat ett samtal, öppnas 
dialogrutan Sammanfattningsdata (Bild 27). (Detta inträffar när du klickar på 
knappen Arbete klart eller Arbete inte klart under ett samtal.) Du måste då välja 
lämplig beskrivning i dialogrutan och klicka på OK eller trycka på Retur för att 
genomföra övergången. Du kan sortera beskrivningarna genom att klicka på 
kolumnrubriken. 

Bild 27. Dialogrutan Sammanfattningsdata
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Tjänståterställning

Tjänståterställningsfunktionen gör att Agent Desktop automatiskt kan återskapa 
anslutningen till CAD-tjänsterna om tjänsterna startas om eller om det uppstår ett 
nätverksfel.

Om du loggar in igen inom 20 minuter efter en tjänståterställning med samma 
inloggningsnamn/ID och lösenord, kommer du automatiskt att få den agentstatus 
du hade när tjänsten eller nätverket slutade fungera.

Obs! När du loggar in får du ingen information om vilka tjänster som 
är inaktiva. Däremot får du ett meddelande om tjänsten slutar 
fungera när du är inloggad.

När Agent Desktop känner av att den inte kan kommunicera med en tjänst (vanligtvis 
inom tre minuter efter tjänsteavbrottet), visas texten ”Delvis drift” eller ”Ingen drift” 
i statusfältet för att indikera att någon eller några tjänster är ur drift.

När Agent Desktop känner av att tjänsten åter är tillgänglig (vanligtvis inom tre 
minuter efter tjänsteåterställningen) visas texten ”I drift” i statusfältet för att indikera 
att tjänsterna åter är i drift.

Obs! Vid avbrott i Unified Communications Manager (Unified CM) 
loggas du ut. Du måste manuellt logga in igen efter att Unified CM 
återställts. Inloggningen är inte automatisk.
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Fönstret Tjänststatus

Dubbelklicka på statusmeddelandet i statusfältet om du vill veta mer om vilka 
funktioner som påverkas av tjänstavbrottet. Agent Desktop visar en popupruta som 
listar Agent Desktop-funktioner och indikerar om den funktionen är tillgänglig eller 
inte på grund av tjänstavbrottet (Bild 28). 

Bruten anslutning till BIPPA-tjänsten

Icke-redundanta system

Om du tappar anslutningen till BIPPA-tjänsten (Browser and IP Phone Agent) försöker 
Agent Desktop kontinuerligt ansluta igen. Om Agent Desktop -anslutningen till 
BIPPA-tjänsten kan återupprättas uppmanas du att logga in igen. 

Redundanta system

Om du tappar anslutningen till en BIPPA-tjänst i ett redundant system försöker Agent 
Desktop ansluta till en aktiv BIPPA-tjänst tills en anslutning kan upprättas. När 
anslutningen återskapats uppmanas du att logga in igen.

Om du inte kan ansluta till en BIPPA-tjänst när du initialt loggar in, visas ett 
felmeddelande om att tjänsten inte är tillgänglig. Därefter avslutas Agent Desktop. 
Om detta inträffar måste du manuellt omdirigera webbläsaren till den redundanta 
BIPPA-tjänsten och logga in på den tjänsten som vanligt. 

Bild 28. Popupfönstret Tjänststatus
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Bruten anslutning till CTI-tjänsten

Om CTI-tjänsten avbryts, men alla andra CAD-tjänster fortfarande är igång, kommer 
du inte att kunna logga in. Du uppmanas då att försöka logga in igen tills du lyckas. 
Om du har ett aktivt samtal när CTI-tjänsten försvinner, bryts samtalet.

Bruten anslutning till LDAP-tjänsten

Om LDAP-tjänsten inte är igång när du försöker logga in, kommer inloggningen inte att 
lyckas. Om LDAP-tjänsten slutar fungera medan du är inloggad kommer din session 
inte att påverkas.

Bruten anslutning till LRM-tjänsten

Om LRM-tjänsten inte är igång när du försöker logga in, kommer inloggningen inte att 
lyckas. Om LRM-tjänsten slutar fungera medan du är inloggad kommer din session 
inte att påverkas. 

Andra tjänster

Om andra CAD-tjänster inte finns tillgängliga medan du är inloggad kan vissa 
funktioner vara inaktiverade. Du kommer däremot inte att loggas ut.
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