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Çağrıyı Konferans Yapma

Adım 1 Bir çağrı etkinken ans'ı tıklayın. Konferans penceresi a
Adım 2 Numara alanına ra girin ve Çevir'i tıklayın.
Adım 3 Aşağıdaki eylem irini gerçekleştirin.

• Kör konferan lefon çalmaya başladığında Konferan
tıklayın. 

• Gözetimli ko için telefonun yanıtlanmasını bekleyin
çağrıyı bekle ıp özgün çağrıyı yanıtlamak isterseniz
tıklayın. Ardı nferansa Ekle'yi tıklayın.

Adım 4 Tüm tarafları kon ekleyene kadar 2 ve 3. adımları tekra

Entegre Tarayıcıyı K a (Yalnızca Enhanced/Premium)

Yöneticiniz tarafından etk işse, Cisco Agent Desktop – Browse
çalışırken intranet ve inte  sayfalarını görüntülemek için entegr
kullanabilirsiniz. Web say eb tarayıcısı araç çubuğunu ve menü
içeren ayrı bir tarayıcı pe de görüntülenir. Gözetmeniniz tarayı
sayfaları gönderebilir. Bu eninizin bir müşteriyle çalışmanıza y
olacak bilgiler sağlayarak rasında size destek olmasına olanak
Yöneticiniz tarafından ya lırsa, Çalışma Siteleri listesinden seç
Adres alanına URL yaza a bir web sitesine erişebilirsiniz. Giriş
dönmek için Giriş'i tıklayı
 Konfer
bir numa
lerden b
s için te

nferans 
meye al
ndan Ko
feransa 

ullanm
inleştirilm
rnet web
faları, w
nceresin
, gözetm
 çağrı sı
pılandırı
rak başk
n .
HİZLİ BAŞLANGİÇ KİLAVUZU

Cisco Agent Desktop

çılır.

sa Ekle'yi 

. Yeni 
 Diğer'i 

rlayın.

r Edition'da 
e tarayıcıyı 
 çubuğunu 
cınıza web 
ardımcı 
 sağlar.
erek veya 
 sayfanıza 
1 Araç Çubuğu Düğmeleri ve Klavye Kısayolları
2 Ortak Görevler
Amerika Genel Merkezi
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
ABD
http://www.cisco.com
Tel: 408 526-4000

800 553-NETS (6387)
Faks: 408 527-0883
Cisco ve Cisco Logosu, Cisco Systems, Inc.'in ve/veya bağlı şirketlerinin ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. Cisco ticari markalarının listesine http://www.cisco.com/go/trademarks
adresinden ulaşabilirsiniz. Sözü geçen üçüncü taraf ticari markaları kendi sahiplerine aittir. Ortak kelimesinin kullanılması Cisco ile herhangi bir şirket arasında ortaklık ilişkisi bulunduğu anlamına 
gelmez. (1005R)
Bu belgede kullanılan Internet Protocol (IP) adreslerinin hiçbiri gerçek adres olarak kullanılmamıştır. Belgede yer alan tüm komutlar, komut ekranı çıktıları ve şekiller yalnızca açıklama amaçlı olarak 
gösterilmiştir. Açıklama amaçlı içerikte herhangi bir gerçek IP adresi kullanımı varsa, bu kasıtsız ve tesadüfidir.
© 2010 Cisco Systems, Inc. Tüm hakları saklıdır.
© 2010 Calabrio, Inc. Tüm hakları saklıdır.

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


ğunda ilgili durum düğmesini tıklayın. 
r. Bir çağrıdayken (Konuşuyor 
seniz, durumunuz telefonu kapattıktan 
rada bulunduğunuz durumu değil, 

de veya oturumu kapattığınızda, bir 
rı yöneticiniz tarafından yapılandırılır 
 açıklar.
ları penceresinden uygun kodu seçin 
mundayken, başka bir neden kodu 
 seçebilirsiniz.

nma
zır Değil olarak değiştirdiğinizde, bir 
parlama verileri tanımları yöneticiniz 
nu açıklar.
ı Toparlama Seç penceresinden 

ceresi açılır.
Adım 2 Numara alanına bir numara girin ve Çevir'i tıklayın. Arama Yap penceresi 
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Gezinme ve Diğer İşlevler

Simge Ad Kısayol Açıklama
Görev 1 – 10 Alt+1, Alt+2, 

..., Alt+0
(Yalnızca Enhanced/Premium) Bir veya birkaç işlevi 
gerçekleştirmek üzere yönetici tarafından bir ila on arasında 
görev düğmesi ayarlanabilir.

Arama Yap Ctrl+M Arama yapmak için numara çevirebileceğiniz bir pencere açar.

Bağlantı 
Yönetimi

Ctrl+G Bağlantı Yönetimi bölmelerini görüntüler veya gizler.

Tarayıcı Ctrl+B (Yalnızca Enhanced/Premium) Entegre tarayıcı bölmesini 
gösterir veya gizler.

Yardım/ 
Hakkında

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

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

— Arayan 
Verileri

Ctrl+E Bağlantı Yönetimi'nin Arayan Verileri bölmesinde bir satırı 
seçer.

kapanır.

Çağrı Aktarma

Adım 1 Bir çağrı etkinken Aktar'ı tıklayın. A
Adım 2 Numara alanına bir numara girin ve
Adım 3 Aşağıdaki eylemlerden birini gerçek

• Kör aktarma için, telefon çalma
• Gözetimli aktarma için, telefonu

beklemeye alıp özgün çağrıyı y
Ardından, Aktar'ı tıklayın.
1  Araç Çubuğu Düğmeleri ve Klavye 
Kısayolları
Çağrı İşleme

Temsilci Durumunuzu Değiştirme

Simge Ad Kısayol Açıklama
Yanıtla/Bırak Ctrl+A Seçili çağrıyı yanıtlar veya bırakır.

Beklet/ 
Bekletmeden Al

Ctrl+H Seçili çağrıyı bekletmeye alır veya bekletmeden çıkarır.

Konferans Ctrl+F Seçili çağrıyı bekletmeye alır ve Konferans penceresini açar.

Aktar Ctrl+T Seçili çağrıyı bekletmeye alır ve Aktar penceresini açar.

Tuş Tonları Ctrl+D Tuş Tonlarını Girin penceresini açar.

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

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

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

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

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

Çalışma Hazır 
Değil

Ctrl+Z Toparlama çalışmasını tamamladıktan sonra ACD çağrıları 
almaya hazır olmayacağınızı belirtmek üzere durumunuzu 
Çalışma Hazır Değil olarak değiştirir.

2  Ortak Görevler
Temsilci Durumunuzu Değiştirme
Temsilci durumunuzu değiştirmek için, araç çubu
Geçersiz durumlara ait düğmeler devre dışıdı
durumundayken) temsilci durumunuzu değiştirir
sonra değişir. Temsilci durumu düğmeleri o sı
tıkladığınız durumu gösterir.

Neden Kodları Kullanma
Durumunuzu, Hazır Değil olarak değiştirdiğiniz
neden kodu seçmeniz istenebilir. Neden kodla
ve temsilci durumunuzu değiştirme nedeninizi
Neden kodu girmeniz istendiğinde, Neden Kod
ve Tamam'ı tıklayın. Hazır Değil temsilci duru
girmek için yine Hazır Değil temsilci durumunu

Toparlama Verileri Tanımlarını Kulla
Durumunuzu, Çalışma Hazır veya Çalışma Ha
toparlama verileri tanımı seçmeniz istenebilir. To
tarafından yapılandırılır ve bir çağrının sonucu
Toparlama verileri girmeniz istendiğinde, Çağr
uygun tanımı seçin ve Tamam'ı tıklayın.

Arama yapma

Adım 1 Arama Yap'ı tıklayın. Arama Yap pen


