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Wat moet ik doen als ik in de status Niet beschikbaar ben 
geplaatst?
Als u door het systeem in de status Niet beschikbaar bent geplaatst, terwijl 
uw IM-client u in de status Beschikbaar blijft plaatsen, moet u de status 
van uw IM-client wijzigen om contacten te blijven ontvangen: wijzig de 
status in uw IM-client eerst in Afwezig en vervolgens in Beschikbaar.

Opmerking Als u het werkstation niet meer gebruikt, plaatst uw IM-client u automatisch 
in de status Inactief. De status Inactief voorkomt niet dat oproepen worden 
aangeboden als u in het systeem wordt geselecteerd. Als u zeker wilt weten 
dat er geen oproepen naar u worden verzonden terwijl u niet bij uw werkstation 
bent, moet u uw aanwezigheidsstatus wijzigen in Afwezig of Niet beschikbaar. 

Wat gebeurt er met onbeantwoorde contacten?
Als het systeem op onbeantwoorde contacten stuit, vindt een van de volgende 
scenario's plaats:

• Als u het inkomende contact weigert/negeert, wordt het contact doorgeschakeld 
naar andere experts totdat een van de experts het contact aanneemt.

• Als alle experts het inkomende contact weigeren/negeren, wordt het contact 
teruggeschakeld naar het systeem op basis van de configuratie van de optie 
voor het opnieuw zoeken naar beschikbare experts.

• Als binnen de toegestane time-out geen enkele expert het contact beantwoordt, 
wordt het contact mogelijk afgebroken, afhankelijk van hoe uw beheerder 
uw systeem heeft geconfigureerd.

Onbeantwoorde oproepen blijven in de wachtrij. Afhankelijk van de configuratie 
kan er muziek of video worden afgespeeld.

Hoe beantwoord ik een "broadcast notice"?
Een broadcast notice is een verzoek dat wordt verzonden aan een of meer experts 
(op basis van de configuratie in de opdrachtwachtrij). Wanneer een broadcast notice 
wordt verzonden, wordt de oproep doorgeschakeld naar de eerste expert die het 
verzoek aanneemt. Vervolgens wordt het bericht Taak geannuleerd verzonden aan 
alle andere broadcast-experts. De experts die het annuleringsbericht ontvangen, 
hoeven verder niets te doen.

Waar kan ik meer informatie vinden?
Voor meer informatie over Cisco Unified Expert Advisor of verwante 
toepassingen gaat u naar deze website: http://www.cisco.com/go/ea.

Cisco Unified Expert Advisor 
Beknopte handleiding

Welkom bij Cisco Unified Expert Advisor! Deze beknopte handleiding biedt 
experts informatie over Cisco Unified Expert Advisor en instructies voor gebruik.

Wat is een "Expert Advisor"?
Cisco Unified Expert Advisor is een productoptie binnen Cisco Unified 
Contact Center Solutions. Hiermee wordt het contactcentrum uitgebreid door 
een "expert" bepaalde inkomende contacten te laten afhandelen. Er kan zich 
bijvoorbeeld een situatie voordoen waarbij een klant van het contactcentrum 
een discussie of advies van een specialist (of expert) wenst. Deze expert is niet 
lid van het formele adviescentrum, maar gaat ermee akkoord dienst te doen 
als back-up voor het bieden van adviesdiensten. 

Experts maken hun aanwezigheid en beschikbaarheid om een contact aan te 
nemen kenbaar via de status (Beschikbaar of Afwezig) van hun IM-client 
(Instant Messaging). De IM-client fungeert effectief als 'bureaublad' voor 
experts, die hun bereidheid om een contact aan te nemen aangeven door een 
IM-contactverzoek van het Cisco Unified Expert Advisor-systeem (in dit 
document "systeem"genoemd) te beantwoorden. Een voorbeeld van een 
systeemverzoek: Kunt u een contact aannemen van een topklant?

Als de beschikbaarheid en aanvaarding van het contactverzoek door het 
systeem zijn bevestigd, wordt het klantcontact direct doorverbonden naar de 
expertadviseur door een selfservicetoepassing of overgedragen aan de expert 
door de agent van het contactcentrum die het contact in eerste instantie heeft 
afgehandeld. De agent van het contactcentrum kan ook vergaderen met de 
expertadviseur tijdens een klantcontact.

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


Hoe moet ik beginnen?
Voordat u het systeem kunt gebruiken, moet uw beheerder u eerst als expert 
in het systeem toevoegen en configureren. Als u eenmaal bent toegevoegd, hoeft 
u zich alleen maar aan te melden bij uw IM-client om verzoeken van het systeem 
te ontvangen.

Ik heb een verzoek voor het afhandelen van een contact 
ontvangen. Wat moet ik nu doen?
Geef een van de volgende systeemgedefinieerde antwoorden op het verzoek 
op uw IM-client:

• Als u het contact op het gewenste telefoonnummer wilt afhandelen, antwoordt u 
met een van de volgende opties: ja, j of 1, gevolgd door een vooraf geconfigureerd 
scheidingsteken (apenstaartje "@", komma "," of spatie " ". Vervolgens typt u het 
gewenste telefoonnummer. Bijvoorbeeld, ja@3001 of j 2001. 

• Als u het contact op een vooraf geconfigureerd telefoonnummer wilt afhandelen, 
antwoordt u met een van de volgende opties: ja, j of 1. Op basis van de vooraf 
geconfigureerde prioriteit wordt het telefoonnummer automatisch geselecteerd 
door het systeem. Het vooraf geconfigureerde telefoonnummer kan een nieuw 
telefoonnummer zijn dat door uw beheerder in het systeem is geconfigureerd, 
uw voorkeurstelefoonnummer zoals geconfigureerd in Cisco Unified Personal 
Communicator, of uw primaire telefoonnummer zoals geconfigureerd 
in Cisco Unified Communications Manager.

• Als u het contact wilt afhandelen op het telefoonnummer waar u voor het 
laatst een contact hebt aangenomen, antwoordt u met een van de volgende 
opties: laatste, l of 2. 

• Als u het contact op een door u gekozen telefoonnummer wilt afhandelen, 
antwoordt u met een van de volgende opties: selecteren, s of 3. Het 
systeem antwoordt met: Selecteer een telefoonnummer uit deze lijst of geef 
een ander nummer op om het contact door te schakelen.

• Als u hulp nodig hebt, antwoordt u met een van de vol-gende opties: help, h of 4.

Opmerking Als uw beheerder een andere set antwoorden voor elke expert heeft 
gedefinieerd, gebruikt u die antwoorden voor elk verzoek.

Kan ik een contact weigeren?
U kunt een contact weigeren als uw beheerder uw instellingen voor Expert Advisor heeft 
geconfigureerd voor het afwijzen van contacten. U kunt uw instellingen controleren 
in de tekst die u op de hoogte stelt van een contactverzoek. Luidt de tekst Bent 
u beschikbaar om dit contact af te handelen?, dan kunt u contacten weigeren; luidt 
de tekst Wees paraat voor inkomend contact, dan kunt u contacten niet weigeren. Als 
u een contact kunt weigeren, kunt u dat doen door het contactverzoek te beantwoorden 
met een van de volgende opties: nee, n of 0.

Tip Nadat u een contact hebt geweigerd, kunt u het IM-venster sluiten. 
U ontvangt geen andere systeemberichten over een geweigerde oproep. 

Ik heb een verzoek niet beantwoord. Krijg ik andere taken 
aangeboden?
Als u niet reageert op een IM-verzoek, hoeft u de status van uw IM-client niet te wijzigen. 
Het verzoek waarop u niet hebt gereageerd wordt u niet nogmaals aangeboden. Op basis 
van uw beschikbaarheid krijgt u echter wel andere nieuwe taken aangeboden.

Ik heb een foutbericht ontvangen. Wat betekent het?
Als het systeem problemen ondervindt met het doorschakelen van contacten of het 
begrijpen van antwoorden, kunt u een van de volgende foutberichten ontvangen 
(waarbij <Ongeldignummer> staat voor het telefoonnummer dat het laatst door 
de expert is ingevoerd en <Resterendetijd> staat voor de tijd die de expert nog heeft 
om te antwoorden op het IM-verzoek):

Sorry, het nummer <Ongeldignummer> blijkt ongeldig te zijn. Geef een ander 
telefoonnummer op waarop u bent te bereiken. U hebt nog <Resterendetijd> 
seconden om te antwoorden.
Het door u opgegeven telefoonnummer heeft een ongeldige indeling. Het systeem 
accepteert de cijfers 0 tot en met 9, streepjes "-", punten ".", en haakjes "()" als 
tekens in telefoonnummers. Deze tekens kunnen niet of meerdere keren voorkomen. 
Uw telefoon <Ongeldignummer> blijkt bezet te zijn. Geef een ander 
telefoonnummer op waarop u bent te bereiken. U hebt nog <Resterendetijd> 
seconden om te antwoorden.
Het telefoonnummer waarnaar het systeem heeft geprobeerd een contact voor 
u door te sturen, is bezet. Antwoord met een ander telefoonnummer.
Sorry, het systeem kan geen verbinding maken met <Ongeldignummer>. Geef een 
ander telefoonnummer op waarop u bent te bereiken. U hebt nog <Resterendetijd> 
seconden om te antwoorden.
Het telefoonnummer waarnaar het systeem heeft geprobeerd een contact voor 
u door te sturen, kan niet worden bereikt om andere redenen dan een bezette 
lijn (zoals een slechte verbinding). Antwoord met een ander telefoonnummer.
Sorry, het systeem heeft uw respons niet begrepen. Geef alleen het telefoonnummer 
op waarop u het contact wilt ontvangen.
U hebt een ongevraagd bericht of antwoord naar het systeem verzonden, terwijl 
alleen het telefoonnummer werd verwacht.
Sorry, het systeem heeft uw respons niet begrepen. Gebruik indien nodig de help.
Het systeem genereert dit bericht als u een ander antwoord geeft dan 
de "systeemgedefinieerde antwoorden" op de vorige pagina.

Hoeveel tijd heb ik om een IM-verzoek te beantwoorden?
De time-out voor de opdrachtwachtrij van een expert is standaard ingesteld op 
dertig seconden (kan worden geconfigureerd voor elke opdrachtwachtrij) om een 
IM-verzoek van het systeem te accepteren/weigeren/negeren. Na de opgegeven tijd 
treedt een time-out voor de taak op. U hoeft verder niets te doen om taken te blijven 
ontvangen. Dezelfde taak wordt niet nogmaals aangeboden. Afhankelijk van uw 
beschikbaarheid krijgt u echter wel andere taken aangeboden.

Hoeveel tijd heb ik om een oproep te beantwoorden?
Nadat u een oproep hebt geaccepteerd via uw IM-client, krijgt u tien seconden om 
deze te beantwoorden. Als u de oproep niet binnen deze tijd beantwoordt, wordt 
u mogelijk gevraagd een nieuw telefoonnummer op te geven of u wordt in de status 
Niet beschikbaar geplaatst.
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