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Cisco Agent Desktop – Webbläsarversion 
Användarhandbok 
Introduktion 

Cisco Agent Desktop – Webbläsarversion (CAD-BE) är en Java-applet-version av 
Cisco Agent Desktop som körs i en webbläsare. 

CAD-BE innehåller funktioner för samtalshantering (till exempel svarsfunktion, 
parkering, konferenssamtal och överflyttningar) samt ACD-styrning (klar/inte 
klar, sammanfatta, osv). Kundinformationen presenteras för agenten via ett 
organisationsinformationsfönster. CAD-BE innehåller dessutom ett integrerat 
webbläsarfönster som kan användas för att visa webbsidor från ett intranät, 
Internet eller från webbprogram.

Obs!  Hur CAD-BE-gränssnittet uppträder beror på vilket 
operativsystem som finns i den dator där CAD-BE körs. 
Skärmbilderna i denna användarhandbok visar 
CAD-BE-gränssnittet som det ser ut i Microsoft Windows XP.

Målgrupp

Detta dokument riktar sig till agenter som använder CAD-BE på sina datorer.

Nyheter i denna version

CAD-BE 8.5 har stöd för följande nya funktioner:

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

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

■ JRE 1.6.0_20 och senare 1.6-uppdateringar

■ Microsoft Internet Explorer 8 och Mozilla Firefox 3.6
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Funktionsnivåer i CAD-BE 

Det finns tre funktionsnivåer i CAD-BE: Standard, Enhanced och Premium.

I tabellen Tabell 1 beskrivs de funktioner som finns tillgängliga på varje nivå i CAD-BE. 
De funktioner som inte finns med i listan är tillgängliga på alla funktionsnivåer.

Tabell 1. Funktioner i CAD-BE 

Funktion Standard Enhanced Premium

Agentinitierad samtalsinspelning ● ●

Agentarbetsflöde, HTTP hämtnings- och 
verktygsåtgärder

● ●

Stöd för Cisco IP Communicator ● ● ●

Stöd för Cisco Unified Mobile Agent ● ● ●

Data i organisationens samtalshistorik ● ●

Tröskelvärden för företagsdata ● ● ●

Händelseutlösta arbetsflöden ● ●

Integrerad webbläsare ● ●

Orsakskoder ● ● ●

Åtgärdsknappar ● ● ●

Sammanfattningsdata ● ● ●
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Språk som stöds
Språk som stöds

CAD-BE finns på följande språk:

■ Kinesiska (förenklad)

■ Kinesiska (traditionell)

■ Danska

■ Nederländska

■ Engelska

■ Finska

■ Franska (Kanada)

■ Franska (Frankrike)

■ Tyska

■ Italienska

■ Japanska

■ Koreanska

■ Norska

■ Polska

■ Portugisiska (Brasilien)

■ Ryska

■ Spanska

■ Svenska

■ Turkiska
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8 November 2010

Konfigurera Cisco IP Communicator

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

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



Logga in med CAD-BE
Logga in med CAD-BE

Du kan logga in med CAD-BE som en lokal eller mobil agent. En lokal agent använder 
CAD-BE i kundcentret. En mobil agent använder Cisco Unified Mobile Agent för att 
ansluta till CAD-BE 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 10)

■ Logga in som en mobil agent (sidan 11)

CAD-BE går att använda med följande webbläsare:

Båda webbläsarna måste ha insticksprogrammet Java Runtime Environment (JRE) 
1.6.0_20 eller en senare 1.6-uppdatering installerat. Alla popup-blockeringsprogram 
måste inaktiveras. Be administratören om hjälp att inaktivera popup- 
blockeringsprogram om sådana finns.

Obs!  Om du inte har JRE installerat när du försöker starta CAD-BE 
uppmanas du att installera komponenten. När JRE har installerats 
kan CAD-BE startas på vanligt sätt.

Obs!  CAD-BE kan fungera med andra webbläsare och JRE-versioner, 
men dessa konfigurationer stöds inte.

Telefoner med flera linjer

CAD-BE 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.

Operativsystem Webbläsare som stöds

Microsoft Windows XP Professional med 
Service Pack 3

Microsoft Internet Explorer 7 och 8 
Mozilla Firefox 3.6

Microsoft Windows Vista Business, 
Enterprise och Ultimate med Service Pack1

Microsoft Internet Explorer 7 och 8 
Mozilla Firefox 3.6

Microsoft Windows 7 Professional, 
Enterprise och Ultimate

Microsoft Internet Explorer 8 
Mozilla Firefox 3.6

Red Hat Enterprise Linux 5 Mozilla Firefox 3.0
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Logga in som en lokal agent

Obs!  Om du använder Cisco IP Communicator som telefon måste 
du starta den innan du loggar in med CAD-BE.

Att logga in som en lokal agent:

1. Starta webbläsaren.

2. Skriv följande adress i adressfältet, där CAD-server är IP-adressen eller 
värdnamnet för den server där CAD finns. 

https://CAD-server/cadbe/CAD-BE.jsp

Obs!  Adressen är skiftlägeskänslig. Skriv adressen exakt som den 
står. Det är skillnad på stora och små bokstäver.

3. Tryck på Retur. Inloggningsfönstret visas (Bild 2). 

Obs!  Eventuellt visas en säkerhetsvarning om att den digitala 
signaturen inte kan verifieras. Detta betyder att webbläsaren inte 
kan verifiera den digitala signaturen hos en betrodd utfärdare. 
Markera kryssrutan Lita alltid på innehåll från den här utgivaren för 
att förhindra att varningsmeddelandet visas igen, och klicka sedan 
på Kör för att starta CAD-BE. Klicka inte på Avbryt. Om du avbryter 
kommer CAD-BE att köras i begränsat läge, och ett antal funktioner 
kommer då inte att fungera normalt.

Bild 2. Inloggningsfönster

Obs! I inloggningsfönstret 
blir du tillfrågad om ditt 
inloggningsnamn eller ditt 
inloggnings-ID, beroende 
på vilken metod som 
administratören har valt 
och ställt in.
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Logga in med CAD-BE
4. Ange ditt inloggnings-ID eller inloggningsnamn, ditt lösenord och din 
anknytning i respektive fält, och klicka sedan på OK. Du är nu inloggad 
i CAD-BE med statusen Inte klar.

■ 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 CAD-BE för att kunna logga in.

Obs!  Om din grupptilldelning ändras måste du starta om CAD-BE 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 
CAD-BE 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).

Obs!  Du måste använda CAD-BE för all samtalsstyrning enligt 
nedanstående beskrivning. Om du försöker använda telefonen för 
samtalsstyrning kan kundsamtalet brytas. Dessutom bör du använda 
CAD-BE 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.
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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. Du hanterar all samtalsstyrning via CAD-BE, 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 CAD-BE inklusive att avsluta samtalet. När du lägger på genom att avbryta 
samtalet i CAD-BE och sedan lägger på den fysiska telefonen hamnar du i 
läget Klar och kan ta emot nya kundsamtal.

Logga in på CAD-BE 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 CAD-BE. Mer information finns i dokumentationen till 
VPN-systemet.

1. Starta webbläsaren.

2. Skriv följande adress i adressfältet, där CAD-server är IP-adressen eller 
värdnamnet för den server där CAD finns. 

https://CAD-server/cadbe/CAD-BE.jsp

Obs!  Adressen är skiftlägeskänslig. Skriv adressen exakt som den 
står. Det är skillnad på stora och små bokstäver.

3. Tryck på Retur. Inloggningsfönstret visas (Bilden 2 på sidan 10).

Obs!  Eventuellt visas en säkerhetsvarning om att den digitala 
signaturen inte kan verifieras. Detta betyder att webbläsaren inte kan 
verifiera den digitala signaturen hos en betrodd utfärdare. Markera 
kryssrutan Lita alltid på innehåll från den här utgivaren för att 
förhindra att varningsmeddelandet visas igen, och klicka sedan på 
Kör för att starta CAD-BE. Klicka inte på Avbryt. Om du avbryter 
kommer CAD-BE att köras i begränsat läge, och ett antal funktioner 
kommer då inte att fungera normalt.

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

6. 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.

7. Klicka på OK eller tryck på Retur för att logga in.Du är nu inloggad i CAD-BE 
med statusen Inte klar.

Obs!  Om din grupptilldelning ändras medan du är inloggad måste 
du starta om CAD-BE för att ändringen ska träda i kraft.

Bild 3. Fönstret Mobil agentinloggning
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Om inloggningar

■ Inloggningsnamnet eller ID:t får högst innehålla 32 tecken. Lösenordet, 
anknytningen och den mobila agentens telefonnummer får bestå av 
högst 64 tecken.

■ När du loggar in kan följande felmeddelande visas: ”Ett licensieringsfel 
har inträffat. Kontakta administratören.” Detta inträffar vanligtvis när alla 
CAD-BE-licenser används. Licensieringsbegränsningen innebär att du alltid 
bör logga ut från CAD-BE när du inte använder systemet. Det räcker inte med 
att bara avsluta webbläsarprogrammet. 

■ 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

CAD-BE kan ansluta till CAD-servrar via ett virtuellt privat nätverk (ett VPN-nätverk).

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.

Obs!  Av säkerhetsskäl bör du använda en VPN-anslutning när du 
använder CAD-BE från en fjärrdator.

VPN-anslutningen måste upprättas innan du startar CAD-BE. Om VPN-anslutningen 
bryts under en session, måste du starta om CAD-BE sedan anslutningen återupprättats.

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
Logga ut

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

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

Om du bara loggar ut används licensen fortfarande. Licensen återlämnas automatiskt 
när CAD-BE har varit inaktiv i en minut. 

Det finns två sätt att logga ut och stänga av CAD-BE.

Metod 1: Logga ut först och sedan stänga av CAD-BE 
(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 CAD-BE. 

Metod 2: Avsluta CAD-BE 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 CAD-BE har 
varit inaktiv i en minut.

En agent kan tvinga licensen att återlämnas genom att använda framtvingad 
inloggning. Mer information om framtvingad inloggning finns i Logga in med CAD-BE 
på sidan 9. 
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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 CAD-BE stängs inte av.
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Knappsatsfönstret
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Knappsatsfönstret

I knappsatsfönstret kan du ringa samtal genom att skriva in ett telefonnummer 
i fältet Nummer. Du kan ange numret genom att klicka på sifferknapparna eller 
genom att skriva in det.

”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  
samtal, Överför  eller Konferens. 

Bild 4. Knappsatsfönstret
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CAD-BE-gränssnittet

Gränssnittet i CAD-BE visar information om pågående samtal och ger tillgång 
till funktionerna för samtalshantering. Det ger även tillgång till webbplatser 
i det integrerade webbläsarfönstret. Gränssnittet består av följande delar:

■ Verktygsfält

■ Rutan Kontaktyta

■ Kontakthanteringsrutan

■ Integrerade webbläsarverktyg

Obs!  I Internet Explorer 7 finns en säkerhetsfunktion som innebär 
att ett adressfält som inte kan redigeras direkt nedanför namnlisten 
i CAD-BE-gränssnittet. Du kan ta bort det här adressfältet genom att 
välja Verktyg > Internetalternativ, välja fliken Säkerhet och sedan 
välja zonen Lokalt intranät eller Tillförlitliga platser. Klicka på Platser, 
och sedan på Lägg till. Nu läggs webbplatsen CAD-BE till den zon 
du valde. (För zonerna Lokalt intranät och Tillförlitliga platser är 
inställningen ”Tillåt att webbplatser öppnar fönster utan adress- eller 
statusfält” aktiverad.) 

Obs!  

Bild 5. CAD-BE-gränssnittet

Verktygs-
fält
Kontaktyta

Kontakthan- 
tering

Webbläsar- 
verktyg
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CAD-BE-gränssnittet
Verktygsfältsknappar och snabbkommandon

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

■ In- och utloggning

■ Ändring av agentstatus

■ Konfigurering av gränssnittet i CAD-BE

■ 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 CAD-BE.

Tabell 2 visar verktygsfältsknappar och snabbkommandon för samtalshantering.

Tabell 2. Samtalshantering – verktygsfältsknappar och kortkommandon 

Ikon Namn
Snabbko- 
mmando 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 Konferens.

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

Tonval Ctrl+D Öppnar fönstret Mata in tonval.

Ring upp Ctrl+M Öppnar ett fönster varifrån det går att ringa 
ett samtal.
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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
Snabbko-
mmando 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
Snabbko-
mmando Beskrivning

Ärende 
1-10

Alt+1, 
Alt+2… 
Alt+0

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

Kontakt 
hantering Ctrl+G Visar eller döljer kontakthanteringsfönstren.

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

Hjälp/Om Alt+Ctrl+H Visar en meny med alternativen Hjälp och Om.
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Tabell 5 visar snabbkommandon för att flytta markören till olika textelement 
i CAD-BE-gränssnittet, så att en skärmläsare kan läsa texten.

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.

Rutan med samtalskontaktytor kan innehålla upp till nio fält. Fältet Status visas alltid. 
De övriga åtta fälten kan konfigureras av administratören.

Tabell 6 visar de tillgängliga fälten.

Tabell 5. Snabbkommandon för skärmläsarens huvudfönster 

Snabbko- 
mmando Beskrivning

Ctrl+E Markerar en rad i området Organisationsdata i rutan Kontaktyta. 

Ctrl+S Välj en kontakt i rutan Kontaktyta.

Tabell 6. 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.

Uppmärk- 
sammar nr Nej Den ringande enhetens telefonnummer.
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Vissa fält är tomma eller innehåller texten <Ej tillgängligt> om informationen saknas 
eller inte kan nås.

Om IP IVR används i samtalen visar CAD-BE 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. 

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. 

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.

Tabell 6. Fält i Kontaktyta  (forts.)

Fält
Visas
alltid? Beskrivning

Bild 6. Kontakthanteringsrutan
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Samtalsaktivitet

Avsnittet Samtalsaktivitet visar det markerade samtalets aktivitet. Tabell 7 visar 
de tillgängliga samtalsaktivitetsfälten.

Obs!  I vissa fall kan ett samtal hanteras av flera enheter samtidigt. 
Om samtalet till exempel placeras i flera köer eller ingår i 
konferenssamtal med flera anknytningar, visar samtalsaktiviteten 
varaktigheten för samtalet på varje individuell enhet. Överlappande 
tidsperioder visas inte. I det här fallet är den totala varaktigheten 
summan av den tid som samtalet hanterats av dessa överlappande 
enheter, och är större än den tid som samtalet hanterats av 
kundcentret som helhet.

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

Rutan med den integrerade webbläsaren innehåller kontroller som du kan använda 
för att visa webbsidor på organisationens intranät eller på Internet. De webbsidor 
du väljer visas i ett annat associerat webbläsarfönster.

Tabell 7. Fält i Samtalsaktivitet 

Fält Beskrivning

Enhet Lista på enheter som har vidarebefordrat samtalet.

Typ Typ av enhet som har vidarebefordrat samtalet.

Beskrivning Beskrivning av den enhet som har vidarebefordrat samtalet.

Varaktighet Hur länge enheten har hanterat samtalet.

Totalt Summan av alla varaktigheter.

Var försiktig Varning
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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:

■ Knappen Start

■ Listrutan Arbetsplatser

■ Redigerbart adressfält (om detta konfigurerats av administratören)

Mer information om denna ruta finns i ”Använda den integrerade webbläsaren” på 
sidan 33.

Statusfält

Statusfältet visar aktuell information om CAD-BE (Bild 7). 

Om en tjänst inte fungerar ändras avsnittet Aktuell status från ”I drift” till ”Delvis drift” 
eller ”Ur drift”. Dubbelklicka på avsnittet Aktuell status om du vill veta mer om vilka 
funktioner som påverkas av avbrottet. Ett popup-fönster med aktiva och inaktiva 
tjänster visas.

Mer information om popup-fönstret Aktuell status och automatisk tjänsteåterställning 
finns i ”Fönstret Tjänststatus” på sidan 36. 

Bild 7. Statusfält

Aktuell status för 
CAD-BE-funktioner

Agentens aktuella 
ACD-status och tid 

i den statusen

Agent 
ID

Agentens 
anknytning

Agent 
namn

Aktuell systemtid i 
24-timmarsformat
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Hantera samtal

När du är inloggad på CAD-BE kan du använda CAD-BE, en fysisk IP-telefon eller 
IP Communicator för att hantera telefonsamtal. Anvisningarna i det här avsnittet 
förutsätter att du använder CAD-BE-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 CAD-BE. Du kan inte besvara icke-ACD-samtal med CAD-BE. 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 CAD-BE samtal som 
tas emot på både ACD- och icke-ACD-anknytningar. Om du vill styra samtal i rutan 
Kontaktyta i CAD-BE 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 Nummer i knappsatsfönstret.

■ Skriv telefonnumret på datorns tangentbord

■ Klicka på siffrorna i knappsatsfönstret

Om du skriver ett telefonnummer använder du bara siffror (inga mellanslag, 
bindestreck eller parenteser). CAD-BE accepterar endast siffror i fältet Nummer.

När du ska ange ett telefonnummer i fältet Nummer i följande avsnitt kan du använda 
en av dessa metoder.

Besvara ett samtal

Så här besvarar du ett samtal:

■ Klicka på Svara. 

Så här avslutar du ett samtal:

■ Klicka på Lägg på. 
November 2010 25



Användarhandbok för Cisco Agent Desktop – Browser Edition
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 samtal visas.

2. Ange ett telefonnummer i fältet 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 eller 
pausmusik. Kontaktytan visar dock att det är upptaget.

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.
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Så här anger du tonval:

1. Klicka på Tonval när du ska skicka en tonvalssekvens under ett samtal. 
Knappsatsen visas (Bild 8).

2. Ange siffrorna och/eller symbolerna, och klicka sedan på Klar. Knappsatsen 
stängs och gränssnittet i CAD-BE aktiveras igen.

Överföra ett samtal

Använd knappen Överför i verktygsfältet för att göra en styrd överföring till valfritt 
telefonnummer. 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.

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.

Bild 8. Tonvalsknappsats
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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.

Ringa konferenssamtal

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

Använd knappen Konferens i verktygsfältet för att skapa ett övervakat 
konferenssamtal till valfritt telefonnummer. 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. Använd funktionen Pendla för att växla 
mellan de båda samtalen innan du slutför konferenssamtalet. 

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.
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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.
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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.

Ändring av agentstatus

Din arbetsledare kan ändra din agentstatus och logga ut dig från CAD-BE. 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 CAD-BE 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.

Tillgängliga agentstatuslägen beskrivs i Tabell 8.

Tabell 8. 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. 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 8. Agentstatus  (forts.)

Status Beskrivning
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Använda den integrerade webbläsaren

Den integrerade webbläsarfunktionen finns tillgänglig i CAD-paketen Premium och 
Enhanced. Med den här funktionen kan du visa webbsidor på Internet samtidigt som 
du arbetar med CAD-BE. Webbsidorna visas i ett separat, associerat webbläsarfönster 
som (till skillnad från CAD-BE) innehåller verktygsfältet och menyfältet i webbläsaren.

Du kan klicka på Visa/dölj integrerad webbläsare i CAD-BE-verktygsfältet för att visa 
eller dölja webbläsarverktygen längst ned i CAD-BE-fönstret. Detta påverkar inte den 
associerade webbläsarinstansen.

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

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.

Öppna en webbplats med fältet Adress:

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

Öppna din startsida

Du kan gå tillbaka till din startsida (definieras av administratören) genom att klicka 
på knappen Start ( ) eller genom att trycka på Alt+Home.

Arbetsledarens åtgärder

Din arbetsledare kan skicka en webbsida till din webbläsare. Mer information finns 
i ”Webbläsaråtgärder” på sidan 30.
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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 CAD-BE 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 9) . Du måste då välja orsakskod i dialogrutan och klicka på OK eller 
trycka på Retur för att genomföra övergången.  

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 9. Dialogrutan Orsakskoder
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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. CAD-BE 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 10). (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. 

Bild 10. Dialogrutan Sammanfattningsdata



Användarhandbok för Cisco Agent Desktop – Browser Edition
Tjänståterställning

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

Om du loggar in igen inom en minut 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 CAD-BE känner av att den inte kan kommunicera med en tjänst (vanligtvis inom 
tre minuter efter tjänsteavbrottet), visas ett meddelande om att CAD-BE inte kan 
ansluta till tjänsten.

När CAD-BE känner av att tjänsten åter är tillgänglig (vanligtvis inom tre minuter efter 
tjänsteåterställningen) visas ett meddelande som anger att CAD-BE nu kan ansluta 
till tjänsten.

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.

Fönstret Tjänststatus

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

När CAD-BE känner av att tjänsten åter är tillgänglig (vanligtvis inom tre minuter efter 
tjänståterställningen) visas texten ”I drift” i statusfältet för att indikera att tjänsterna 
åter är i drift.

Dubbelklicka på statusmeddelandet i statusfältet om du vill veta mer vad 
tjänsteavbrottet påverkar. CAD-BE visar en popupruta med CAD-funktioner 
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som indikerar om den funktionen är tillgänglig eller inte på grund av tjänstavbrottet 
(Bild 11). Servern som tillhandahåller tjänsten som inte kan nås listas i kolumnen 
Värd.Detta fält kan visa antingen värdens IP-adress, värdnamn eller både och. 

Bruten anslutning till BIPPA-tjänsten

Icke-redundanta system

Om du tappar anslutningen till BIPPA-tjänsten (Browser and IP Phone Agent) försöker 
CAD-BE kontinuerligt ansluta igen. Om CAD-BE-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 CAD-BE 
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 CAD-BE. 
Om detta inträffar måste du manuellt omdirigera webbläsaren till den redundanta 
BIPPA-tjänsten och logga in på den tjänsten som vanligt. 

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.

Bild 11. Dialogrutan Serverstatus
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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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