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História zmien
Táto tabuľka obsahuje zoznam zmien vykonaných v tejto príručke. Najnovšie zmeny sa zobrazujú v hornej
časti.

DátumPozrite siZmena

Apríl 2023Front úrovne služieb, na strane 66Aktualizujte popis položkyCelkom
v časti Úroveň služieb vo fronte

Júl 2022Systémové požiadavky, na strane 1Aktualizovaná časť Systémové
požiadavky na zaistenie podpory
systému Microsoft Windows 11.
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DátumPozrite siZmena

Apríl 2022Podrobnosti o neuskutočnenom hovore – správa
o aktivite, na strane 112

Súhrnná správa o volaní agenta, na strane 113

Správa s podrobnosťami o agentovi, na strane 114

Súhrnná správa agenta, na strane 115

Súhrnná správa o aplikácii, na strane 116

Správa o aktivite CSQ podľa trvania časového úseku,
na strane 117

Súhrnná správa o agentovi CSQ, na strane 118

Správa o všetkých poliach CSQ, na strane 119

Multikanálový súhrn o agentovi, na strane 120

Pridané boli témy, ktoré opisujú
správy o presunutí.

Apríl 2022Stavy agenta, na strane 179Pridaná téma o stavoch agenta
uvádzaných v záznamoch aktivity.

Február 2022Štatistika ochrany proti prepätiu, na strane 55Pridaná bola o správe so
štatistikami o ochrane pred
preťažením, ktorá je dostupná
v nasledujúcom umiestnení:
Správy > Správy o akcii >
Historické správy > Správy o
akcii > Prehľad centra kontaktov

Február 2022Zmena formátu dátumu v poli intervalu, na strane 138Pridaná bola téma o úprave
predvoleného formátu dátumu v
poli Interval počas vytvárania
alebo úpravy vizualizácie.

December
2021

Zmena šírky stĺpca správyPridané boli informácie o
zachovaní šírky stĺpca v
tabuľkových správach.

Október 2021Prístup k hláseniam a hlavnýmpanelom prostredníctvom
prepojení prehliadača, na strane 10

Zdieľanie prepojení na správy a hlavné panely
v prehliadači, na strane 10

Pridali sa tieto témy

September
2021

Karta dostupných agentov v skutočnom čase, na strane
97

Karta kontaktov vo fronte v skutočnom čase, na strane
99

Pridali sa tieto témy

Jún 2021Export šablón správy, na strane 142

Import šablón správy, na strane 143

Pridali sa tieto témy
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DátumPozrite siZmena

Apríl 2021• Integrovaná správa so štatistikami prieskumu
hovorov IVR, na strane 74

• Štatistická správa o prieskume hovorov, na strane
76

Pridali sa tieto správy

Február 2021• Časové pásmo, na strane 7Pridali sa tieto témy

November
2020

• Správa o toku dialógu IVR a CVA, na strane 71

• Správa o odhlásení z frontu, na strane 73

• Správa o integrácii OEM s riešením Aqueon, na
strane 44

• Správa o spätnom volaní, na strane 82

Pridali sa tieto správy.

September
2020

• Správa prístupu, na strane 2Pridali sa tieto správy.

August 2020• Prahové výstrahy, na strane 5Pridali sa tieto témy.

Júl 2020• Historická – Prehľad centra kontaktov, na strane
53

• Historická – Štatistiky tímu a frontu, na strane 77

• V skutočnom čase – Prehľad centra kontaktov – v
skutočnom čase, na strane 97

• V skutočnom čase – Štatistiky tímov a frontov –
v skutočnom čase, na strane 111

• Podrobnosti o agentovi podľa sociálnych kanálov,
na strane 23

• Obchodné metriky, na strane 16

• Správy o využití licencie, na strane 79

Pridali sa tieto správy.
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DátumPozrite siZmena

Júl 2020• Vytvorenie vizualizácie, na strane 126

• Vytvorenie zloženej vizualizácie, na strane 129

• Úlohy na vykonanie na stránkach vizualizácie
a tabule, na strane 7

• Vstupný bod hlasitosti kontaktu – CAR, na strane
62

• Tlačidlá v záhlaví okna analyzátora, na strane 4

• Štatistika agenta v skutočnom čase, na strane 97

• Podrobnosti o tíme, na strane 54

• Dôvod kontaktu, na strane 58

• Podrobnosti o tíme v skutočnom čase, na strane
99

Aktualizovali sa tieto témy alebo
správy.

Júl 2019Úvodné vydanie dokumentu.

Informácie o tejto príručke
Táto príručka obsahuje informácie o používaní aplikácie Webex Contact Center Analyzer.

Cieľoví používatelia analyzátora
Tento dokument je určený používateľom, ktorí používajú modul Cisco Webex Contact Center na spúšťanie
svojich kontaktných centier. Analyzátor extrahuje a prezentuje prevádzkové údaje pre analytikov s cieľom
určiť spôsob maximalizácie výkonu modulu Contact Center.

Súvisiaca dokumentácia
Ak chcete zobraziť zoznam dokumentácie aplikácie Webex Contact Center, pozrite si časť
https://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/webex-contact-center/series.html.

Ak chcete zobraziť dokumentáciu vývojára aplikácie Webex Contact Center a odkazy API, pozrite si časť
https://developer.webex-cx.com/documentation/getting-started.

Konvencie
V tejto príručke sa používajú nasledujúce konvencie.
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PopisKonvencia

Tučné písmo označuje príkazy (ako napríklad položky používateľa),
klávesy, tlačidlá, názvy priečinkov a názvy vedľajšej ponuky. Príklad:

• Vyberte možnosti Upraviť > Nájsť.

• Kliknite na tlačidlo Hotovo.

Tučné písmo

Kurzíva:

• Uvádza nový termín.

Príklad: Skupina kvalifikácií je zbierka agentov, ktorí majú podobné
kvalifikácie.

• Zdôrazňuje dôležité informácie.

Príklad: Nepoužívajte numerické konvencie označovania.

• Označuje argument, pre ktorý musíte zadať hodnoty.

Príklad: AK (podmienka, true-value, false-value)

• Označuje názov.

Príklad: Prečítajte si používateľskú príručku k modulu Agent
Desktop.

Kurzíva

Písmo okna označuje:

• Text, ako sa zobrazuje v kóde alebo v informáciách, ktoré systém
zobrazuje.

Príklad: <html><title> Cisco Systems,Inc. </title></html>

• Názvy súborov.

Príklad: tserver.properties.

• Cesta k adresáru.

Príklad: C:\Program Files\Adobe

Písmo okna

Komunikácia, služby a ďalšie informácie
• Ak chcete dostávať včas relevantné informácie od spoločnosti Cisco, zaregistrujte sa do nástroja Cisco
Profile Manager.

• Ak si želáte podnikanie ovplyvniť dôležitými technológiami, navštívte lokalitu Cisco Services.

• Ak chcete odoslať žiadosť o servis, navštívte technickú podporu Cisco.

• Informácie o zabezpečených aplikáciách, produktoch, riešeniach a službách nájdete na lokalite Cisco
Marketplace.
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• Ak chcete získať všeobecné názvy sietí, školení a certifikácií, navštívte lokalitu Cisco Press.

• Ak chcete získať informácie o záruke pre konkrétny produkt alebo skupinu produktov, prejdite na lokalitu
Cisco Warranty Finder.

Nástroj na vyhľadávanie chýb Cisco

Nástroj na vyhľadávanie chýb od spoločnosti Cisco (BST) je webový nástroj, ktorý slúži ako brána do systému
sledovania chýb Cisco. Tento systém vedie rozsiahly zoznam chýb a zraniteľných miest v produktoch a softvéri
od spoločnosti Cisco. BST poskytuje podrobné informácie o vašich produktoch a softvéri.

Spätná väzba k dokumentácii
Odošlite svoje komentáre k tejto dokumentácii na adresu: contactcenterproducts_docfeedback@cisco.com.
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K A P I T O L A 1
Úvod

• Webex Contact Center Analyzer, na strane 1
• Systémové požiadavky, na strane 1
• Prístup k analyzátoru Webex Contact Center Analyzer, na strane 2
• Správa prístupu, na strane 2
• Tlačidlá v záhlaví okna analyzátora, na strane 4
• Prahové výstrahy, na strane 5
• Časové pásmo, na strane 7
• Úlohy na vykonanie na stránkach vizualizácie a tabule, na strane 7
• Zdieľanie prepojení na správy a hlavné panely v prehliadači, na strane 10
• Prístup k hláseniam a hlavným panelom prostredníctvom prepojení prehliadača, na strane 10

Webex Contact Center Analyzer
AnalyzátorWebexContact Center Analyzer zhromažďuje údaje v skutočnom čase a historické údaje z viacerých
zdrojov údajov a systémov na generovanie špecifických podnikových zobrazení údajov. Tento analyzátor
vizuálne zobrazuje trendy, ktoré slúžia ako pomôcka pri identifikácii vzorov a získavaní informácií na účely
kontinuálneho zlepšovania.

Štandardná vizualizácia analyzátora konvertuje podnikové údaje do tradičných prevádzkových metrík
s viditeľnosťou v oblastiach indikátorov prevádzkovej a podnikovej výkonnosti v rámci jedného
konsolidovaného zobrazenia.

Prácu s analyzátorom si môžete prispôsobiť vytvorením tabúľ, ktoré zobrazujú výber vizualizácií a môžete
naplánovať generovanie historických správ na automatickú distribúciu príjemcom e-mailu.

Systémové požiadavky
Analyzátor Webex Contact Center Analyzer podporuje verzie prehliadača uvedené v nasledujúcej tabuľke.

ChromebookMac OS XMicrosoft Windows
11

Microsoft Windows
10

Prehliadač

76.0.3809 alebo
novšia verzia

76.0.3809 alebo
novšia verzia

103.0.5060.11476.0.3809Google Chrome

Používateľská príručka k analyzátoru Cisco Webex Contact Center Analyzer
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ChromebookMac OS XMicrosoft Windows
11

Microsoft Windows
10

Prehliadač

NepoužitéESR 68 a novší
modul ESRs

ESR 102.0 alebo
novší modul ESRs

ESR 68 alebo novší
modul ESRs

Mozilla Firefox

73 alebo novšia
verzia

79 alebo novšia
verzia

103.0.1264.44 alebo
novšia verzia

79 alebo novšia
verzia

Edge Chromium

73 alebo novšia
verzia

NepoužitéNepoužitéNepoužitéChromium

Vykonajte nasledujúce kroky:

• Povoľte kontextové okná prehliadača.

• Nainštalujte doplnok Adobe Flash Player (pre grafy s pohybom).

Prístup k analyzátoru Webex Contact Center Analyzer
Skôr ako začnete

Overte, či systém spĺňa požiadavky uvedené v časti Systémové požiadavky, na strane 1. Na prístup
k analyzátoru sa vyžadujú oprávnenia supervízora alebo správcu.

Procedúra

Krok 1 Otvorte webový prehliadač a prejdite na adresu URL, ktorú vám poskytol správca.
Krok 2 Na prihlasovacej stránke zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo.
Krok 3 Kliknite na položku Prihlásenie.

Na domovskej stránke analyzátora Webex Contact Center Analyzer sa zobrazia štyri odkladacie priestory
obsahujúce súhrny všetkých údajov o relácii a aktivite zachytených pre agentov aj zákazníkov. Kliknutím na
tlačidlo Ďalšie podrobnosti môžete dlaždicu odkladacieho priestoru rozbaliť a zobraziť podrobnosti
o aktuálnom dni, predchádzajúcom dni, aktuálnom týždni, predchádzajúcom týždni, aktuálnom mesiaci
a predchádzajúcom mesiaci.

Správa prístupu
Prístup k analyzátoru riadia moduly pre vykazovanie a analytiku. Na konfiguráciu modulu vykazovania
a analytiky sa používa správcovský portál.

Oprávnenia na prístup (zobrazenie, úprava alebo žiadny prístup) k pomôckam analyzátora (priečinky,
vizualizácie a hlavné panely) sa konfigurujú v časti Povolenia pre zostavy a hlavný panel na karte
Používateľské profily > Prístupové práva.
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Oprávnenia na prístup môžete nakonfigurovať aj vzhľadom na iné entity, ako je zhrnuté v nasledujúcej tabuľke.

PoznámkyKonfigurovateľné entityKonfigurovateľné položky

Ak je daná lokalita obmedzená,
môžete si vybrať iba položku
Tímy.

Vstupné body, Fronty, Lokality,
Tímy

Používateľské profily >
Prístupové práva

Obmedzenia je potrebné použiť
ručne v súlade s obmedzeniami
nakonfigurovanými pre možnosť
Používateľské profily.

Fronty, TímyProfily agentov > Zobraziteľné
štatistiky agenta

Oprávnenia agenta na prístup
nemôžu byť väčšie než oprávnenia
vybratej lokality (Lokalita).

Lokalita, TímyPoužívateľ > Nastavenia agenta

Ďalšie informácie o konfigurácii oprávnení na prístup nájdete v časti Poskytovanie v príručke na nastavenie
a správu centra Cisco Webex Contact Center.

Ak vytvoríte alebo upravíte vizualizáciu, typ záznamu, ktorý vyberiete, generuje výsledky podľa obmedzení
použitých pre špecifické entity, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Obmedzenia použité na entituTyp záznamu

Vstupné body, fronty, lokality, tímyZáznam o aktivite zákazníka

Vstupné body, fronty, lokality, tímyZáznam o relácii zákazníka

Fronty, lokality, tímyZáznam o aktivite agenta

Lokality, tímyZáznam o relácii agenta

Ďalšie informácie o type záznamov nájdete v časti Typ záznamov dostupných v každom odkladacom priestore.

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam prostriedkov, na ktoré sa vzťahujú prístupové práva, a popisuje, aké
obmedzenia platia na základe rolí.

ObmedzeniaRolyProstriedky

Použité obmedzenia sú založené na
používateľských profiloch

Správcovia a supervízori so
zakázaným centrom kontaktov
Cisco alebo bez priradených
profilov agentov

• Správy APS v prostredí Agent
Desktop

• Hlavný panel správcovského
portálu

• Prepojenia prehliadača
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ObmedzeniaRolyProstriedky

Obmedzenia sa vzťahujú na
nasledujúce kategórie:

• Vstupné body sú založené na
používateľských profiloch

• Fronty sú založené na
profiloch agentov

• Lokality sú založené na
nastaveniach agenta

• Tímy sú založené na profiloch
agentov

Správcovia, supervízori s
priradenými profilmi agenta
a všetci agenti

• Správy APS v prostredí Agent
Desktop

• Hlavný panel správcovského
portálu

• Prepojenia prehliadača

Použité obmedzenia sú založené na
používateľských profiloch

Všetci správcovia a supervízori• Správy analyzátora

• Filtre vo vizualizácii vytvárajú
alebo upravujú stránku

Používateľ s rolou správcu SPP nie je podporovaný.Poznámka

Tlačidlá v záhlaví okna analyzátora
Ak chcete zobraziť tlačidlá navigačného panela – Vizualizácia, Hlavný panel a Premenné – , v záhlaví okna
analyzátora kliknite na tlačidlo Domov.

Viac informácií nájdete v časti Úlohy na vykonanie na stránkach vizualizácie a tabule, na strane 7.

V záhlaví okna sú dostupné nasledujúce možnosti:

• Upozornenia na prahové hodnoty – kliknutím na ikonu zvončeka zobrazíte štyri najnovšie neprečítané
upozornenia v skutočnom čase (uvedené červenou farbou).

Viac informácií nájdete v časti Prahové výstrahy, na strane 5.

• V rozbaľovacom zozname používateľov sa zobrazujú nasledujúce možnosti:

• Podpora

• Spätná väzba

• Pomocník

• Odhlásiť

Ak zmeníte veľkosť okna prehliadača tak, aby ste ho zúžili, názov vášho používateľského konta sa na označení
tlačidla nezobrazí.
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Prahové výstrahy
Informácie o konfigurácii prahových pravidiel nájdete v Príručke pre nastavenie a správu riešení Cisco
Webex Contact Center.

Správa výstrah zahŕňa nasledujúce kroky:

1. Kliknite na ikonu Prahové výstrahy a otvorte okno Výstrahy v reálnom čase, v ktorom sa zobrazí
zoznam výstrah v reálnom čase, ak sú v systéme prítomné.

V predvolenom nastavení analyzátor zobrazuje prečítané a neprečítané výstrahy v reálnom čase pre všetky
typy entít.

Nasledujúca tabuľka popisuje informácie zobrazené v rámci jednotlivých výstrah v reálnom čase.

Tabuľka 1: Výstrahy v reálnom čase

Skutočná
hodnota

Prahová
hodnota

Typ výstrahyNázov entityTyp entityČas výstrahyDátum

Slúži na
zobrazenie
skutočnej
hodnoty.

Slúži na
zobrazenie
hodnoty,
ktorá pri
prekročení
aktivuje
výstrahu.

Slúži na
zobrazenie
typu
výstrahy.

Slúži na
zobrazenie
názvu
výstrahy.

Slúži na
zobrazenie
zdroja, z
ktorého sa
vygenerovala
výstraha.

Slúži na
zobrazenie
času
vygenerovania
výstrahy.

Slúži na
zobrazenie
dátumu
vygenerovania
výstrahy.

2. (Nepovinné) Pomocou otváracích zoznamov Typ poznámky a Typ entity môžete zmeniť výber zdroja
údajov a vytvoriť vlastný zoznam výstrah v reálnom čase.

• Typ poznámky: na zobrazenie všetkých výstrah vyberte v rozbaľovacom zoznamemožnosťVšetky.
Výberom možnosti Prečítané zobrazíte prečítané upozornenia a výberom možnosti Neprečítané
zobrazíte neprečítané upozornenia.

• Typ entity: z rozbaľovacieho zoznamu vyberte typ entity. Dostupné možnosti sú tieto: Všetky,
Vstupný bod, Agent, Lokalita, Tím alebo Front.

3. (Nepovinné) Vyberte si z týchto krokov:

• Kliknite na prepínacie tlačidlo Zastaviť automatické obnovovanie, aby ste zakázali východiskové
správanie systému, ktorý obnovuje zoznam výstrah v reálnom čase každé tri minúty a zobrazuje
odpočet do budúceho obnovenia vo formáte MM:SS.

Štítok prepínacieho tlačidla sa zmení na Spustiť automatické obnovovanie a počítadlo zobrazí čas
trvania od posledného obnovenia vo formáte MM:SS.

• Kliknutím na tlačidlo Spustiť automatické obnovovanie znova povolíte predvolené správanie
systému, ktoré obnovuje zoznam výstrah v reálnom čase každé tri minúty. Popis prepínacieho tlačidla
sa zmení naZastaviť automatické obnovovanie a začne sa odpočítavať čas do ďalšieho obnovenia.
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Ak dôjde k automatickému obnoveniu a súčasne vyberiete jednu alebo viacero výstrah na stránke Výstrahy
v reálnom čase, výber sa zachová až do ďalšieho intervalu automatického obnovenia.

Poznámka

Poznámky na ikone zvončekaPrahové výstrahy sa taktiež automaticky obnovujú každé tri minúty. Funkcia
automatického obnovenia je predvolene povolená.

Poznámka

4. (Nepovinné) Tlačidlo Označiť ako prečítané v ľavom hornom rohu stránky umožňuje potvrdiť prijatie
výstrah. Vyberte viaceré upozornenia alebo jedno upozornenie a kliknite na položku Označiť ako
prečítané. Farba „prečítanej“ výstrahy sa zmení na sivú.

Ak sa v súvislosti s už „prečítanými“ výstrahami zobrazia nové výstrahy, nové výstrahy sa zobrazia ako
„neprečítané“ výstrahy.

Poznámka

5. (Nepovinné) Pomocou rozbaľovacieho zoznamu v ľavom hornom rohu stránky môžete prepínať medzi
oknami Výstrahy v reálnom čase a Historické výstrahy.

Niektoré ovládacie prvky v okne Historické výstrahy sú rovnaké ako v okne Výstrahy v reálnom čase.
Dodatočný ovládací prvok Čas trvania slúži na určenie časového rámca, za ktorý sa historické záznamy
výstrah zobrazia.

6. V okne Historické výstrahy môžete pomocou tlačidla Označiť ako prečítané a otváracích zoznamov
Typ poznámky, Typ entity a Čas trvania manipulovať s výberom zdroja údajov a vytvoriť vlastný
zoznam historických výstrah.

V rozbaľovacom zozname Čas trvania sú k dispozícii nasledujúce možnosti: Včera, Tento týždeň,
Minulý týždeň, Posledných 7 dní, Tento mesiac, Minulý mesiac, Tento rok a Vlastné. Pokiaľ ide
o možnosť Vlastné, počiatočný dátum musí patriť do intervalu max. troch rokov od aktuálneho dátumu.

Nasledujúca tabuľka popisuje informácie zobrazené v rámci jednotlivých historických výstrah.

Tabuľka 2: Historické upozornenia

Skutočná
hodnota

Prahová
hodnota

Typ výstrahyNázov entityTyp entityČas výstrahyDátum

Slúži na
zobrazenie
skutočnej
hodnoty.

Slúži na
zobrazenie
hodnoty,
ktorá pri
prekročení
aktivuje
výstrahu.

Slúži na
zobrazenie
typu
výstrahy.

Slúži na
zobrazenie
názvu
výstrahy.

Slúži na
zobrazenie
zdroja, z
ktorého sa
vygenerovala
výstraha.

Slúži na
zobrazenie
času
vygenerovania
výstrahy.

Slúži na
zobrazenie
dátumu
vygenerovania
výstrahy.

E-mailové upozornenia na porušenie prahových hodnôt obsahujú aktualizovanú časovú pečiatku pre každé
porušenie prahovej hodnoty a zobrazené časové pásmo zodpovedá časovému pásmu nájomníka.
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Časové pásmo
Časové pásmo je nastavenie používateľa v záhlaví okna analyzátora. V rozbaľovacom zozname časových
pásiem vyberte možnosť Časové pásmo prehliadača alebo Časové pásmo nájomníka. Východiskovým
časovým pásmom je časové pásmo nájomníka.

Dotaz na údaje a údaje zobrazené v správe analyzátora závisia od vybratého časového pásma.

Po spustení správy alebo hlavného panela bude správa alebo hlavný panel obsahovať vybraté časové pásmo
v pravom hornom rohu stránky správy.

Exportované správy vo formáte programu Excel alebo CSV zobrazujú údaje v časovom pásme zobrazenom
v danej správe v používateľskom rozhraní správ.

Keď počas spustenia správy alebo hlavného panela dôjde k zmene nastavenia časového pásma v záhlaví okna
analyzátora, aktualizované časové pásmo sa zobrazí v spustených správach alebo hlavných paneloch až po
manuálnom obnovení tejto stránky.

Poznámka

Naplánované úlohy sa vždy spúšťajú v časovom pásme nájomníka.

Časové pásmo správ so štatistikami výkonu agenta (APS) nie je možné upraviť v prostredí Agent Desktop.
Správy APS sa vždy zobrazujú v časovom pásme prehliadača.

Hlavné panely na správcovskom portáli sa vždy zobrazujú v časovom pásme prehliadača.

Úlohy na vykonanie na stránkach vizualizácie a tabule
Na stránkach vizualizácie a tabule sa zobrazujú všetky adresáre vizualizácií alebo tabúľ a umožňujú vykonávať
nasledovné úlohy:

• Vytváranie, premenovanie a odstránenie priečinkov alebo podpriečinkov v nadradenom adresári.

Existujú dva typy priečinkov:

• Priečinky iba na zobrazenie sa zobrazujú ako v správach o akcii.

• Vlastné priečinky (vytvorené používateľom) sa zobrazujú ako vo
vlastných správach.

Poznámka

• Vytváranie, spúšťanie, úprava, vyhľadávanie, filtrovanie, odstránenie a plánovanie vizualizácie alebo
tabule.
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Vizualizáciu, ktorá má dlhé trvanie a kratší interval, nie je možné spustiť, upraviť
ani naplánovať. Ak chcete pokračovať, podľa potreby obnovte polia Trvanie
a Interval pre výpisy v reálnom čase a historické správy. Viac informácií nájdete
v časti Vytvorenie vizualizácie, na strane 126.

Poznámka

• Exportujte historické správy vizualoizácie do programu Microsoft Excel alebo do súboru CSV.

• Keď zmeníte formát dátumu správy a exportujete ju do súboru CSV a potom
otvoríte tento súbor CSV v programe Microsoft Excel, formát dátumu sa
zobrazí v programe Excel podľa preferencií používateľa. Ak chcete zobraziť
presný formát dátumu, ktorý ste použili v správe, otvorte správu v textovom
editore.

• Historickú správu vizualizácie nie je možné exportovať, ak obsahuje viac
ako 2000 stĺpcov.

Poznámka

• Zmeňte zobrazenie na formát zoznamu alebo mriežky.

Postup vykonania každej úlohy:

• Pridanie nového priečinka:

1. Na domovskej stránke kliknite na ikonu Vizualizácia alebo Panel.

2. Vyberte priečinok, v ktorom chcete vytvoriť nový priečinok.

3. Kliknite na položky Vytvoriť nové > Priečinok.

4. V dialógovom okne zadajte názov priečinka a kliknite na položku OK.

• Filtrovanie podľa priečinkov, vizualizácií alebo zložených vizualizácií:

1. Na domovskej stránke kliknite na ikonu Vizualizácia alebo Panel.

2. V rozbaľovacom zozname Zobraziť vyberte požadovanú možnosť.

• Vyhľadávanie:

1. Na domovskej stránke kliknite na ikonu Vizualizácia alebo Panel.

2. Do poľa Vyhľadať v priečinkoch a vizualizáciách zadajte názov vizualizácie alebo tabule.

• Ak chcete vykonávať ďalšie úlohy na stránke vizualizácie alebo tabuľa, kliknite na položku na
príslušnom priečinku, vizualizácii alebo tabuli:

PopisZobrazí sa vČinnosť

Premenovanie priečinka.PriečinokPremenovať priečinok

Odstránenie priečinka.Môžete odstrániť iba prázdny priečinok.PriečinokOdstrániť priečinok
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PopisZobrazí sa vČinnosť

Slúži na spustenie vybratej zostavy alebo tabule.

Údaje môžete jednotlivo filtrovať podľa parametrov
zobrazených pre vizualizácie a tabule.

Po spustení panela akcií môžete na filtrovanie
údajov použiť globálne filtre (v pravom hornom
rohu).

Poznámka

Vizualizácia

Panel

Spustiť

Slúži na vytvorenie kópie správ o akcii vo vizualizácii alebo
na hlavnom paneli.

Vizualizácia

Panel

Vytvoriť kópiu

Slúži na zobrazenie ďalších podrobností o vybratej položke,
ako je napríklad názov, rozsah dátumov a počet plánovaných
úloh pre vizualizáciu.

Vizualizácia

Panel

Podrobn.

Slúži na otvorenie dialógového okna, v ktorom môžete uložiť
vybratú historickú vizualizáciu vo formáte programuMicrosoft
Excel alebo ako súbor CSV.

Možnosť exportu nie je dostupná pre vizualizácie v skutočnom
čase ani zložené vizualizácie.Možnosť exportu nie je dostupná
pre správu o dolovaní s údajmi v skutočnom čase.

Vizualizácia

Panel

Exportovať vo formáte
Excelu

Vizualizácia

Panel

Exportovať vo formáte
CSV

Slúži na otvorenie stránky, na ktorej môžete naplánovať
pravidelné spúšťanie vybratej vizualizácie a priradiť
vizualizáciu k e-mailovému zoznamu na automatickú
distribúciu.

VizualizáciaNaplánovať úlohy

Slúži na otvorenie vybratej vizualizácie alebo hlavného panela
na stránke, na ktorej ho môžete upraviť.

Vlastné
správy

Upraviť

Slúži na odstránenie vybratej vizualizácie alebo hlavného
panela. Vizualizáciu, ktoré sa používa na hlavnom paneli, nie
je možné odstrániť.

Vlastné
správy

Odstrániť

•

Stĺpce so správou o akcii a vlastnou správou sú lokalizované. Exportovaný súbor
programu Excel zobrazuje aj lokalizované stĺpce v správach o akcii a vlastných
správach. Ak v stĺpcoch chýba príslušný kód jazykového balíka na lokalizáciu,
stĺpce sa zobrazia v predvolenom anglickom jazyku. Hodnoty zadané používateľom
nie sú lokalizované.

Poznámka
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Zdieľanie prepojení na správy a hlavné panely v prehliadači
Prepojenia prehliadača so správami a hlavnými tabuľami môžete zdieľať so štandardnými a prémiovými
agentmi, ktorí nemajú prístup k analyzátoru. Agenti môžu získať prístup k správam a hlavným panelom
prostredníctvom prepojení prehliadača.

Procedúra

Krok 1 Prihláste sa do analyzátora Webex Contact Center Analyzer. Ďalšie informácie nájdete v časti Prístup
k analyzátoru Webex Contact Center Analyzer.

Krok 2 Spustite vizualizáciu alebo hlavný panel, ktorý chcete zdieľať.Ďalšie informácie nájdete v častiach Spustenie
vizualizácie a Spustenie hlavného panela.

Krok 3 Skopírujte adresu URL zobrazenú v prehliadači. Túto adresu URL môžete zdieľať s agentmi.

• Agenti nemajú prístup k zmene časového pásma v analyzátore. Správy, ku ktorým sa
pristupuje prostredníctvom prepojení prehliadača, sa vždy spúšťajú v časovom pásme
prehliadača. Ďalšie informácie nájdete v časti Časové pásmo.

• Správy o využití a správy o využití licencie nie sú prístupné prostredníctvom prepojení
prehliadača.

Poznámka

Prístup k hláseniam a hlavným panelom prostredníctvom
prepojení prehliadača

V pozícii štandardného alebo prémiového agenta, ktorý nemá prístup k analyzátoru, môžete získať prístup
k správam a hlavným panelom prostredníctvom prepojení prehliadača, ktoré vám poskytol správca.

Procedúra

Krok 1 Kliknite na prepojenie prehliadača poskytnuté správcom.
Zobrazí sa stránka Prihlásiť sa k správe alebo hlavnému panelu.

Krok 2 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo.
Krok 3 Kliknite na položku Prihlásiť sa.

Zobrazí sa správa alebo hlavný panel.

• Nemáte prístup k zmene časového pásma v analyzátore. Správy s prístupom prostredníctvom
prepojení prehliadača sa vždy spúšťajú v časovom pásme prehliadača, tak ako správy APS.

• Ak prepojenie prehliadača neexistuje, zobrazí sa prázdna stránka. Požiadajte správcu
o správne prepojenie.

Poznámka

Používateľská príručka k analyzátoru Cisco Webex Contact Center Analyzer
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Krok 4 Ak ste otvorili hlavný panel, na zobrazenie správy kliknite na položku Spustiť v pravom hornom rohu hlavného
panela.
a) Ak chcete upraviť atribúty správy, kliknite na položku Nastavenia.
b) Ak chcete zobraziť alebo skryť súhrn hodnôt stĺpcov na úrovni tabuľky a v segmente riadka najvyššej

úrovne, vyberte hodnoty z rozbaľovacieho zoznamu Zobraziť súhrn.
c) Ak chcete skryť segment, presuňte ho do poľa Skryté segmenty. Táto možnosť nie je dostupná pre zložené

vizualizácie.
d) Ak chcete zobraziť alebo skryť premennú profilu, kliknite na ikonu oka.
e) Ak chcete exportovať správy, vyberte položku Exportovať vo formáte Excelu alebo Exportovať vo

formáte CSV z rozbaľovacieho zoznamu Exportovať.

Funkcia Prejsť na detaily nie je dostupná pre správy s prístupom prostredníctvom prepojení
prehliadača (podobne ako v prípade správ APS).

Poznámka
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K A P I T O L A 2
Vizualizácia

• Spustenie vizualizácie, na strane 13
• Správy o akcii, na strane 15
• Zmena šírky stĺpca správy, na strane 121
• Prechod na detaily v časti vizualizácie, na strane 121
• Úprava atribútov vizualizácie, na strane 122
• Zmena výstupného formátu vizualizácie, na strane 123
• Prehľad vytvárania vizualizácií, na strane 124
• Vytvorenie vizualizácie, na strane 126
• Vytvorenie zloženej vizualizácie, na strane 129
• Vytváranie vizualizácie zobrazujúcej skutočné hodnoty, na strane 130
• Vytváranie rozšíreného poľa, na strane 131
• Odstránenie zdieľaného rozšíreného poľa, na strane 131
• Zdieľanie rozšíreného poľa, na strane 131
• Výber vzorca na meranie, na strane 132
• Definovanie filtrov, na strane 133
• Vytvorenie vzorca na základe premennej profilu, na strane 136
• Vytváranie a používanie zdieľaných vzorcov, na strane 136
• Vytváranie a formátovanie názvu vizualizácie, na strane 137
• Formátovanie tabuľky, na strane 137
• Formátovanie premennej profilu, na strane 138
• Zmena formátu dátumu v poli intervalu, na strane 138
• Formátovanie grafu, na strane 139
• Úprava názvu vizualizácie, na strane 140
• Prispôsobenie zhrnutie správy, na strane 140
• Export šablón správy, na strane 142
• Import šablón správy, na strane 143

Spustenie vizualizácie
Spustenie vizualizácie:
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Procedúra

Krok 1 Na navigačnom paneli kliknite na ikonu Vizualizácia.

Krok 2 Na vyhľadanie správymôžete použiť funkciu vyhľadávania alebo ikonu stromu . Po kliknutí na ikonu stromu
sa zobrazia všetky súbory v danom priečinku. Vyhľadávanie zobrazí aj všetky zodpovedajúce správy
z podpriečinkov.

Po kliknutí na priečinok alebo správu sa v popise cesty zobrazí presné umiestnenie priečinka alebo správy.

Krok 3 V správe kliknite na tlačidlo (tri bodky) a vyberte možnosť Spustiť alebo spustenie vykonajte dvojitým
kliknutím.

Predvolene môžete zobraziť množinu správ o akcii. Ak chcete upraviť správu, môžete vytvoriť jej kópiu
kliknutím na položku Uložiť ako a uložiť ju do požadovaného priečinka. Ďalšie informácie nájdete v časti
Správy o akcii.

• Správu s dlhým trvaním a kratším intervalom nie je možné spustiť. Ak chcete pokračovať,
podľa potreby obnovte polia Trvanie a Interval pre výpisy v reálnom čase a historické
správy. Viac informácií nájdete v časti Vytvorenie vizualizácie, na strane 126.

• Ak skopírovaná správa obsahuje viac ako 1 000 hodnôt filtra, po spustení správy sa zobrazí
chybové hlásenie. Ak sa zobrazí chybové hlásenie (napríklad) Toto zobrazenie
obsahuje záznamy s maximálne 1 000 hodnotami filtra. Ak si
chcete vybrať preferované hodnoty, upravte zostavu, upravte správu
odstránením niekoľkých hodnôt z filtra. Správa môže obsahovať iba 1 000 hodnôt.

• V správe sa zobrazí maximálne 150 000 záznamov, a to aj v prípade, že počet existujúcich
záznamov prekračuje hodnotu 150 000.

Poznámka

Krok 4 Po zakreslení vizualizácie kliknutím na ikonu (navigácia) zobrazíte zhrnutie údajov o vizualizácii.

Posledný obnovený čas údajov vizualizácie zobrazíte na karte Súhrn údajov.

Ak používate vizualizáciu s viacerýmimodulmi (zloženú vizualizáciu), karta Súhrn údajov zobrazí rozbaľovací
zoznam všetkých modulov vo vizualizácii, takže môžete zobraziť podrobnosti každého jednotlivéhomodulu.

Krok 5 Kliknutím na kartu Podrobnosti zobrazíte nasledujúce nastavenia a panely. Kliknutím na názov panela tento
panel rozbalíte alebo zbalíte. Ak používate zloženú vizualizáciu, podrobnosti sa zobrazujú oddelene v závislosti
od modulu, ktorý je vybratý v rozbaľovacom zozname v hornej časti karty.

• Počiatočný čas: označuje počiatočný čas historickej vizualizácie alebo skutočný čas v prípade
vizualizácie v skutočnom čase.

• Vypočítať: určuje možnosti Trvanie a Frekvencia obnovenia vizualizácie v skutočnom čase. Možné
hodnoty ponuky Trvanie:

• Žiadne: poskytuje zobrazenie aktuálnej aktivity.

• 5, 15 alebo 30 minút: poskytuje zobrazenie všetkých aktivít, ku ktorým došlo až 30 minút pred
aktuálnym okamihom.

• Začiatok dňa: poskytuje zobrazenie všetkých aktivít, ku ktorým došlo od polnoci.

Používateľská príručka k analyzátoru Cisco Webex Contact Center Analyzer
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Možnosť Výpočet určuje interval výpočtu a počet záznamov, ktoré sa majú zohľadniť v časovej historickej
vizualizácii.

Možnosť Výpočet určuje frekvenciu, pásmo a informácie o tom, či sú výpočty pre vizualizáciu založenú na
vzorke kumulatívne. Viac informácií nájdete v časti Vytvorenie vizualizácie, na strane 126.

Ak sa v ľubovoľnom poli použijú filtre, zobrazí sa pre každé pole ďalší panel, takže môžete zobraziť hodnoty,
ktoré boli pri filtrovaní zaradené do vizualizácie alebo z nej boli vyradené.

Krok 6 Kliknutím na položku Nastavenia zobrazíte segmenty a premenné priradené k vizualizácii.

Môžete zmeniť aj možnosť Typ výstupu. Viac informácií nájdete v časti Zmena výstupného formátu
vizualizácie, na strane 123.

Krok 7 Ak má vizualizácia formát grafu:

• Základná tabuľka použitá na vytvorenie grafu sa zobrazuje pod grafom. Kliknutím na prepojenie Skryť
tabuľku skryjete tabuľku a kliknutím na prepojenie Zobraziť tabuľku danú tabuľku zobrazíte.

• Umiestnením ukazovateľa myši na pruh, čiaru, výsek, oblasť alebo bublinu v grafe zobrazíte informácie
o segmente, ktorý položka predstavuje.

Krok 8 Ak je vizualizácia historická, kliknutím na tlačidloExportovať v záhlaví môžete exportovať vizualizáciu ako
súbor programu Microsoft Excel alebo súbor vo formáte CSV. Vizualizácie v skutočnom čase a zložené
vizualizácie nie je možné exportovať.

Historickú správu vizualizácie nie je možné exportovať, ak obsahuje viac ako 2000 stĺpcov.Poznámka

Správy o akcii
Analyzátor ponúka súbor základných správ, ktoré umožňujú zobraziť údaje v reálnom čase alebo historické
údaje. Ak chcete zobraziť iba správy určené na čítanie, prejdite do časti Vizualizácie.

Zvážte toto:

• Keď zadávate doraz na údaje, dotaz sa bude nachádzať v časovom pásme nájomníka. Údaje sa zobrazujú
podľa časového pásma prehliadača. Po spustení správy sa v pravom hornom rohu strany správy zobrazí
časové pásmo prehliadača.

• Okrem existujúcich formátov obsahuje pole Doba trvania aj dva nové formáty: HH:MM:SS.SSS
a MM:SS.SSS. Ak chcete zobraziť údaje vo formáte v milisekundách, vyberte príslušný formát.

Príklad:

• Ak čas trvania dosiahne 200 milisekúnd

• a formát má tvar HH:MM:SS.SSS, hodnota je 00:00:00.200.

• a formát má tvar MM:SS.SSS, hodnota je 00:00.200.

• Ak čas trvania dosiahne 1001 milisekúnd

• a formát má tvar HH:MM:SS.SSS, hodnota je 00:00:01.001.
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• a formát má tvar MM:SS.SSS, hodnota je 00:01.001.

Obchodné metriky

Správa o používaní
Správa o využití obsahuje počet agentov, ktorí sa prihlásili v každej lokalite, v každý mesiac a deň. Táto
správa obsahuje aj súbežný počet agentov, ktorí sa prihlásili.

Rozsah dátumov vlastného trvania musí byť nastavený do troch rokov od aktuálneho dátumu.Poznámka

Cesta k správe: Správy o akcii > Podniková metrika > Správa o využití

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecPopisParameter

Názov lokality.Lokalita

Zobrazuje mesiac a rok správy.Mesiac

Zobrazuje dátum,mesiac a rok správy.Dátum

Každé prihlásenie jedinečného agenta do
systému v rámci každého dňa sa počíta ako
jedno prihlásenie a počet prihlásení sa
zvyšuje.

Zobrazuje počet paralelne
prihlásených agentov v určitý čas.

Prihlásení jedineční
agenti

Ak je počet prihlasovacích údajov v rámci
dňa vyšší ako predchádzajúca maximálna
hodnota, táto hodnota je priradená ako
maximálna hodnota.

Zobrazuje počet agentov, ktorí boli
prihlásení v danom čase.

Prihlásení súbežní
agenti

Historické správy

Správy o agentoch

Podrobnosti o agentovi

Správa s podrobnosťami o agentovi sa používa na zobrazenie štatistík agentov. Táto správa je dostupná
v správach analyzátora a v správach APS v prostredí Agent Desktop.

Pole Počet náhlych odpojení sa momentálne nepoužíva a nevyplní sa.Poznámka

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Správy o agentovi

Typ výstupu: Tabuľka
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VzorecFiltrePopisParameter

Zobrazuje meno agenta.

Používa sa ako: Segment riadka

Meno agenta

Posledných sedem dníZobrazuje trvanie, na ktoré sa vzťahuje
generovaná správa s podrobnosťami
o agentovi.

Interval

Zobrazuje typ zmiešaného profilu
nakonfigurovaného pre agenta. Zmiešané
typy profilu sú zmiešané, zmiešané
v skutočnom čase a exkluzívne.

Typ multimediálneho
profilu

Zobrazuje typ média kontaktu, ako
napríklad hlas, e-mail alebo konverzácia.

Používa sa ako: Segment riadka

Typ kanála

Počet ID kanálov agentaTyp
kanála:
hlas,
konverzácia,
e-mail

Zobrazuje celkový počet prihlásení,
v rámci ktorých bol pre agenta
nakonfigurovaný špecifický typ kanála.

Počet prihlásení

Súčet počtov pripojených
vytáčaných hovorov + súčet
počtov pripojených hovorov

Zobrazuje celkový počet spracovaných
kontaktov.

Kontakt spracovaný

Súčet časovej pečiatky
aktualizácie v reálnom čase
– Súčet časovej pečiatky
prihlásenia

Zobrazuje celkový čas prihlásenia agenta.Hodiny personálu

Minimálna časová pečiatka
prihlásenia

Zobrazuje dátum a čas prvého prihlásenia
agenta.

Čas úvodného
prihlásenia

Maximálna časová pečiatka
odhlásenia

Zobrazuje dátum a čas posledného
odhlásenia agenta.

Čas záverečného
odhlásenia

((Súčet trvaní pripojeného +
súčet trvaní súhrnu) + (súčet
trvaní pripojeného
vytáčaného + súčet trvaní
súhrnu
vytáčaného))/(maximálna
časová pečiatka odhlásenia
- minimálna časová pečiatka
prihlásenia)

Zobrazuje percento času, ktorý agent
strávil hovorom, v porovnaní s časom
dostupnosti a časom nečinnosti.

Využitie

Súčet počtov nečinnostiZobrazuje počet prechodov agenta do
stavu nečinnosti.

Počet nečinných

Súčet trvania nečinnostiZobrazuje celkový čas, ktorý agent strávil
v stave nečinnosti.

Celkový čas
nečinnosti
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VzorecFiltrePopisParameter

Súčet trvania stavu
nečinnosti/súčet počtov
stavov nečinnosti

Zobrazuje priemerné trvanie, v priebehu
ktorého bol agent v stave nečinnosti.

Priemerný čas
nečinnosti

Súčet počtov dostupnostiZobrazuje počet prechodov agenta do
stavu dostupnosti.

Dostupný počet

Súčet trvania dostupnostiZobrazuje celkový čas, ktorý agent strávil
v stave dostupnosti.

Celkový dostupný čas

Súčet trvaní
dostupnosti/súčet počtov
dostupnosti

Zobrazuje priemerný čas, ktorý agent
strávil v stave dostupnosti.

Priemerný čas
dostupnosti

Súčet počtov zvoneníZobrazuje počet prechodov agenta do
stavu rezervovaného na prichádzajúci
hovor.

Vstupné – počet
rezervovaných

Súčet trvania zvoneniaZobrazuje celkový čas, ktorý agent strávil
v rezervovanom stave (trvanie po
príchode hovoru, ktorý zatiaľ nie je
prijatý, do stanice agenta).

Vstupné - celkový čas
rezervácie

Súčet trvaní zvonenia/súčtu
počtov zvonenia

Zobrazuje priemerný čas, ktorý agent
strávil v stave rezervovanom na
prichádzajúci hovor.

Vstupné - priemerný
čas rezervácie

Súčet počtov podržaniaZobrazuje počet prípadov, keď agent
podržal prichádzajúceho volajúceho.

Vstupné – počet
podržaní

Súčet trvaní podržaniaZobrazuje celkový čas podržania
prichádzajúcich hovorov.

Vstupné - celkový čas
podržania

Súčet trvaní podržania/súčet
počtov podržania

Zobrazuje priemerný čas podržania
prichádzajúcich hovorov.

Vstupné - priemerný
čas podržania

Súčet počtu pripojených
hovorov

Zobrazuje počet prichádzajúcich hovorov,
ktoré boli pripojené k agentovi.

Vstupné – počet
pripojených

Súčet trvania pripojeníZobrazuje celkový čas, v priebehu
ktorého agent hovoril so zákazníkmi
v rámci prichádzajúcich hovorov.
Celkový čas prichádzajúcich pripojených
hovorov nezahŕňa čas nečinnosti, trvanie
podržania ani čas konzultovania.

Vstupné - celkový čas
pripojenia

Súčet trvania pripojených
hovorov + súčet trvania
podržaných hovorov

Zobrazuje celkový čas, v priebehu
ktorého bol agent pripojený k
prichádzajúcim hovorom.

Vstupné - celkový čas
kontaktu

(Súčet trvania pripojených
hovorov + súčet trvania
podržaných hovorov)/súčet
počtu pripojených hovorov

Zobrazuje priemerný kontaktný čas
prichádzajúcich hovorov.

Vstupné - priemerný
čas kontaktu
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VzorecFiltrePopisParameter

Súčet počtov zvonení
vytáčaného hovoru

Zobrazuje počet agentov v stave
rezervovanom na vytáčaný hovor. Ide o
stav, ktorý znamená, že agent inicioval
vytáčaný hovor, ale hovor zatiaľ nie je
pripojený.

Počet rezervovaných
s vytáčaním

Súčet trvania vytáčaného
zvonenia

Zobrazuje celkový čas agenta v stave
rezervovanom na vytáčaný hovor.

Celkový čas
rezervácie s vytáčaním

Súčet trvaní zvonenia
vytáčaného hovoru/súčet
počtov zvonení vytáčaného
hovoru

Zobrazuje priemerný čas agenta v stave
rezervovanom na vytáčaný hovor.

Priemerný čas
rezervácie s vytáčaním

Súčet počtov podržaní
vytáčaného hovoru

Zobrazuje počet prepnutí volajúceho
v rámci výstupného hovoru agentom do
stavu podržania.

Počet podržaní s
vytáčaním

Súčet trvaní podržania s
vytáčaním

Zobrazuje celkový čas podržania
výstupných hovorov.

Celkový čas podržania
s vytáčaním

Súčet trvaní podržaného
vytáčaného hovoru/súčet
počtov podržaní vytáčaného
hovoru

Zobrazuje priemerný čas podržania
výstupných hovorov.

Priemerný čas
podržania s vytáčaním

Súčet počtov zvonení
vytáčaného hovoru

Zobrazuje počet pokusov agenta
o uskutočnenie vytáčaného hovoru.

Počet pokusov s
vytáčaním

Celkový počet výstupných
pripojených

Zobrazuje počet vytáčaných hovorov,
ktoré boli pripojené k agentovi.

Počet pripojených s
vytáčaním

Súčet trvaní pripojení s
vytáčaním

Zobrazuje celkový čas, v priebehu
ktorého agent hovoril so zákazníkmi
v rámci vytáčaných hovorov. Celkový
čas vytáčaných pripojených hovorov
nezahŕňa čas nečinnosti, trvanie
podržania ani čas konzultovania.

Celkový čas
pripojenia s vytáčaním

Súčet trvaní pripojených
vytáčaných hovorov + súčet
trvaní podržaných hovorov

Zobrazuje celkový čas, v priebehu
ktorého bol agent pripojený k vytáčaným
hovorom.

Celkový čas kontaktu
s vytáčaním

(Súčet trvaní pripojených
vytáčaných hovorov + súčet
trvaní podržaných
hovorov)/súčet počtov
vytáčaných pripojených
hovorov

Zobrazuje priemerný kontaktný čas
vytáčaných hovorov.

Priemerný čas
kontaktu s vytáčaním

Používateľská príručka k analyzátoru Cisco Webex Contact Center Analyzer
19

Vizualizácia
Podrobnosti o agentovi



VzorecFiltrePopisParameter

Súčet počtov odpojenýchZobrazuje počet hovorov, ktoré boli
prijaté (čiže pripojené k agentovi alebo
distribuované do cieľovej lokality
a cieľovou lokalitou prijaté), ale ktoré boli
okamžite odpojené v rámci prahovej
hodnoty náhleho odpojenia stanovenej
pre podnik.

Počet náhlych
odpojení

Celkový súčet kompletizáciíZobrazuje počet prechodov agenta do
súhrnného stavu po prichádzajúcom
hovore.

Vstupné - počet
kompletizácií

Súčet trvania kompletizáciíZobrazuje celkový čas, ktorý agent strávil
v súhrnnom stave po prichádzajúcom
hovore.

Vstupné - celkový čas
kompletizácie

Súčet trvaní súhrnu/súčet
počtov súhrnu

Zobrazuje priemerný čas strávený
agentom v súhrnnom stave po
prichádzajúcom hovore.

Vstupné - priemerný
čas kompletizácie

Súčet počtov súhrnu
vytáčaného hovoru

Zobrazuje počet prechodov agenta do
súhrnného stavu po výstupnom hovore.

Počet kompletizácií s
vytáčaním

Súčet trvaní kompletizácie s
vytáčaním

Zobrazuje celkový čas, ktorý agent strávil
v súhrnnom stave po výstupnom hovore.

Celkový čas
kompletizácie s
vytáčaním

Súčet trvaní súhrnu
vytáčaného hovoru/súčet
počtov súhrnu vytáčaného
hovoru

Zobrazuje priemerný čas strávený
agentom v súhrnnom stave po výstupnom
hovore.

Priemerný čas
kompletizácie s
vytáčaním

Súčet počtov bez odpovedePočet zlyhaní agenta pri odpovedaní na
prichádzajúcu požiadavku, v dôsledku
ktorého sa nepodarilo pripojiť k agentovi.

Počet bez odpovede

Súčet trvania bez odpovedeZobrazuje celkový čas, ktorý agent strávil
v stave Bez odpovede.

Celkový čas bez
odpovede

Súčet trvaní bez
odpovede/súčet počtov bez
odpovede

Zobrazuje priemerný čas, ktorý agent
strávil v stave Bez odpovede.

Priemerný čas bez
odpovede

Súčet počtov konzultáciíZobrazuje počet žiadostí o konzultáciu,
ktoré agent prijal od iného agenta.

Počet odpovedí na
konzultáciu

Súčet trvaní konzultáciíZobrazuje celkový čas, ktorý agent strávil
odpoveďami na žiadosti o konzultáciu.

Celkový čas odpovede
na konzultáciu

Súčet trvaní
konzultácie/súčet počtov
konzultácií

Zobrazuje priemerný čas, ktorý agent
strávil odpoveďami na žiadosti
o konzultáciu.

Priemerný čas
odpovede na
konzultáciu
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VzorecFiltrePopisParameter

Súčet počtov žiadostí o
konzultáciu

Zobrazuje počet žiadostí o konzultáciu,
ktoré agent odoslal inému agentovi.

Počet žiadostí o
konzultáciu

Súčet trvaní žiadostí
o konzultáciu

Zobrazuje celkový čas, ktorý agent strávil
konzultáciami s inými agentmi.

Celkový čas žiadostí
o konzultáciu

Súčet trvaní žiadosti
o konzultáciu/súčet počtov
žiadostí o konzultáciu

Zobrazuje priemerný čas, ktorý agent
strávil konzultáciami s inými agentmi.

Priemerný čas žiadostí
o konzultáciu

Súčet počtov konzultačných
odpovedí

Zobrazuje počet žiadostí o konzultáciu,
ktoré agent prijal od iného agenta.

Počet konzultácií

Súčet trvaní odpovedí na
konzultáciu

Zobrazuje celkový čas, ktorý agent strávil
odpoveďami na žiadosti o konzultáciu.

Celkový čas
konzultácie

Súčet trvaní odpovedí na
konzultáciu/súčet počtov
konzultačných odpovedí

Zobrazuje priemerný čas, ktorý agent
strávil odpoveďami na žiadosti
o konzultáciu.

Priemerný čas
konzultácie

Súčet počtov konferencieZobrazuje počet inicializácií
konferenčných hovorov agentom.

Počet konferencií

Súčet počtov žiadostí CTQZobrazuje počet prípadov, keď agent
inicializoval zaradenie konzultácie do
frontu počas spracovania prichádzajúceho
hovoru.

Vstupné – počet
žiadostí CTQ

Súčet trvaní žiadostí CTQZobrazuje celkový čas, ktorý agent strávil
odpoveďami na žiadosti o zaradenie
konzultácie do frontu od agenta
spracúvajúceho prichádzajúci hovor.

Vstupné - celkový čas
žiadosti CTQ

Súčet počtov odpovedí CTQZobrazuje počet odpovedí agent na
žiadosti o zaradenie konzultácie do frontu
od iného agenta, ktorý spracúval
prichádzajúci hovor.

Vstupné – počet
odpovedí CTQ

Súčet trvaní odpovedí CTQZobrazuje celkový čas, ktorý agent strávil
odpoveďami na žiadosti o zaradenie
konzultácie do frontu od agenta
spracúvajúceho prichádzajúci hovor.

Vstupné - celkový čas
odpovede CTQ

Súčet počtov žiadostí CTQ
v rámci vytáčaného hovoru

Zobrazuje počet prípadov, keď agent
počas spracovania vytáčaného hovoru
inicioval žiadosť o zaradenie konzultácie
do frontu.

Počet žiadostí CTQ s
vytáčaním

Súčet trvaní žiadostí CTQ
v rámci vytáčaných hovorov

Zobrazuje celkový čas, ktorý agent strávil
prijímaním žiadostí o zaradenie
konzultácie do frontu od iného agenta,
ktorý spracúval vytáčaný hovor.

Celkový čas žiadosti
CTQ s vytáčaním
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VzorecFiltrePopisParameter

Súčet počtov odpovedí CTQ
v rámci vytáčaného hovoru

Zobrazuje počet odpovedí agenta na
žiadosť o zaradenie konzultácie do frontu
od iného agenta, ktorý spracúval vytáčaný
hovor.

Počet odpovedí CTQ
s vytáčaním

Súčet trvaní odpovedí CTQ
v rámci vytáčaných hovorov

Zobrazuje celkový čas, ktorý agent strávil
prijímaním žiadostí o zaradenie
konzultácie do frontu od iného agenta,
ktorý spracúval vytáčaný hovor.

Celkový čas odpovede
CTQ s vytáčaním

Súčet počtov prepojení
agentom na agenta

Zobrazuje počet prepojení
prichádzajúceho hovoru agentom na
iného agenta.

Prepojenie agenta

Súčet počtov žiadostí
o prepojenie na front
agentom

Zobrazuje počet opakovaní zaradenia
prichádzajúceho hovoru agentom do
frontu.

Preradenie agentomdo
iného frontu

Súčet počtov prenosov
naslepo

Zobrazuje počet prepojení
prichádzajúceho hovoru agentom na
externé číslo alebo číslo volania tretej
strany (DN) prostredníctvom systému
IVR bez intervencie agenta.

Prepojenie naslepo

(Súčet trvaní pripojených
hovorov + súčet trvaní
súhrnu)/súčet počtu
pripojených hovorov

Zobrazuje priemernú dĺžku času, ktorý
agent strávil spracovaním
prichádzajúceho hovoru.

Priemerný čas
spracovania vstupných

(Súčet trvaní pripojeného
vytáčaného hovoru + súčet
trvaní zhrnutia vytáčaného
hovoru)/súčet počtov
pripojení vytáčaného hovoru

Zobrazuje priemernú dĺžku času, ktorý
agent strávil spracovaním výstupného
hovoru.

Priemerný čas
spracovania s
vytáčaním

Kliknutím na bunku tabuľky Profil kvalifikácií aleboKvalifikácie zobrazíte ikonu Prejsť na detaily. Kliknutím
na túto ikonu spustíte dialógové okno režimu Prejsť na detaily. Môžete zobraziť nasledujúce podrobnosti:

PopisParameter

Zobrazuje dátum a čas nasledujúceho prihlásenia pre agenta, ktorého profil
zručností sa aktualizoval pri odhlásení, alebo dátum a čas aktualizácie profilu
zručností pre agenta, ktorý je práve prihlásený.

Čas prihlásenia/aktualizácie
zručností

Zobrazuje názov profilu zručností, ktorý je priradený k agentovi.Profil zručností

Zobrazuje kvalifikáciu agenta, ako napríklad jazyková zdatnosť alebo znalosť
produktov. V tomto stĺpci sa zobrazuje viacero kvalifikácií priradených
k príslušnému profilu kvalifikácií v rámci jedného reťazca vo formáte
s oddelením čiarkami.

Kvalifikácie
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Podrobnosti o agentovi podľa sociálnych kanálov

Správa Podrobnosti o agentovi podľa sociálnych kanálov sa používa na zobrazenie štatistík Facebooku a SMS
kanála.

Táto správa sa zobrazuje iba v prípade, že podnik odoberá jednotky SKU sociálnych kanálov.Poznámka

Pole Počet náhlych odpojení sa momentálne nepoužíva a nevyplní sa.Poznámka

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Správy o agentovi

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecPopisParameter

Meno agenta

Používa sa ako: Segment riadka

Meno agenta

Posledných 7 dníČasové obdobieInterval

Sociálne kanály (Facebook a SMS) sa
zobrazujú so štatistickými údajmi.

Filter: typ kanála

Pole: sociálne

Používa sa ako: Segment riadka

Typ vedľajšieho kanála

Počet ID kanálov agentaCelkový počet prihlásení agenta v daný deň.Počet prihlásení

Súčet počtov pripojených
vytáčaných hovorov + súčet
počtov pripojených hovorov

Celkový počet spracovaných hovorov.Kontakt spracovaný

Súčet časovej pečiatky
aktualizácie v reálnom čase –
Súčet časovej pečiatky prihlásenia

Celkový čas prihlásenia agenta.Hodiny personálu

Minimálna časová pečiatka
prihlásenia

Dátum a čas prihlásenia agenta.Čas úvodného prihlásenia

Maximálna časová pečiatka
odhlásenia

Dátum a čas odhlásenia agenta.Čas záverečného
odhlásenia

((Súčet trvaní pripojeného + súčet
trvaní súhrnu) + (súčet trvaní
pripojeného vytáčaného + súčet
trvaní súhrnu
vytáčaného))/(maximálna časová
pečiatka odhlásenia - minimálna
časová pečiatka prihlásenia)

Jednotka času, ktorý agent strávil hovormi
v porovnaní s časom dostupnosti a časom
nečinnosti.

Využitie
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VzorecPopisParameter

Súčet počtov nečinnostiPočet presunov agenta do stavu nečinnosti.Počet nečinných

Súčet trvania nečinnostiCelkový čas, ktorý agent strávil v stave
nečinnosti.

Celkový čas nečinnosti

Súčet trvania stavu
nečinnosti/súčet počtov stavov
nečinnosti

Priemerná dĺžka času, v priebehu ktorého bol
agent v stave nečinnosti.

Priemerný čas nečinnosti

Súčet počtov dostupnostiPočet presunov agenta do stavu dostupnosti.Dostupný počet

Súčet trvania dostupnostiCelkový čas, ktorý agent strávil v stave
dostupnosti.

Celkový dostupný čas

Súčet trvaní dostupnosti/súčet
počtov dostupnosti

Priemerný čas, ktorý agent strávil v stave
dostupnosti.

Priemerný čas dostupnosti

Súčet počtov zvoneníPočet prepnutí agenta do prichádzajúceho
rezervovaného stavu.

Vstupné – počet
rezervovaných

Súčet trvania zvoneniaCelkový čas, ktorý agent strávil
v rezervovanom stave (trvanie po príchode
hovoru, ktorý zatiaľ nie je prijatý, do stanice
agenta).

Vstupné - celkový čas
rezervácie

Súčet trvaní zvonenia/súčtu
počtov zvonenia

Priemerný čas, ktorý agent strávil v stave
rezervovanom na prichádzajúci hovor.

Vstupné - priemerný čas
rezervácie

Súčet počtov podržaniaPočet prepnutí prichádzajúceho volajúceho
agentom do stavu podržania.

Vstupné – počet podržaní

Súčet trvaní podržaniaCelkový čas podržania prichádzajúcich
hovorov.

Vstupné - celkový čas
podržania

Súčet trvaní podržania/súčet
počtov podržania

Priemerný čas podržania prichádzajúcich
hovorov.

Vstupné - priemerný čas
podržania

Súčet počtu pripojených hovorovPočet prichádzajúcich hovorov, ktoré boli
pripojené k agentovi.

Vstupné – počet
pripojených

Súčet trvania pripojeníCelkový čas, v priebehu ktorého agent
hovoril so zákazníkmi v rámci
prichádzajúcich hovorov. Celkový čas
prichádzajúcich pripojených hovorov
nezahŕňa čas nečinnosti, trvanie podržania
ani čas konzultovania.

Vstupné - celkový čas
pripojenia

Súčet trvania pripojených hovorov
+ súčet trvania podržaných
hovorov

Celkový čas, v priebehu ktorého bol agent
pripojený k prichádzajúcim hovorom.

Vstupné - celkový čas
kontaktu

(Súčet trvania pripojených
hovorov + súčet trvania
podržaných hovorov)/súčet počtu
pripojených hovorov

Priemerný čas kontaktu prichádzajúcich
hovorov.

Vstupné - priemerný čas
kontaktu
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VzorecPopisParameter

Súčet počtov zvonení vytáčaného
hovoru

Počet prechodov agenta do stavu
rezervovaného na vytáčaný hovor. Ide o stav,
ktorý znamená, že agent inicioval vytáčaný
hovor, ale hovor zatiaľ nie je pripojený.

Počet rezervovaných s
vytáčaním

Súčet trvania vytáčaného zvoneniaCelkový čas agenta v stave rezervovanom na
vytáčaný hovor.

Celkový čas rezervácie s
vytáčaním

Súčet trvaní zvonenia vytáčaného
hovoru/súčet počtov zvonení
vytáčaného hovoru

Priemerný čas agenta v stave rezervovanom
na vytáčaný hovor.

Priemerný čas rezervácie
s vytáčaním

Súčet počtov podržaní vytáčaného
hovoru

Počet prepnutí výstupného volajúceho
agentom do stavu podržania.

Počet podržaní s
vytáčaním

Súčet trvaní podržania s
vytáčaním

Celkový čas podržania výstupných hovorov.Celkový čas podržania s
vytáčaním

Súčet trvaní podržaného
vytáčaného hovoru/súčet počtov
podržaní vytáčaného hovoru

Priemerný čas podržania výstupných
hovorov.

Priemerný čas podržania
s vytáčaním

Súčet počtov zvonení vytáčaného
hovoru

Počet pokusov agenta o uskutočnenie
vytáčaného hovoru.

Počet pokusov s
vytáčaním

Celkový počet výstupných
pripojených

Počet vytáčaných hovorov, ktoré boli
pripojené k agentovi.

Počet pripojených s
vytáčaním

Súčet trvaní pripojení s vytáčanímZobrazuje celkový čas, v priebehu ktorého
agent hovoril so zákazníkmi v rámci
vytáčaných hovorov. Celkový čas
vytáčaných pripojených hovorov nezahŕňa
čas nečinnosti, trvanie podržania ani čas
konzultovania.

Celkový čas pripojenia s
vytáčaním

Súčet trvaní pripojených
vytáčaných hovorov + súčet trvaní
podržaných hovorov

Celkový čas, v priebehu ktorého bol agent
pripojený k vytáčaným hovorom.

Celkový čas kontaktu s
vytáčaním

(Súčet trvaní pripojených
vytáčaných hovorov + súčet trvaní
podržaných hovorov)/súčet
počtov vytáčaných pripojených
hovorov

Priemerný kontaktný čas vytáčaného hovoru.Priemerný čas kontaktu s
vytáčaním

Súčet počtov odpojenýchPočet hovorov, ktoré boli prijaté (čiže
pripojené k agentovi alebo distribuované do
cieľovej lokality a cieľovou lokalitou prijaté),
ale ktoré boli okamžite odpojené v rámci
prahovej hodnoty náhleho odpojenia
poskytnutého pre podnik.

Počet náhlych odpojení

Celkový súčet kompletizáciíPočet prechodov agenta do súhrnného stavu
po prichádzajúcom hovore.

Vstupné - počet
kompletizácií
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VzorecPopisParameter

Súčet trvania kompletizáciíCelkový čas, ktorý agent strávil v súhrnnom
stave po prichádzajúcom hovore.

Vstupné - celkový čas
kompletizácie

Súčet trvaní súhrnu/súčet počtov
súhrnu

Priemerný čas strávený agentom v súhrnnom
stave po prichádzajúcom hovore.

Vstupné - priemerný čas
kompletizácie

Súčet počtov súhrnu vytáčaného
hovoru

Počet prechodov agenta do súhrnného stavu
po výstupnom hovore.

Počet kompletizácií s
vytáčaním

Súčet trvaní kompletizácie s
vytáčaním

Celkový čas, ktorý agent strávil v súhrnnom
stave po výstupnom hovore.

Celkový čas kompletizácie
s vytáčaním

Súčet trvaní súhrnu vytáčaného
hovoru/súčet počtov súhrnu
vytáčaného hovoru

Priemerný čas strávený agentom v súhrnnom
stave po výstupnom hovore.

Priemerný čas
kompletizácie s vytáčaním

Súčet počtov bez odpovedePočet zlyhaní agenta pri odpovedaní na
prichádzajúcu požiadavku, v dôsledku
ktorého sa nepodarilo pripojiť k agentovi.

Počet bez odpovede

Súčet trvania bez odpovedeCelkový čas, ktorý agent strávil v stave Bez
odpovede.

Celkový čas bez odpovede

Súčet trvaní bez odpovede/súčet
počtov bez odpovede

Priemerný čas, ktorý agent strávil v stave Bez
odpovede.

Priemerný čas bez
odpovede

Súčet počtov konzultáciíPočet prípadov, keď agent prijal žiadosti
o konzultáciu od iného agenta.

Počet odpovedí na
konzultáciu

Súčet trvaní konzultáciíCelkový čas, ktorý agent strávil reakciou na
žiadosť o konzultáciu.

Celkový čas odpovede na
konzultáciu

Súčet trvaní konzultácie/súčet
počtov konzultácií

Priemerný časový úsek strávený agentom
reakciou na žiadosti o konzultáciu.

Priemerný čas odpovede
na konzultáciu

Súčet počtov žiadostí o
konzultáciu

Počet odoslaní žiadostí o konzultáciu
agentom inému agentovi.

Počet žiadostí o
konzultáciu

Súčet trvaní žiadostí o konzultáciuCelkový čas, ktorý agent strávil konzultáciou
s inými agentmi.

Celkový čas žiadostí o
konzultáciu

Súčet trvaní žiadosti
o konzultáciu/súčet počtov
žiadostí o konzultáciu

Priemerná dĺžka času, ktorý agent strávil
konzultáciou s inými agentmi.

Priemerný čas žiadostí o
konzultáciu

Súčet počtov konzultačných
odpovedí

Počet prípadov, keď agent prijal žiadosti
o konzultáciu od iného agenta.

Počet konzultácií

Súčet trvaní odpovedí na
konzultáciu

Celkový čas, ktorý agent strávil reakciou na
žiadosť o konzultáciu.

Celkový čas konzultácie

Súčet trvaní odpovedí na
konzultáciu/súčet počtov
konzultačných odpovedí

Priemerný časový úsek strávený agentom
reakciou na žiadosti o konzultáciu.

Priemerný čas konzultácie
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VzorecPopisParameter

Súčet počtov konferenciePočet inicializácií konferenčných hovorov
agentom.

Počet konferencií

Súčet počtov žiadostí CTQPočet prípadov, keď agenti počas spracovania
prichádzajúceho hovoru iniciovali zaradenie
konzultácie do frontu.

Vstupné – počet žiadostí
CTQ

Súčet trvaní žiadostí CTQCelkový čas, ktorý agent strávil prijímaním
žiadostí o zaradenie konzultácie do frontu od
iného agenta, ktorý spracúval prichádzajúci
hovor.

Vstupné - celkový čas
žiadosti CTQ

Súčet počtov odpovedí CTQPočet odpovedí agenta na žiadosť o zaradenie
konzultácie do frontu od iného agenta, ktorý
spracúval prichádzajúci hovor.

Vstupné – počet odpovedí
CTQ

Súčet trvaní odpovedí CTQCelkový čas, ktorý agent strávil prijímaním
žiadostí o zaradenie konzultácie do frontu od
iného agenta, ktorý spracúval prichádzajúci
hovor.

Vstupné - celkový čas
odpovede CTQ

Súčet počtov žiadostí CTQ
v rámci vytáčaného hovoru

Počet prípadov, keď agent počas spracovania
vytáčaného hovoru inicioval žiadosti
o zaradenie konzultácie do frontu.

Počet žiadostí CTQ s
vytáčaním

Súčet trvaní žiadostí CTQ v rámci
vytáčaných hovorov

Celkový čas, ktorý agent strávil prijímaním
žiadostí o zaradenie konzultácie do frontu od
iného agenta, ktorý spracúval vytáčaný
hovor.

Celkový čas žiadosti CTQ
s vytáčaním

Súčet počtov odpovedí CTQ
v rámci vytáčaného hovoru

Počet odpovedí agenta na žiadosť o zaradenie
konzultácie do frontu od iného agenta, ktorý
spracúval vytáčaný hovor.

Počet odpovedí CTQ s
vytáčaním

Súčet trvaní odpovedí CTQ
v rámci vytáčaných hovorov

Celkový čas, ktorý agent strávil prijímaním
žiadostí o zaradenie konzultácie do frontu od
iného agenta, ktorý spracúval vytáčaný
hovor.

Celkový čas odpovede
CTQ s vytáčaním

Súčet počtov prepojení agentom
na agenta

Počet prepojení prichádzajúceho hovoru
agentom na iného agenta.

Prepojenie agenta

Súčet počtov žiadostí o prepojenie
na front agentom

Počet prípadov, keď agent opätovne zaradil
prichádzajúci hovor do frontu.

Preradenie agentom do
iného frontu

Súčet počtov prenosov naslepoPočet prepojení prichádzajúcich hovorov
agentmi na externé číslo alebo číslo volania
tretej strany (DN) prostredníctvom systému
IVR bez intervencie agenta.

Prepojenie naslepo

(Súčet trvaní pripojených hovorov
+ súčet trvaní súhrnu)/súčet počtu
pripojených hovorov

Priemerná dĺžka času, ktorý agent strávil
spracovaním prichádzajúceho hovoru.

Priemerný čas spracovania
vstupných
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VzorecPopisParameter

(Súčet trvaní pripojeného
vytáčaného hovoru + súčet trvaní
zhrnutia vytáčaného hovoru)/súčet
počtov pripojení vytáčaného
hovoru

Priemerná dĺžka času, ktorý agent strávil
spracovaním výstupného hovoru.

Priemerný čas spracovania
s vytáčaním

Kontakty spracované agentmi – graf

Táto správa predstavuje počet kontaktov spracovávaných agentom. Údaje môžete filtrovať podľa typu kontaktu.

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Správy o agentovi

Typ výstupu: Pruhový graf

VzorecPopisTyp média

Počet pripojených hovorov (typ
kanála = telefonický) + počet
pripojených vytáčaných hovorov
(typ kanála = telefonický)

Typ média telefonického kontaktu.Hlasové úlohy

Počet pripojených hovorov (typ
kanála = konverzácia)

Typ média konverzačného
kontaktu.

Konverzácia

Počet pripojených hovorov (typ
kanála = e-mail) + počet
vytáčaných pripojených hovorov
(typ kanála = e-mail)

Typ média e-mailového kontaktu.E-mail

Štatistiky vytočenia agenta

Táto správa obsahuje počet vytáčaných hovorov agentom.

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Správy o agentovi

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecPopisParameter

Meno agenta, čiže osoby, ktorá
spracúva hovory zákazníkov.

Používa sa ako: Segment riadka

Meno agenta

Posledných 7 dníČasové obdobie, za ktoré sú k
dispozícii informácie o vytáčanom
hovore.

Interval

Typ média kontaktu, ako napríklad
telefón, e-mail alebo konverzácia.

Používa sa ako: Segment riadka

Typ kanála
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VzorecPopisParameter

Minimálna časová pečiatka
prihlásenia

Dátum a čas prvého prihlásenia
agenta počas intervalu.

Čas úvodného prihlásenia

Celkový počet výstupných
pripojených

Počet výstupných hovorov, ktoré
agent spracoval.

Spracovaný kontakt s vytáčaním

(Súčet trvaní pripojeného
vytáčaného hovoru + súčet trvaní
zhrnutia vytáčaného hovoru)/súčet
počtov pripojení vytáčaného
hovoru

Priemerný čas spracovania
výstupných hovorov.

Priemerný čas spracovania s
vytáčaním

Súčet trvaní vytáčaných hovorovCelkové trvanie, v priebehu ktorého
agent konverzoval so zákazníkom
v rámci vytáčaného hovoru, vrátane
trvanie podržania vytáčaného
hovoru.

Čas pripojenia s vytáčaním

Čas pripojenia vytáčaného
hovoru/spracovaný kontakt počas
vytáčaného hovoru

Priemerný čas pripojenia
vytáčaného hovoru.

Priemerný čas pripojenia s
vytáčaním

Čas pripojenia vytáčaného hovoru
- trvanie podržania vytáčaného
hovoru

Celkové trvanie, v priebehu ktorého
agent konverzoval so zákazníkom
v rámci vytáčaného hovoru.

Trvanie hovorov s vytáčaním

Počet prepojení hovorov.Počet prepojení

Celkové trvanie konzultácií/celkový
počet konzultácií

Priemerné trvanie, v priebehu
ktorého agent konzultoval s iným
agentom alebo treťou stranou,
pričom volajúceho prepol do
režimu podržania.

Priemerný čas trvania
konzultačného hovoru

Kliknutím na ľubovoľnú bunku tabuľky okrem bunky Priemerný čas trvania konzultačného hovoru zobrazíte
ikonu Prejsť na detaily. Vyberte bunku tabuľky Počet prepojení a kliknutím na ikonu Prejsť na detaily
spustite modálne dialógové okno Prejsť na detaily. V modálnom dialógovom okne Prejsť na detaily sa
zobrazia záznamy, ktoré sú súčasťou výpočtu vizualizácie. Môžete zobraziť nasledujúce podrobnosti:

Tabuľka 3: Prejsť na detaily

VzorecPopisParameter

Čas prepojenia hovoru.Čas prepojenia hovoru na
záznamové zariadenie

Typ prepojenia, ako napríklad
prenos naslepo a prepojenie na
účely konzultácie.

Typ prepojenia hovoru
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VzorecPopisParameter

Číslo, na ktoré bol hovor
prepojený.

Prepojené na číslo

Front, do ktorého bol hovor
prepojený.

Prenesené do frontu

Trvanie, v priebehu ktorého agent
konzultoval s iným agentom alebo
treťou stranou, pričom volajúceho
prepol do režimu podržania.

Trvanie konzultačného hovoru

Ak chcete do správy pridať nový stĺpec, príslušné polia a merania CSR môžete vybrať z rozbaľovacieho
zoznamu na ľavej strane modálneho dialógového okna Prejsť na detaily. Správu Prejsť na detaily môžete
exportovať vo formáte programuMicrosoft Excel alebo ako súbor CSV na preferované umiestnenie. Ak chcete
zobraziť dialógové okno režimu Prejsť na detaily v osobitnom okne, kliknite na ikonu Spustiť.

Stĺpce Počet prepojení a Priemerný čas trvania konzultačného hovoru sú dostupné v správe Historická
štatistika mojich odchádzajúcich hovorov v správach APS v prostredí Agent Desktop. Funkcia Prejsť na
detaily sa nevzťahuje na správy APS v prostredí Agent Desktop.

Poznámka

Štatistiky agenta

Táto správa obsahuje štatistické údaje o agentovi.

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Správy o agentovi

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecPopisParameter

Meno agenta, čiže osoba, ktorá
prijíma hovory zákazníkov.

Používa sa ako: Segment riadka

Meno agenta

Posledných 7 dníČasové obdobie, za ktoré sú
k dispozícii štatistické údaje
o agentovi.

Interval

Typ média kontaktu, ako napríklad
telefón, e-mail alebo konverzácia.

Používa sa ako: Segment riadka

Typ kanála

Minimálna časová pečiatka
prihlásenia

Dátum a čas prihlásenia agenta.Čas prihlásenia

Spracované = súčet počtov
pripojených vytáčaných hovorov +
súčet počtov pripojených hovorov

Celkový počet spracovaných
interakcií.

Spracované
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VzorecPopisParameter

Celkový čas spracovania = (súčet
trvaní pripojených hovorov + súčet
trvaní súhrnu) + (súčet trvaní
pripojených vytáčaných hovorov +
súčet súhrnu vytáčaných hovorov)

Kumulatívne množstvo času
stráveného spracovávanímhovorov.

Celkový čas spracovania

Priemerný čas spracovania = (súčet
trvaní pripojených hovorov + súčet
trvaní súhrnu) + (súčet trvaní
pripojených vytáčaných hovorov +
súčet súhrnu vytáčaných
hovorov)/súčet počtov pripojených
hovorov.

Priemerná dĺžka času stráveného
spracovaním hovoru (čas pripojenia
plus čas súhrnu) vydelená počtom
prijatých hovorov.

Priemerný čas spracovania

Kliknutím na bunku tabuľky Profil kvalifikácií aleboKvalifikácie zobrazíte ikonu Prejsť na detaily. Kliknutím
na túto ikonu spustíte dialógové okno režimu Prejsť na detaily. Môžete zobraziť nasledujúce podrobnosti:

PopisParameter

Zobrazuje dátum a čas nasledujúceho prihlásenia pre agenta, ktorého profil
zručností sa aktualizoval pri odhlásení, alebo dátum a čas aktualizácie profilu
zručností pre agenta, ktorý je práve prihlásený.

Čas prihlásenia/aktualizácie
zručností

Zobrazuje názov profilu zručností, ktorý je priradený k agentovi.Profil zručností

Zobrazuje kvalifikáciu agenta, ako napríklad jazyková zdatnosť alebo znalosť
produktov. V tomto stĺpci sa zobrazuje viacero kvalifikácií priradených
k príslušnému profilu kvalifikácií v rámci jedného reťazca vo formáte
s oddelením čiarkami.

Kvalifikácie

Lokalita

Táto správa obsahuje podrobné zobrazenie počtu štatistických údajov o agentoch v každej lokalite.

Pole Počet náhlych odpojení sa momentálne nepoužíva a nevyplní sa.Poznámka

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Správy o agentovi

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecPopisParameter

Lokalita centra hovorov, do ktorej
bol hovor distribuovaný.

Používa sa ako: Segment riadka

Názov lokality
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VzorecPopisParameter

Posledných 7 dníČasové obdobie, v priebehu
ktorého je v každej lokalite k
dispozícii štatistika agenta.

Interval

Typ média kontaktu, ako napríklad
telefón, e-mail alebo konverzácia.

Používa sa ako: Segment riadka

Typ kanála

Súčet počtov pripojených hovorov
+ súčet počtov pripojených
vytáčaných hovorov

Celkový počet spracovaných
kontaktov.

Kontakt spracovaný

Súčet časovej pečiatky aktualizácie
v reálnom čase – Súčet časovej
pečiatky prihlásenia

Celkový čas prihlásenia agentov.Hodiny personálu

((Súčet trvaní pripojeného + súčet
trvaní súhrnu) + (súčet trvaní
pripojeného vytáčaného + súčet
trvaní súhrnu
vytáčaného))/(maximálna časová
pečiatka odhlásenia - minimálna
časová pečiatka prihlásenia)

Jednotka času, ktorý agenti strávili
volaniami v porovnaní s časom
dostupnosti a časom nečinnosti.

Využitie

Súčet počtov nečinnostiPočet presunov agentov do stavu
nečinnosti.

Počet nečinných

Súčet trvania nečinnostiCelkový čas, ktorý agenti strávili
v stave nečinnosti.

Celkový čas nečinnosti

Súčet trvania stavu nečinnosti/súčet
počtov stavov nečinnosti

Priemerná dĺžka čas, v priebehu
ktorého boli agenti v stave
nečinnosti.

Priemerný čas nečinnosti

Súčet počtov dostupnostiPočet presunov agentov do stavu
dostupnosti.

Dostupný počet

Súčet trvania dostupnostiCelkový čas, ktorý agenti strávili
v stave dostupnosti.

Celkový dostupný čas

Súčet trvaní dostupnosti/súčet
počtov dostupnosti

Priemerná dĺžka času, v priebehu
ktorého boli agenti v stave
dostupnosti.

Priemerný čas dostupnosti

Súčet počtov zvoneníPočet prechodov agentov do stavu
rezervovaného na prichádzajúci
hovor.

Vstupné – počet rezervovaných
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VzorecPopisParameter

Súčet trvania zvoneniaCelkový počet situácií, v ktorých
agenti strávili vo rezervovanom
stave (trvanie po príchode hovoru,
ktorý zatiaľ nie je prijatý, do stanice
agenta).

Vstupné - celkový čas rezervácie

Súčet trvaní zvonenia/súčtu počtov
zvonenia

Priemerná dĺžka času, v priebehu
ktorého boli agenti v stave
rezervovanom na prichádzajúci
hovor.

Vstupné - priemerný čas rezervácie

Súčet počtov podržaniaPočet prípadov, keď agenti prepli
volajúcich v rámci prichádzajúcich
hovorov do stavu podržania.

Vstupné – počet podržaní

Súčet trvaní podržaniaCelkový čas podržania
prichádzajúcich hovorov.

Trvanie podržania vstupných

Súčet trvaní podržania/súčet
počtov podržania

Priemerný čas podržania
prichádzajúcich hovorov.

Vstupné - priemerný čas podržania

Súčet počtu pripojených hovorovPočet prichádzajúcich hovorov,
ktoré boli pripojené k agentom.

Vstupné – počet pripojených

Súčet trvania pripojeníCelkový čas, v priebehu ktorého
agenti hovorili so zákazníkmi
v rámci prichádzajúcich hovorov.
Celkový čas prichádzajúcich
pripojených hovorov nezahŕňa čas
nečinnosti, trvanie podržania ani
čas konzultovania.

Vstupné - celkový čas pripojenia

Súčet trvania pripojených hovorov
+ súčet trvania podržaných
hovorov

Celkový čas, v priebehu ktorého
boli agenti pripojení
k prichádzajúcim hovorom.

Vstupné - celkový čas kontaktu

(Súčet trvania pripojených hovorov
+ súčet trvania podržaných
hovorov)/súčet počtu pripojených
hovorov

Priemerný čas pripojenia
prichádzajúcich hovorov.

Priemerný celkový čas kontaktu
v rámci prichádzajúceho hovoru

Súčet počtov zvonení vytáčaného
hovoru

Počet prechodov agentov do stavu
rezervovaného na vytáčaný hovor
(časový úsek po zazvonení hovoru
a pred jeho prijatím).

Počet rezervovaných s vytáčaním

Súčet trvania vytáčaného zvoneniaCelkový čas strávený agentmi
v stave rezervovanom na vytáčaný
hovor.

Celkový čas rezervácie s vytáčaním
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VzorecPopisParameter

Súčet trvaní zvonenia vytáčaného
hovoru/súčet počtov zvonení
vytáčaného hovoru

Priemerný časový úsek, v priebehu
ktorého boli agenti v stave
rezervovanom na vytáčaný hovor.

Priemerný čas rezervácie s
vytáčaním

Súčet počtov podržaní vytáčaného
hovoru

Počet prepnutí vytáčaných hovorov
agentmi do stavu podržania.

Počet podržaní s vytáčaním

Súčet trvaní podržania s vytáčanímCelkový čas podržania vytáčaných
hovorov.

Vytáčanie - celkový čas podržania

Súčet trvaní podržaného
vytáčaného hovoru/súčet počtov
podržaní vytáčaného hovoru

Priemerný čas podržania
vytáčaných hovorov.

Priemerný čas podržania s
vytáčaním

Súčet počtov zvonení vytáčaného
hovoru

Počet pokusov agentov
o uskutočnenie vytáčaných
hovorov.

Počet pokusov s vytáčaním

Celkový počet výstupných
pripojených

Počet vytáčaných hovorov, ktoré
boli pripojené k agentom.

Počet pripojených s vytáčaním

Súčet trvaní pripojení s vytáčanímCelkový čas, v priebehu ktorého
agenti hovorili so zákazníkmi
v rámci vytáčaných hovorov.
Celkový čas vytáčaných
pripojených hovorov nezahŕňa čas
nečinnosti, trvanie podržania ani
čas konzultovania.

Celkový čas pripojenia s vytáčaním

Súčet trvaní pripojených
vytáčaných hovorov + súčet trvaní
podržaných hovorov

Celkový čas, v priebehu ktorého
boli agenti pripojení k vytáčaným
hovorom.

Celkový čas kontaktu s vytáčaním

(Súčet trvaní pripojených
vytáčaných hovorov + súčet trvaní
podržaných hovorov)/súčet počtov
vytáčaných pripojených hovorov

Priemerný čas pripojenia
vytáčaného hovoru.

Priemerný čas kontaktu s
vytáčaním

Súčet počtov odpojenýchPočet hovorov, ktoré boli pripojené
k agentom, následne však boli
okamžite odpojené v rámci
prahovej hodnoty náhleho
odpojenia stanovenej pre podnik.

Počet náhlych odpojení

Celkový súčet kompletizáciíPočet prechodov agentov do
súhrnného stavu po prichádzajúcom
hovore.

Vstupné - počet kompletizácií

Súčet trvania kompletizáciíCelkový čas, ktorý agenti strávili
v súhrnnom stave po
prichádzajúcom hovore.

Vstupné - celkový čas
kompletizácie
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VzorecPopisParameter

Súčet trvaní súhrnu/súčet počtov
súhrnu

Priemerný čas stráveného agentmi
v súhrnnom stave po
prichádzajúcom hovore.

Vstupné - priemerný čas
kompletizácie

Súčet počtov súhrnu vytáčaného
hovoru

Počet prechodov agentov do
súhrnného stavu po vytáčanom
hovore.

Počet kompletizácií s vytáčaním

Súčet trvaní kompletizácie s
vytáčaním

Celkový čas, ktorý agenti strávili
v súhrnnom stave po vytáčanom
hovore.

Celkový čas kompletizácie s
vytáčaním

Súčet trvaní súhrnu vytáčaného
hovoru/súčet počtov súhrnu
vytáčaného hovoru

Priemerný čas stráveného agentmi
v súhrnnom stave po vytáčanom
hovore.

Priemerný čas kompletizácie s
vytáčaním

Súčet počtov bez odpovedePočet zlyhaní agenta pri
odpovedaní na prichádzajúcu
požiadavku, v dôsledku ktorého sa
nepodarilo pripojiť k agentovi.

Počet bez odpovede

Súčet trvania bez odpovedeCelkový čas, ktorý agenti strávili
v stave Bez odpovede.

Celkový čas bez odpovede

Súčet trvaní bez odpovede/súčet
počtov bez odpovede

Priemerný časový úsek, ktorý
agenti strávili v stave bez
odpovede.

Priemerný čas bez odpovede

Súčet počtov konzultáciíPočet prijatí žiadostí o konzultáciu
agentmi od iných agentov.

Počet odpovedí na konzultáciu

Súčet trvaní konzultáciíCelkový čas, ktorý agenti strávili
reakciou na žiadosť o konzultáciu.

Celkový čas odpovede na
konzultáciu

Súčet trvaní konzultácie/súčet
počtov konzultácií

Priemerný časový úsek strávený
agentmi reakciou na žiadosti o
konzultáciu.

Priemerný čas odpovede na
konzultáciu

Súčet počtov žiadostí o konzultáciuPočet odoslaní žiadostí
o konzultáciu agentmi inému
agentovi.

Počet žiadostí o konzultáciu

Súčet trvaní žiadostí o konzultáciuCelkový čas, ktorý agenti strávili
konzultáciou s inými agentmi.

Celkový čas žiadostí o konzultáciu

Súčet trvaní žiadosti
o konzultáciu/súčet počtov žiadostí
o konzultáciu

Priemerná dĺžka času, ktorý agenti
strávili konzultáciou s inými
agentmi.

Priemerný čas žiadostí o
konzultáciu
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VzorecPopisParameter

Súčet počtov konzultačných
odpovedí

Súčet prijatí žiadostí o konzultáciu
agentmi plus počet konzultácií
agentov s inými agentmi.

Počet konzultácií

Súčet trvaní odpovedí na
konzultáciu

Celkový čas prijatých konzultácií
plus celkový čas žiadostí
o konzultáciu.

Celkový čas konzultácie

Súčet trvaní odpovedí na
konzultáciu/súčet počtov
konzultačných odpovedí

Priemerná dĺžka času konzultácií.Priemerný čas konzultácie

Súčet počtov konferenciePočet inicializácií konferenčných
hovorov agentmi.

Počet konferencií

Súčet počtov žiadostí CTQPočet prípadov, keď agenti počas
spracovania prichádzajúceho
hovoru iniciovali konzultácie do
frontu.

Vstupné – počet žiadostí CTQ

Súčet trvaní žiadostí CTQCelkový čas, ktorý agenti strávili
žiadosťami o zaradenie konzultácie
do frontu od iných agentov, ktorí
spracovávali prichádzajúce hovory.

Vstupné - celkový čas žiadosti
CTQ

Súčet počtov odpovedí CTQPočet prijatí žiadostí o zaradenie
konzultácie do frontu agentmi od
iných agentov, ktorí spracovávali
prichádzajúce hovory.

Vstupné – počet odpovedí CTQ

Súčet trvaní odpovedí CTQCelkový čas, ktorý agenti strávili
žiadosťami o zaradenie konzultácie
do frontu od iných agentov, ktorí
spracovávali prichádzajúce hovory.

Vstupné - celkový čas odpovede
CTQ

Súčet počtov žiadostí CTQ v rámci
vytáčaného hovoru

Počet prípadov, keď agenti počas
spracovania vytáčaných hovorov
iniciovali žiadosti o zaradenie
konzultácie do frontu.

Počet žiadostí CTQ s vytáčaním

Súčet trvaní žiadostí CTQ v rámci
vytáčaných hovorov

Celkový čas, ktorý agenti strávili
prijímaním žiadostí o zaradenie
konzultácie do frontu od iných
agentov, ktorí spracovávali
vytáčané hovory.

Celkový čas žiadosti CTQ s
vytáčaním

Súčet počtov odpovedí CTQ
v rámci vytáčaného hovoru

Počet prípadov, keď agenti prijali
žiadosti o zaradenie konzultácie do
frontu od iných agentov, ktorí
spracovávali vytáčané hovory.

Počet odpovedí CTQ s vytáčaním
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Súčet trvaní odpovedí CTQ v rámci
vytáčaných hovorov

Celkový čas, ktorý agenti strávili
prijímaním žiadostí o zaradenie
konzultácie do frontu od iných
agentov, ktorí spracovávali
vytáčané hovory.

Celkový čas odpovede CTQ s
vytáčaním

Súčet počtov prepojení agentom na
agenta

Počet prepojení prichádzajúcich
hovorov agentmi na iných agentov.

Prepojenie agenta

Súčet počtov žiadostí o prepojenie
na front agentom

Počet opätovných zaradení
prichádzajúcich hovorov agentmi
do frontu.

Preradenie agentom do iného frontu

Súčet počtov prenosov naslepoPočet prepojení prichádzajúcich
hovorov agentmi na externé číslo
alebo číslo volania tretej strany
(DN) prostredníctvom systému IVR
bez intervencie agenta.

Prepojenie naslepo

(Súčet trvaní pripojených hovorov
+ súčet trvaní súhrnu)/súčet počtu
pripojených hovorov

Priemerná dĺžka času, ktorý agent
strávil spracovaním prichádzajúcich
hovorov.

Priemerný čas spracovania
vstupných

(Súčet trvaní pripojeného
vytáčaného hovoru + súčet trvaní
zhrnutia vytáčaného hovoru)/súčet
počtov pripojení vytáčaného
hovoru

Priemerná dĺžka času, ktorý agent
strávil spracovaním vytáčaných
hovorov.

Priemerný čas spracovania s
vytáčaním

Graf lokality

Táto správa obsahuje grafické zobrazenie počtu kontaktov, ktoré boli spracované, podľa typu kanála lokality.

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Správy o agentovi

Typ výstupu: Pruhový graf

VzorecPopisParametre

Počet pripojených hovorov (typ
kanála = telefonický) + počet
pripojených vytáčaných hovorov
(typ kanála = telefonický)

Typ média telefonického kontaktu.Hlasové úlohy

Počet pripojených hovorov (typ
kanála = konverzácia)

Typ média konverzačného
kontaktu.

Konverzácia

Počet pripojených hovorov (typ
kanála = e-mail) + počet
vytáčaných pripojených hovorov
(typ kanála = e-mail)

Typ média e-mailového kontaktu.E-mail
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Tím

Táto správa obsahuje informácie o type kanála, ktorý používa každý agent v tíme. Správa obsahuje nasledujúce
podrobnosti o aktivite každého agenta v tíme od úvodného prihlásenia.

Pole Počet náhlych odpojení sa momentálne nepoužíva a nevyplní sa.Poznámka

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Správy o agentovi

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecPopisParameter

Názov tímu.

Používa sa ako: Segment riadka

Názov tímu

Posledných 7 dníČasové obdobie, počas ktorého je aktivita
agenta dostupná.

Interval

Typ média kontaktu, ako napríklad telefón,
e-mail alebo konverzácia.

Používa sa ako: segment riadka.

Typ kanála

Súčet počtov pripojených
hovorov + súčet počtov
pripojených vytáčaných hovorov

Celkový počet spracovaných kontaktov.Kontakt spracovaný

Súčet časovej pečiatky
aktualizácie v reálnom čase –
Súčet časovej pečiatky
prihlásenia

Celkový čas prihlásenia agentov.Hodiny personálu

((Súčet trvaní pripojeného + súčet
trvaní súhrnu) + (súčet trvaní
pripojeného vytáčaného + súčet
trvaní súhrnu
vytáčaného))/(maximálna časová
pečiatka odhlásenia - minimálna
časová pečiatka prihlásenia)

Jednotka času, ktorý agenti strávili volaniami
v porovnaní s časom dostupnosti a časom
nečinnosti.

Využitie

Súčet počtov nečinnostiPočet presunov agentov do stavu nečinnosti.Počet nečinných

Súčet trvania nečinnostiCelkový čas, ktorý agenti strávili v stave
nečinnosti.

Celkový čas nečinnosti

Súčet trvania stavu
nečinnosti/súčet počtov stavov
nečinnosti

Priemerná dĺžka čas, v priebehu ktorého boli
agenti v stave nečinnosti.

Priemerný čas nečinnosti

Súčet počtov dostupnostiPočet presunov agentov do stavu dostupnosti.Dostupný počet

Súčet trvania dostupnostiCelkový čas, ktorý agenti strávili v stave
dostupnosti.

Celkový dostupný čas
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VzorecPopisParameter

Súčet trvaní dostupnosti/súčet
počtov dostupnosti

Priemerná dĺžka času, v priebehu ktorého boli
agenti v stave dostupnosti.

Priemerný čas dostupnosti

Súčet počtov zvoneníCelkový počet prechodov agentov do stavu
rezervovaného na prichádzajúci hovor (trvanie
po príchode hovoru, ktorý zatiaľ nie je prijatý,
do stanice agenta).

Vstupné – počet
rezervovaných

Súčet trvania zvoneniaCelkový čas, ktorý agenti strávili v stave
rezervovania.

Vstupné - celkový čas
rezervácie

Súčet trvaní zvonenia/súčtu
počtov zvonenia

Priemerná dĺžka času, v priebehu ktorého boli
agenti v stave rezervovanom na prichádzajúci
hovor.

Vstupné - priemerný čas
rezervácie

Súčet počtov podržaniaPočet prípadov, keď agenti prepli volajúcich
v rámci prichádzajúcich hovorov do stavu
podržania.

Vstupné – počet podržaní

Súčet trvaní podržaniaCelkový čas podržania prichádzajúcich
hovorov.

Trvanie podržania
vstupných

Súčet trvaní podržania/súčet
počtov podržania

Priemerný čas podržania prichádzajúcich
hovorov.

Vstupné - priemerný čas
podržania

Súčet počtu pripojených hovorovPočet prichádzajúcich hovorov, ktoré boli
pripojené k agentom.

Vstupné – počet
pripojených

Súčet trvania pripojeníCelkový čas, v priebehu ktorého agenti
hovorili so zákazníkmi v rámci
prichádzajúcich hovorov. Celkový čas
prichádzajúcich pripojených hovorov
nezahŕňa čas nečinnosti, trvanie podržania
ani čas konzultovania.

Vstupné - celkový čas
pripojenia

Súčet trvania pripojených
hovorov + súčet trvania
podržaných hovorov

Celkový čas, v priebehu ktorého boli agenti
pripojení k prichádzajúcim hovorom.

Vstupné - celkový čas
kontaktu

(Súčet trvania pripojených
hovorov + súčet trvania
podržaných hovorov)/súčet počtu
pripojených hovorov

Priemerný čas pripojenia prichádzajúcich
hovorov.

Priemerný celkový čas
kontaktu v rámci
prichádzajúceho hovoru

Súčet počtov zvonení vytáčaného
hovoru

Počet prechodov agentov do stavu
rezervovaného na vytáčaný hovor (trvanie po
začatí zvonenia hovoru a pred prijatím
hovoru).

Počet rezervovaných s
vytáčaním

Súčet trvania vytáčaného
zvonenia

Celkový čas strávený agentmi v stave
rezervovanom na vytáčaný hovor.

Celkový čas rezervácie s
vytáčaním

Súčet trvaní zvonenia vytáčaného
hovoru/súčet počtov zvonení
vytáčaného hovoru

Priemerný časový úsek, v priebehu ktorého
boli agenti v stave rezervovanom na vytáčaný
hovor.

Priemerný čas rezervácie
s vytáčaním
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Súčet počtov podržaní
vytáčaného hovoru

Počet prepnutí vytáčaných hovorov agentmi
do stavu podržania.

Počet podržaní s
vytáčaním

Súčet trvaní podržania s
vytáčaním

Celkový čas podržania vytáčaných hovorov.Vytáčanie - celkový čas
podržania

Súčet trvaní podržaného
vytáčaného hovoru/súčet počtov
podržaní vytáčaného hovoru

Priemerný čas podržania vytáčaných hovorov.Priemerný čas podržania
s vytáčaním

Súčet počtov zvonení vytáčaného
hovoru

Počet pokusov agentov o uskutočnenie
vytáčaných hovorov.

Počet pokusov s
vytáčaním

Celkový počet výstupných
pripojených

Počet vytáčaných hovorov, ktoré boli
pripojené k agentom.

Počet pripojených s
vytáčaním

Súčet trvaní pripojení s vytáčanímCelkový čas, v priebehu ktorého agent hovoril
so zákazníkmi v rámci vytáčaných hovorov.
Celkový čas vytáčaných pripojených hovorov
nezahŕňa čas nečinnosti, trvanie podržania
ani čas konzultovania.

Celkový čas pripojenia s
vytáčaním

Súčet trvaní pripojených
vytáčaných hovorov + súčet
trvaní podržaných hovorov

Celkový čas, v priebehu ktorého bol agent
pripojený k vytáčaným hovorom.

Celkový čas kontaktu s
vytáčaním

(Súčet trvaní pripojených
vytáčaných hovorov + súčet
trvaní podržaných hovorov)/súčet
počtov vytáčaných pripojených
hovorov

Priemerný kontaktný čas vytáčaného hovoru.Priemerný čas kontaktu s
vytáčaním

Súčet počtov odpojenýchPočet hovorov, ktoré boli pripojené k
agentom, následne však boli okamžite
odpojené v rámci prahovej hodnoty náhleho
odpojenia stanovenej pre podnik.

Počet náhlych odpojení

Celkový súčet kompletizáciíPočet prechodov agentov do súhrnného stavu
po prichádzajúcom hovore.

Vstupné - počet
kompletizácií

Súčet trvania kompletizáciíCelkový čas, ktorý agenti strávili v súhrnnom
stave po prichádzajúcom hovore.

Vstupné - celkový čas
kompletizácie

Súčet trvaní súhrnu/súčet počtov
súhrnu

Priemerný čas stráveného agentmi
v súhrnnom stave po prichádzajúcom hovore.

Vstupné - priemerný čas
kompletizácie

Súčet počtov súhrnu vytáčaného
hovoru

Počet prechodov agentov do súhrnného stavu
po vytáčanom hovore.

Počet kompletizácií s
vytáčaním

Súčet trvaní kompletizácie s
vytáčaním

Celkový čas, ktorý agenti strávili v súhrnnom
stave po vytáčanom hovore.

Celkový čas kompletizácie
s vytáčaním

Súčet trvaní súhrnu vytáčaného
hovoru/súčet počtov súhrnu
vytáčaného hovoru

Priemerný čas stráveného agentmi
v súhrnnom stave po vytáčanom hovore.

Priemerný čas
kompletizácie s vytáčaním
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VzorecPopisParameter

Súčet počtov bez odpovedePočet zlyhaní agenta pri odpovedaní na
prichádzajúcu požiadavku, v dôsledku ktorého
sa nepodarilo pripojiť k agentovi.

Počet bez odpovede

Súčet trvania bez odpovedeCelkový čas, ktorý agenti strávili v stave Bez
odpovede.

Celkový čas bez odpovede

Súčet trvaní bez odpovede/súčet
počtov bez odpovede

Priemerný časový úsek, ktorý agenti strávili
v stave bez odpovede.

Priemerný čas bez
odpovede

Súčet počtov konzultáciíPočet prípadov, keď agenti prijali žiadosti
o konzultáciu od iných agentov.

Počet odpovedí na
konzultáciu

Súčet trvaní konzultáciíCelkový čas, ktorý agenti strávili reakciou na
žiadosť o konzultáciu.

Celkový čas odpovede na
konzultáciu

Súčet trvaní konzultácie/súčet
počtov konzultácií

Priemerný časový úsek strávený agentmi
reakciou na žiadosti o konzultáciu.

Priemerný čas odpovede
na konzultáciu

Súčet počtov žiadostí o
konzultáciu

Počet prípadov, keď agenti odoslali žiadosti
o konzultáciu iným agentom.

Počet žiadostí o
konzultáciu

Súčet trvaní žiadostí
o konzultáciu

Celkový čas, ktorý agenti strávili
konzultáciou s inými agentmi.

Celkový čas žiadostí o
konzultáciu

Súčet trvaní žiadosti
o konzultáciu/súčet počtov
žiadostí o konzultáciu

Priemerná dĺžka času, ktorý agenti strávili
konzultáciou s inými agentmi.

Priemerný čas žiadostí o
konzultáciu

Súčet počtov konzultačných
odpovedí

Súčet prijatí žiadostí o konzultáciu agentmi
plus počet konzultácií agentov s inými
agentmi.

Počet konzultácií

Súčet trvaní odpovedí na
konzultáciu

Súčet celkového času, ktorý agenti strávili
konzultáciami s iným agentom a odpovedaním
na žiadosti o konzultácie.

Celkový čas konzultácie

Súčet trvaní odpovedí na
konzultáciu/súčet počtov
konzultačných odpovedí

Priemerná dĺžka času konzultácií.Priemerný čas konzultácie

Súčet počtov konferenciePočet inicializácií konferenčných hovorov
agentmi.

Počet konferencií

Súčet počtov žiadostí CTQPočet prípadov, keď agenti počas spracovania
prichádzajúcich hovorov iniciovali žiadosti
o zaradenie konzultácie do frontu.

Vstupné – počet žiadostí
CTQ

Súčet trvaní žiadostí CTQCelkový čas, ktorý agenti strávili žiadosťami
o zaradenie konzultácie do frontu od iných
agentov, ktorí spracovávali prichádzajúce
hovory.

Vstupné - celkový čas
žiadosti CTQ
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Súčet počtov odpovedí CTQPočet prijatí žiadostí o zaradenie konzultácie
do frontu agentmi od iných agentov, ktorí
spracovávali prichádzajúce hovory.

Vstupné – počet odpovedí
CTQ

Súčet trvaní odpovedí CTQCelkový čas, ktorý agenti strávili žiadosťami
o zaradenie konzultácie do frontu od iných
agentov, ktorí spracovávali prichádzajúce
hovory.

Vstupné - celkový čas
odpovede CTQ

Súčet počtov žiadostí CTQ
v rámci vytáčaného hovoru

Počet prípadov, keď agenti počas spracovania
vytáčaných hovorov iniciovali žiadosti
o zaradenie konzultácie do frontu.

Počet žiadostí CTQ s
vytáčaním

Súčet trvaní žiadostí CTQ v rámci
vytáčaných hovorov

Celkový čas, ktorý agenti strávili prijímaním
žiadostí o zaradenie konzultácie do frontu od
iných agentov, ktorí spracovávali vytáčané
hovory.

Celkový čas žiadosti CTQ
s vytáčaním

Súčet počtov odpovedí CTQ
v rámci vytáčaného hovoru

Počet prípadov, keď agenti prijali žiadosti
o zaradenie konzultácie do frontu od iných
agentov, ktorí spracovávali vytáčané hovory.

Počet odpovedí CTQ s
vytáčaním

Súčet trvaní odpovedí CTQ
v rámci vytáčaných hovorov

Celkový čas, ktorý agenti strávili prijímaním
žiadostí o zaradenie konzultácie do frontu od
iných agentov, ktorí spracovávali vytáčané
hovory.

Celkový čas odpovede
CTQ s vytáčaním

Súčet počtov prepojení agentom
na agenta

Počet prepojení prichádzajúcich hovorov
agentmi na iných agentov.

Prepojenie agenta

Súčet počtov žiadostí
o prepojenie na front agentom

Počet opätovných zaradení prichádzajúcich
hovorov agentmi do frontu.

Preradenie agentom do
iného frontu

Súčet počtov prenosov naslepoPočet prepojení prichádzajúcich hovorov
agentmi na externé číslo alebo číslo volania
tretej strany (DN) prostredníctvom systému
IVR bez intervencie agenta.

Prepojenie naslepo

(Súčet trvaní pripojených hovorov
+ súčet trvaní súhrnu)/súčet počtu
pripojených hovorov

Priemerná dĺžka času, ktorý agent strávil
spracovaním prichádzajúcich hovorov.

Priemerný čas spracovania
vstupných

(Súčet trvaní pripojeného
vytáčaného hovoru + súčet trvaní
zhrnutia vytáčaného
hovoru)/súčet počtov pripojení
vytáčaného hovoru

Priemerná dĺžka času, ktorý agent strávil
spracovaním vytáčaných hovorov.

Priemerný čas spracovania
s vytáčaním

Graf tímu

Táto správa obsahuje podrobnosti o type kanála každého agenta vo formáte grafu.

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Správy o agentovi
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Typ výstupu: Pruhový graf

VzorecPopisParameter

Počet pripojených hovorov (typ
kanála = telefonický) + počet
pripojených vytáčaných hovorov
(typ kanála = telefonický)

Typ média telefonického kontaktu.Hlasové úlohy

Počet pripojených hovorov (typ
kanála = konverzácia)

Typ média konverzačného
kontaktu.

Konverzácia

Počet pripojených hovorov (typ
kanála = e-mail) + počet
vytáčaných pripojených hovorov
(typ kanála = e-mail)

Typ média e-mailového kontaktu.E-mail

Štatistika tímu

Táto správa obsahuje štatistiky tímu v podrobnom formáte.

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Správy o agentovi

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecPopisParameter

Názov tímu

Používa sa ako: Segment riadka

Názov tímu

Posledných 7 dníČasové obdobieInterval

Typmédia kontaktu, ako napríklad telefón, e-mail alebo
konverzácia.

Používa sa ako: Segment riadka

Typ kanála

Súčet počtov nečinnostiPočet presunov agenta do stavu nečinnosti.Počet nečinných

Súčet počtov dostupnostiPočet presunov agenta do stavu dostupnosti.Dostupný počet

Súčet počtu pripojených
hovorov

Počet prichádzajúcich hovorov, ktoré boli pripojené
k agentovi.

Počet pripojených

Súčet počtov konzultáciíPočet prijatí žiadostí o konzultáciu agentmi od iných
agentov.

Počet konzultácií

Celkový súčet kompletizáciíPočet presunov agentov do súhrnného stavu.Počet
kompletizácií

Súčet počtov bez odpovedePočet zlyhaní agenta pri odpovedaní na prichádzajúcu
požiadavku, v dôsledku ktorého sa nepodarilo pripojiť
k agentovi.

Počet bez
odpovede
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VzorecPopisParameter

Súčet počtu vytáčaných
hovorov

Počet agentov pripojených k vytáčanému hovoru alebo
vytvárajúcich súhrn vytáčaného hovoru.

Počet s vytáčaním

Správa o integrácii OEM s riešením Aqueon

Kontaktné centrumWebex je integrované so spoločnosťou Acqueon na účely realizácie a správy ukážkových
kampaní. Táto správa umožňuje správcom a supervízorom zobrazovať štatistiky kampaní s cieľom merať ich
efektívnosť. Táto správa je dostupná iba pre zákazníkov riešeniaWebex Contact Center, ktorí si kúpili Acqueon
SKU.

Táto správa zobrazuje:

• Názov kampane.

• Pečiatku s dátumom a časom hovorov v rámci kampane.

• Zlyhanie alebo úspech každého volaného kontaktu a súhrn.

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Správy o agentovi > Správa o integrácii OEM s riešením
Acqueon

Typ výstupu: Tabuľka

Tabuľka 4: Správa o integrácii OEM s riešením Aqueon

VzorecFiltrePopisParameter

Názov kampane.Názov kampane

Dátum vytočenia hovoru
v rámci kampane.

Dátum

Meno agenta priradeného
k hovoru.

Meno agenta

Názov tímu, do ktorého
agent patrí.

Názov tímu

Čas vytočenia hovoru
v rámci kampane.

Čas hovoru

Stav indikujúci úspešnosť
hovoru v rámci kampane.

Stav

Súhrnný stav hovoru
v rámci kampane.

Súhrnný stav

Sledovanie agenta
Táto správa obsahuje informácie o lokalite alebo tíme, do ktorého agent patrí, spolu s podrobnou štatistickou
správou.
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Pole Počet náhlych odpojení sa momentálne nepoužíva a nevyplní sa.Poznámka

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Sledovanie agenta

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecPopisParameter

Meno agenta, čiže osoba, ktorá prijíma
hovory zákazníkov.

Používa sa ako: Segment riadka

Meno agenta

Posledných sedem dníČasové obdobie, počas ktorého je aktivita
agenta dostupná.

Interval

Umiestnenie centra hovorov, na ktoré bol
hovor distribuovaný.

Používa sa ako: Segment riadka

Názov lokality

Skupina agentov na konkrétnej lokalite, ktorá
spracúva konkrétny typ hovoru.

Používa sa ako: Segment riadka

Názov tímu

Volané číslo, ktoré agent použil na prihlásenie
do modulu Agent Desktop

Používa sa ako: Segment riadka

Koncový bod agenta (DN)

Typ média kontaktu, ako napríklad telefón,
e-mail alebo konverzácia.

Používa sa ako: Segment riadka

Typ kanála

Minimálna časová pečiatka
prihlásenia

Dátum a čas prvého prihlásenia agenta. Tento
stĺpec sa zobrazuje iba v súhrnných správach
na úrovni agenta.

Čas úvodného prihlásenia

Maximálna časová pečiatka
odhlásenia

Dátum a čas odhlásenia agenta. Tento stĺpec
sa zobrazuje iba v súhrnných správach na
úrovni agenta.

Čas záverečného
odhlásenia

Súčet časovej pečiatky
aktualizácie v reálnom čase –
Súčet časovej pečiatky
prihlásenia

Celkový čas prihlásenia agenta.Hodiny personálu
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VzorecPopisParameter

((Súčet trvaní pripojeného + súčet
trvaní súhrnu) + (súčet trvaní
pripojeného vytáčaného + súčet
trvaní súhrnu
vytáčaného))/(maximálna časová
pečiatka odhlásenia - minimálna
časová pečiatka prihlásenia)

Jednotka času, ktorý agenti strávili volaniami
v porovnaní s časom dostupnosti a časom
nečinnosti.

Využitie

Súčet počtov nečinnostiPočet presunov agenta do stavu nečinnosti.Počet nečinných

Súčet trvania nečinnostiCelkový čas, ktorý agenti strávili v stave
nečinnosti.

Celkový čas nečinnosti

Súčet počtov dostupnostiPočet presunov agenta do stavu dostupnosti.Dostupný počet

Súčet trvania dostupnostiCelkový čas, ktorý agenti strávili v stave
dostupnosti.

Celkový dostupný čas

Súčet trvaní dostupnosti/súčet
počtov dostupnosti

Priemerný čas, ktorý agenti strávili v stave
dostupnosti.

Priem. čas dostupnosti

Súčet počtov zvoneníPočet prepnutí agenta do prichádzajúceho
rezervovaného stavu.

Vstupné – počet
rezervovaných

Súčet trvania zvoneniaCelkový čas, ktorý agenti strávili v stave
rezervovania.

Vstupné - celkový čas
rezervácie

Súčet trvaní zvonenia/súčtu
počtov zvonenia

Priemerný čas, ktorý agenti strávili v stave
rezervovania.

Priem. čas rezervácie
vstupných

Súčet počtov podržaniaPočet prepnutí prichádzajúceho volajúceho
agentom do stavu podržania.

Vstupné – počet podržaní

Súčet trvaní podržaniaCelkový čas podržania prichádzajúcich
hovorov.

Vstupné - celkový čas
podržania

Súčet počtu pripojených hovorovPočet prichádzajúcich hovorov, ktoré boli
pripojené k agentovi.

Vstupné – počet
pripojených

Súčet trvania pripojeníCelkový čas, v priebehu ktorého agent hovoril
so zákazníkmi v rámci prichádzajúcich
hovorov. Celkový čas prichádzajúcich
pripojených hovorov nezahŕňa čas nečinnosti,
trvanie podržania ani čas konzultovania.

Vstupné - celkový čas
pripojenia

Súčet trvania pripojených
hovorov + súčet trvania
podržaných hovorov

Celkový čas, v priebehu ktorého bol agent
pripojený k prichádzajúcim hovorom.

Vstupné - celkový čas
kontaktu
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VzorecPopisParameter

(Súčet trvania pripojených
hovorov + súčet trvania
podržaných hovorov)/súčet počtu
pripojených hovorov

Priemerný čas kontaktu prichádzajúcich
hovorov.

Priemerný celkový čas
kontaktu prichádzajúcich
hovorov

Súčet počtov zvonení vytáčaného
hovoru

Počet prechodov agenta do stavu
rezervovaného na vytáčaný hovor.

Počet rezervovaných s
vytáčaním

Súčet trvaní zvonenia vytáčaného
hovoru/súčet počtov zvonení
vytáčaného hovoru

Celkový čas strávený agentmi v stave
rezervovanom na vytáčaný hovor.

Celkový čas rezervácie s
vytáčaním

Súčet trvaní zvonenia vytáčaného
hovoru/súčet počtov zvonení
vytáčaného hovoru

Priemerný čas strávený agentmi v stave
rezervovanom na vytáčaný hovor.

Priemerný čas rezervácie
s vytáčaním

Súčet počtov podržaní
vytáčaného hovoru

Počet prepnutí vytáčaného hovoru agentom
do stavu podržania.

Počet podržaní s
vytáčaním

Súčet trvaní podržania s
vytáčaním

Celkový čas podržania vytáčaných hovorov.Vytáčanie - celkový čas
podržania

Súčet trvaní podržaného
vytáčaného hovoru/súčet počtov
podržaní vytáčaného hovoru

Priemerný čas podržania vytáčaných hovorov.Priemerný čas podržania
s vytáčaním

Celkový počet výstupných
pripojených

Počet vytáčaných hovorov, ktoré boli
pripojené k agentovi.

Počet pripojených s
vytáčaním

Súčet trvaní pripojení s
vytáčaním

Celkový čas, v priebehu ktorého agent hovoril
so zákazníkmi v rámci vytáčaných hovorov.
Celkový čas vytáčaných pripojených hovorov
nezahŕňa čas nečinnosti, trvanie podržania
ani čas konzultovania.

Celkový čas pripojenia s
vytáčaním

Súčet trvaní pripojených
vytáčaných hovorov + súčet
trvaní podržaných hovorov

Celkový čas, v priebehu ktorého bol agent
pripojený k vytáčaným hovorom.

Celkový čas kontaktu s
vytáčaním

(Súčet trvaní pripojených
vytáčaných hovorov + súčet
trvaní podržaných hovorov)/súčet
počtov vytáčaných pripojených
hovorov

Priemerný čas kontaktu vytáčaného hovoru.Priemerný čas kontaktu s
vytáčaním

Súčet počtov odpojenýchPočet hovorov, ktoré boli pripojené
k agentovi, následne však boli okamžite
odpojené v rámci prahovej hodnoty náhleho
odpojenia stanovenej pre podnik.

Počet náhlych odpojení

Celkový súčet kompletizáciíPočet prechodov agentov do súhrnného stavu
po prichádzajúcom hovore.

Vstupné - počet
kompletizácií
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VzorecPopisParameter

Súčet trvania kompletizáciíCelkový čas, ktorý agenti strávili v súhrnnom
stave po prichádzajúcom hovore.

Vstupné - celkový čas
kompletizácie

Súčet trvaní súhrnu/súčet počtov
súhrnu

Percento času, ktorý agenti strávili
v súhrnnom stave po prichádzajúcom hovore.

Vstupné - priemerný čas
kompletizácie

Súčet počtov súhrnu vytáčaného
hovoru

Počet prechodov agentov do súhrnného stavu
po vytáčanom hovore.

Počet kompletizácií s
vytáčaním

Súčet trvaní kompletizácie s
vytáčaním

Celkový čas, ktorý agenti strávili v súhrnnom
stave po vytáčanom hovore.

Celkový čas kompletizácie
s vytáčaním

Súčet trvaní súhrnu vytáčaného
hovoru/súčet počtov súhrnu
vytáčaného hovoru

Priemerný čas strávený agentmi v súhrnnom
stave po vytáčanom hovore.

Priemerný čas
kompletizácie s vytáčaním

Počet dôvodovIdentifikátor dôvoduDôvod

Súčet trvania stavu
nečinnosti/súčet počtov stavov
nečinnosti

Priemerný čas, ktorý agenti strávili v stave
nečinnosti.

Priem. čas nečinnosti

Súčet trvaní podržania/súčet
počtov podržania

Priemerný čas podržania prichádzajúcich
hovorov.

Vstupné - priemerný čas
podržania

Súčet počtov zvonení vytáčaného
hovoru

Počet pokusov agenta o uskutočnenie
vytáčaného hovoru.

Počet pokusov s
vytáčaním

Súčet počtov bez odpovedePočet zlyhaní agenta pri odpovedaní na
prichádzajúcu požiadavku, v dôsledku ktorého
sa nepodarilo pripojiť k agentovi.

Počet bez odpovede

Súčet trvania bez odpovedeCelkový čas, ktorý agenti strávili v stave Bez
odpovede.

Celkový čas bez odpovede

Súčet trvaní bez odpovede/súčet
počtov bez odpovede

Priemerný čas, ktorý agenti strávili v stave
Bez odpovede.

Priemerný čas bez
odpovede

Súčet počtov konzultáciíPočet prijatí žiadostí o konzultáciu agentmi
od iných agentov.

Počet konzultácií

Súčet trvaní konzultáciíCelkový čas, ktorý agenti strávili reakciou na
žiadosť o konzultáciu.

Celkový čas konzultácie

Súčet trvaní odpovedí na
konzultáciu/súčet počtov
konzultačných odpovedí

Priemerný čas strávený agentmi odpoveďou
na žiadosti o konzultáciu.

Priemerný čas konzultácie

Súčet počtov žiadostí o
konzultáciu

Počet odoslaní žiadostí o konzultáciu agentom
inému agentovi.

Počet žiadostí o
konzultáciu
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VzorecPopisParameter

Súčet trvaní žiadostí
o konzultáciu

Celkový čas, ktorý agenti strávili konzultáciou
s inými agentmi.

Celkový čas žiadostí o
konzultáciu

Súčet trvaní žiadosti
o konzultáciu/súčet počtov
žiadostí o konzultáciu

Priemerný čas, ktorý agenti strávili
konzultáciou s inými agentmi.

Priem. čas žiadostí o
konzultáciu

Súčet počtov konzultačných
odpovedí

Súčet počtu odpovedí na žiadosti
o konzultáciu agentmi a počet konzultácií
agentov s inými agentmi.

Počet odpovedí na
konzultáciu

Súčet trvaní odpovedí na
konzultáciu

Súčet celkového času odpovedí na
konzultáciu a celkový čas žiadostí
o konzultáciu.

Celkový čas odpovede na
konzultáciu

Súčet počtov konferenciePočet inicializácií konferenčných hovorov
agentom.

Počet konferencií

Súčet počtov žiadostí CTQPočet prípadov, keď agenti počas spracovania
prichádzajúceho hovoru iniciovali prenos
konzultácií do frontu.

Vstupné – počet žiadostí
CTQ

Súčet trvaní žiadostí CTQCelkový čas, ktorý agenti strávili odpoveďou
na žiadosti o zaradenie konzultácie do frontu
od agenta spracúvajúceho prichádzajúci
hovor.

Vstupné - celkový čas
žiadosti CTQ

Súčet počtov odpovedí CTQPočet odpovedí agentov na žiadosť
o zaradenie konzultácie do frontu od iného
agenta, ktorý spracúval prichádzajúci hovor.

Vstupné – počet odpovedí
CTQ

Súčet trvaní odpovedí CTQCelkový čas, ktorý agenti strávili odpoveďou
na žiadosti o zaradenie konzultácie do frontu
od agenta spracúvajúceho prichádzajúci
hovor.

Vstupné - celkový čas
odpovede CTQ

Súčet počtov žiadostí CTQ
v rámci vytáčaného hovoru

Počet prípadov, keď agenti počas spracovania
vytáčaného hovoru iniciovali žiadosti
o zaradenie konzultácie do frontu.

Počet žiadostí CTQ s
vytáčaním

Súčet trvaní žiadostí CTQ v rámci
vytáčaných hovorov

Celkový čas, ktorý agenti strávili odpoveďou
na žiadosti o zaradenie konzultácie do frontu
od agenta spracúvajúceho vytáčaný hovor.

Celkový čas žiadosti CTQ
s vytáčaním

Súčet počtov odpovedí CTQ
v rámci vytáčaného hovoru

Počet odpovedí agentov na žiadosť
o zaradenie konzultácie do frontu od iného
agenta, ktorý spracúval vytáčaný hovor.

Počet odpovedí CTQ s
vytáčaním

Súčet trvaní odpovedí CTQ
v rámci vytáčaných hovorov

Celkový čas, ktorý agenti strávili odpoveďou
na žiadosti o zaradenie konzultácie do frontu
od agenta spracúvajúceho vytáčaný hovor.

Celkový čas odpovede
CTQ s vytáčaním
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VzorecPopisParameter

Súčet počtov prepojení agentom
na agenta

Počet prepojení prichádzajúceho hovoru
agentom na iného agenta.

Prepojenie agenta

Súčet počtov žiadostí
o prepojenie na front agentom

Počet prípadov, keď agent opätovne zaradil
prichádzajúci hovor do frontu.

Preradenie agentom do
iného frontu

Súčet počtov prenosov naslepoPočet prepojení prichádzajúceho hovoru
agentom na externé číslo alebo číslo tretej
strany (DN) prostredníctvom systému
interaktívnej hlasovej odpovede (IVR) bez
intervencie agenta.

Prepojenie naslepo

(Súčet trvaní pripojených hovorov
+ súčet trvaní súhrnu)/(súčet
počtu pripojených hovorov

Priemerný čas stráveného agentmi
v súhrnnom stave po prichádzajúcom hovore.

Priemerný čas spracovania
vstupných

(Súčet trvaní pripojeného
vytáčaného hovoru + súčet trvaní
zhrnutia vytáčaného
hovoru)/súčet počtov pripojení
vytáčaného hovoru

Priemerný čas stráveného agentmi
v súhrnnom stave po vytáčanom hovore.

Priemerný čas spracovania
s vytáčaním

Pomocné správy

Správa nečinnosti

Pomocný nečinný agent

Táto správa obsahuje čas nečinnosti agenta.

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Pomocné správy > Správy o nečinnosti

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecPopisParameter

Meno agenta, čiže osoba, ktorá prijíma hovory
zákazníkov.

Používa sa ako: Segment riadka

Meno agenta

Posledných 7 dníČasové obdobie, počas ktorého je aktivita agenta
dostupná.

Interval

Názov kódu

Používa sa ako: Segment stĺpca

Názov kódu
nečinnosti

Počet jedinečných ID
záznamu

Počet hodnôt určujúcich podmienku na zahrnutie
záznamov.

Počet

Súčet trvaní aktivítČas, v priebehu ktorého sa agent podieľal na aktivite.Doba trvania
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Pomocná nečinná lokalita

Táto správa obsahuje informácie o čase nečinnosti agenta v danej lokalite.

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Pomocné správy > Správy o nečinnosti

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecDefiníciaParameter

Názov lokality.

Používa sa ako: Segment riadka

Názov lokality

Posledných 7 dníČasové obdobie.Interval

Názov kódu.

Používa sa ako: Segment stĺpca

Názov kódu
nečinnosti

Počet jedinečných ID
záznamu

Počet záznamov.Počet

Súčet trvaní aktivítMnožstvo času.Doba trvania

Pomocný nečinný tím

Táto správa obsahuje informácie o čase nečinnosti agenta v danom tíme.

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Pomocné správy > Správy o nečinnosti

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecDefiníciaParameter

Názov tímu.

Používa sa ako: Segment riadka

Názov tímu

Posledných 7 dníČasové obdobie.Interval

Názov použitého kódu

Používa sa ako: Segment stĺpca

Názov kódu
nečinnosti

Počet jedinečných ID
záznamu

Celkový počet hovorov.Počet

Súčet trvaní aktivítCelkový čas.Doba trvania

Správy kompletizácie

Pomocná kompletizácia agenta

Táto správa obsahuje meno agenta a príčinu kódu súhrnu.

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Pomocné správy > Správy o súhrne

Typ výstupu: Tabuľka
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VzorecPopisParameter

Meno agenta, čiže osoba, ktorá prijíma hovory
zákazníkov.

Používa sa ako: Segment riadka

Meno agenta

Posledných 7 dníČasové obdobieInterval

Názov použitého kódu súhrnu.

Používa sa ako: Segment stĺpca

Názov kódu
kompletizácie

Počet ID relácií
kontaktu

Počet hodnôt v stanovenom rozsahu.Počet

Súčet trvania súhrnovPočet sekúnd, počas ktorých bola interakcia aktívna.Doba trvania

Pomocná kompletizácia lokality

Táto správa predstavuje lokalitu a kód súhrnu, ktorý používajú agenti v konkrétnej lokalite.

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Pomocné správy > Správy o súhrne

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecPopisParameter

Názov lokality.

Používa sa ako: Segment riadka

Názov lokality

Posledných 7 dníČasové obdobieInterval

Názov použitého kódu súhrnu.

Používa sa ako: Segment stĺpca

Názov kódu
kompletizácie

Počet ID relácií kontaktuPočet hodnôt pre konkrétnu podmienku.Počet

Súčet trvania
kompletizácií

Čas, v priebehu ktorého sa agent podieľal na aktivite.Doba trvania

Pomocná kompletizácia tímu

Táto správa obsahuje názov tímu a kód súhrnu, ktorý používajú agenti patriaci do určitého tímu.

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Pomocné správy > Správy o súhrne

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecPopisParameter

Názov tímu.

Používa sa ako: Segment riadka

Názov tímu

Posledných 7 dníČasové obdobieInterval
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VzorecPopisParameter

Názov použitého kódu súhrnu.

Používa sa ako: Segment stĺpca

Názov kódu
kompletizácie

Počet ID relácií kontaktuPočet hodnôt.Počet

Súčet trvania kompletizáciíČas, v priebehu ktorého sa agent podieľal na aktivite.Doba trvania

Prehľad centra kontaktov

Karta priemernej úrovne služby

Tento koláčový graf zobrazuje priemernú úroveň služieb, ktorá zahŕňa všetky kanály.

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Prehľad kontaktného centra

Typ výstupu: graf

Informácie o kontakte vo fronte

Táto správa obsahuje podrobnosti o kontaktoch podľa frontu.

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Prehľad kontaktného centra

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecFiltrePopisParameter

Posledných 7 dníČasové obdobieInterval

Typ média kontaktu, ako
napríklad telefón, e-mail
alebo konverzácia.

Používa sa ako: Segment
riadka

Typ kanála

Posledný front, v ktorom
sa kontakt nachádzal.

Používa sa ako: Segment
riadka

Názov frontu

Počet ID relácií kontaktuCelkový počet kontaktov.Počet kontaktov

Priemer trvania frontuAktuálny stav: pripojené,
ukončené

Priemer celkového trvania
frontu.

Priemerný čas čakania vo
fronte
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VzorecFiltrePopisParameter

Maximálne trvanie frontuAktuálny stav: pripojené,
ukončené

Najdlhšia doba trvania
strávená kontaktom vo
fronte. Táto možnosť sa
počíta po zmene stavu
hovoru zo zaparkovaného
na pripojený alebo
ukončený. Zohľadňujú sa
hovory prijaté za
posledných 24 hodín
a neprihliada sa na
hovory, ktoré sú
momentálne vo fronte.

Najdlhšie čakajúci
kontakt vo fronte

Počet ID relácií kontaktuTyp ukončenia: prerušenýPočet kontaktov, ktoré
boli neuskutočnené.

Počet neuskutočnených
kontaktov

Najdlhší kontakt na karte frontu

Táto správa obsahuje kontakt, ktorý sa v danom momente nachádza vo fronte najdlhšie. Táto hodnota sa
vypĺňa zo správy o snímke pre kontakt, ktorý je momentálne zaparkovaný vo fronte najdlhšiu dobu.

Táto správa obsahuje najdlhšie trvanie kontaktu, typu kanála a názvu frontu.

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Prehľad kontaktného centra

Typ výstupu: karta

Podrobnosti o tíme

Táto správa obsahuje podrobnosti o tíme.

Stĺpec Sociálne siete sa zobrazuje iba vtedy, keď je predplatená jednotka SKU Kanál sociálnych médií.Poznámka

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Prehľad kontaktného centra

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecPopisParameter

Posledných sedem dníČasové obdobie, za ktoré ste správu
vytvorili.

Interval

Názov tímu.Názov tímu

Meno agenta.Meno agenta

Kardinalita ID relácie agenta

(Kardinalita uvádza celkový počet
jedinečných ID relácií agenta.)

Celkový počet prihlásení agenta
počas určeného časového intervalu.

Celkový počet prihlásení
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VzorecPopisParameter

Minimálna časová pečiatka
prihlásenia

Časová pečiatka prvého prihlásenia
v rámci stanoveného intervalu.

Čas úvodného prihlásenia

Maximálna časová pečiatka
odhlásenia

Časová pečiatka posledného
odhlásenia v stanovenom intervale.

Čas záverečného odhlásenia

Súčet časovej pečiatky aktualizácie
v reálnom čase – Súčet časovej
pečiatky prihlásenia

Celkový čas prihlásenia agentov.Hodiny personálu

Súčet počtov nečinnostiPočet prípadov, kedy sa stav agenta
zmenil na stav nečinnosti.

Počty nečinných

Súčet počtu pripojených hovorovPočet kontaktov spracovaných
v rámci relácií, ktoré sa začali
počas stanoveného intervalu. To
zahŕňa kontakty v rámci všetkých
typov kanálov.

Počet spracovaných kontaktov

Počet pripojených s hlasomPočet kontaktov typu kanála
Telefonovanie, ktoré boli
spracované.

Počet spracovaných hovorov

Počet pripojených chatovPočet kontaktov typu kanála
Konverzácia, ktoré boli spracované.

Počet spracovaných chatov

Počet pripojených e-mailovPočet kontaktov typu kanála
E-mail, ktoré boli spracované.

Počet spracovaných e-mailov

Počet sociálnych pripojení + Počet
vytáčaných pripojených hovorov
na sociálnych kanáloch

Počet kontaktov typu kanála
Sociálne siete, ktoré boli
spracované.

Počet spracovaných sociálnych
kontaktov

Štatistika ochrany proti prepätiu

Mechanizmus ochrany pred preťažením poskytuje organizácii možnosť nakonfigurovať maximálny počet
aktívnych hovorov (prichádzajúcich a odchádzajúcich), ktoré je možné kontaktným centrom v akomkoľvek
momente naraz spracovať. Mechanizmus ochrany pred preťažením funguje na dvoch úrovniach – na úrovni
údajového centra (DC) a na úrovni nájomníka.

• Na úrovni DC sa hovory odmietnu, ak počet hlasových hovorov prekročí prahovú hodnotu nastavenú
pre DC.

• Na úrovni nájomníka sa hovory odmietnu, ak počet hlasových hovorov prekročí maximálny limit
nakonfigurovaný pre nájomníka, ktorý je založený na licenciách zakúpených organizáciou.

Správa so štatistickými údajmi o ochrane pred preťažením obsahuje podrobnosti o hovoroch, ktoré kontaktné
centrum prijalo, spracovalo, neuskutočnilo a odmietlo z dôvodu limitov ochrany pred preťažením, ktorý je
nastavený na úrovni nájomníka.

Cesta k správe: Domov > Vizualizácia > Správy o akcii > Historické správy > Prehľad kontaktného centra

Typ výstupu: tabuľka
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PopisNázov

Indikuje dátum a čas prichádzajúceho hovoru.Dátum

Jedinečná identifikácia priradená ku každému
prichádzajúcemu hovoru.

ID relácie

Vstupný bod, do ktorého sa hovor dostal.Vstupný bod

Názov lokality alebo umiestnenia.Názov lokality

Názov frontu.Názov frontu

Indikuje spracovanie hovoru prostredníctvom značky
začiarknutia.

Spracované

Indikuje neuskutočnenie hovoru prostredníctvom
značky začiarknutia.

Neuskutočnené

Indikuje odmietnutie hovoru prostredníctvom značky
začiarknutia.

Odmietnuté

Dôvod, pre ktorý bol hovor neuskutočnený alebo
odmietnutý.

Dôvod

Súhrn

Táto správa obsahuje aj súhrn celkového počtu hovorov, ktoré boli spracované, odmietnuté alebo
neuskutočnené.

Multimediálne správy

Hlasitosť agenta

Táto správa obsahuje počet zákazníkov, ktorí boli spracovaní agentom, a priemerné skóre spokojnosti
zákazníkov spoločnosti Cisco (CSAT).

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Správy o multimédiách

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecFiltrePopisParameter

Posledných 7 dníČasové obdobieInterval

Meno agenta, čiže osoba, ktorá prijíma
hovory zákazníkov.

Používa sa ako: Segment riadka

Meno agenta

Typ média kontaktu, ako napríklad
telefón, e-mail alebo konverzácia.

Používa sa ako: segment profilu

Typ kanála
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VzorecFiltrePopisParameter

Počet ID relácií kontaktuTyp
ukončenia:
normálny

Celkový počet spracovaných interakcií.Spracované

(Súčet trvaní podržania + súčet
trvaní pripojeného hovoru +
súčet trvaní zhrnutia)/počet ID
relácií kontaktu (typ ukončenia
= normálne)

Priemerná dĺžka času stráveného
spracovaním hovoru.

Priemerný čas
spracovania

Priemer skóre CSATPriemerné skóre spokojnosti zákazníkov.Priemerné CSAT

Hlasitosť agenta – graf

Táto správa obsahuje informácie o type obsahu spracovávanom agentom. Údaje môžete filtrovať podľa typu
obsahu alebo dátumu.

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Správy o multimédiách

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecFiltrePopisParameter

Počet ID relácií kontaktu
(typ kanála =
telefonovanie, typ
ukončenia = normálne)

Typ média telefonického
kontaktu.

Hlasové úlohy

Počet ID relácií kontaktu
(typ kanála = konverzácia,
typ ukončenia =
normálne)

Typmédia konverzačného
kontaktu.

Konverzácia

Počet ID relácií kontaktu
(typ kanála = e-mail, typ
ukončenia = normálne)

Typ média e-mailového
kontaktu.

E-mail

Počet ID relácií kontaktuTyp ukončenia: normálnyCelkový počet
spracovaných kontaktov.

Spracované kontakty

Kontakt podľa DNIS

Táto správa obsahuje DNIS kontaktu pre zákazníka.

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Správy o multimédiách

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecPopisParametre

Posledných 7 dníČasové obdobieInterval
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VzorecPopisParametre

Riadkový segmentČíslo DNIS pre prichádzajúci hovor.

DNIS sa pre kontakt
konverzácie nezobrazí.

Poznámka

DNIS

Riadkový segmentTyp média kontaktu.Typ kanála

Počet ID relácií
kontaktu

Uvádza počet kontaktov.Počet
kontaktov

Dôvod kontaktu

Táto správa obsahuje dôvod kontaktu zákazníka s centrom hovorov.

Stĺpec Sociálne siete sa zobrazuje iba vtedy, keď je predplatená jednotka SKU Kanál sociálnych médií.Poznámka

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Správy o multimédiách

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecFiltrePopisParametre

Posledných 7 dníČasové obdobieInterval

Názov frontuNázov frontu, ktorý ponúka miesto pre
hovory počas ich čakania na spracovanie
agentom. Hovory sa premiestnia zo
vstupného bodu do frontu a potom sa
distribuujú agentom.

Názov frontu

Dôvod kontaktuIdentifikátor dôvodu.Dôvod
kontaktu

Počet ID relácií kontaktuTyp kanála:
telefonovanie

Typ média telefonického kontaktu.Hlasové úlohy

Počet ID relácií kontaktuTyp kanála:
konverzácia

Typ média konverzačného kontaktu.Konverzácia

Počet ID relácií kontaktuTyp kanála: e-mailTyp média e-mailového kontaktu.E-mail

Počet ID relácií kontaktuTyp kanála: sociálne
médium

Celkový počet spracovávaných interakcií
na sociálnych kanáloch.

Sociálne

Dôvod kontaktu – graf

Táto správa obsahuje informácie o hlasitosti kontaktu pre každý vstupný bod a typ kanála.

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Správy o multimédiách

Typ výstupu: Pruhový graf
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VzorecPopisParameter

Počet ID relácií kontaktu (typ kanála = telefonovanie)Typ média telefonického kontaktu.Hlasové
úlohy

Počet ID relácií kontaktu (typ kanála = konverzácia)Typmédia konverzačného kontaktu.Konverzácia

Počet ID relácií kontaktu (typ kanála = e-mail)Typ média e-mailového kontaktu.E-mail

Objem kontaktov

Táto správa obsahuje informácie o počte spracovaných kontaktov na základe hodnoty DNIS.

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Správy o multimédiách

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecDefiníciaParameter

Číslice DNIS doručené s hovorom.
DNIS, čiže služba identifikácie
vytočeného čísla, je služba
poskytovaná telefónnou
spoločnosťou, ktorá spolu
s hovorom odosiela číselný reťazec
označujúci vytočené číslo
volajúceho.

DNIS sa pre kontakt
konverzácie
nezobrazí.

Poznámka

Používa sa ako: Segment riadka

DNIS

Názov vstupného bodu.

Používa sa ako: Segment riadka

Názov vstupného bodu

Posledných 7 dníČasové obdobieInterval

Typ média kontaktu, ako napríklad
telefón, e-mail alebo konverzácia.

Používa sa ako: Segment riadka

Typ kanála

Počet ID relácií kontaktuIdentifikátor kontaktu.Kontakty

Hlasitosť kontaktu – graf

Táto správa obsahuje počet spracovaných kontaktov na základe hodnoty DNIS pre daný typ kanála.

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Správy o multimédiách

Typ výstupu: Pruhový graf
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VzorecPopisParameter

Počet ID relácií kontaktu (typ kanála = telefonovanie)Typ média telefonického kontaktu.Hlasové
úlohy

Počet ID relácií kontaktu (typ kanála = konverzácia)Typmédia konverzačného kontaktu.Konverzácia

Počet ID relácií kontaktu (typ kanála = e-mail)Typ média e-mailového kontaktu.E-mail

CSR – včera

Táto zostava zobrazuje záznamy relácií kontaktov (CSR) za predchádzajúci deň.

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Správy o multimédiách

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecPopisParameter

Hodnota ANICifry automatického číselného označenia (ANI) dodané
s hovorom. ANI je služba poskytovaná telefónnou
spoločnosťou, ktorá odosiela telefónne číslo volajúceho
spolu s hovorom.

ANI

Hodnota DNISCifry identifikačnej služby vytočeného čísla (DNIS)
dodané s daným hovorom. DNIS je služba poskytovaná
telefónnou spoločnosťou, ktorá spolu s hovorom odosiela
cifru označujúcu vytočené číslo volajúceho.

DNIS

Hodnota názvu záverečného
frontu

Názov frontu, ktorý ponúka miesto pre hovory počas ich
čakania na spracovanie agentom. Hovory sa premiestnia
zo vstupného bodu do frontu a neskôr sa distribuujú
agentom.

Front

Hodnota názvu lokalityLokalita centra hovorov, do ktorej bol hovor
distribuovaný.

Lokalita

Hodnota názvu tímuSkupina agentov na konkrétnej lokalite, ktorá spracúva
konkrétny typ hovoru.

Tím

Hodnota Meno agentaMeno agenta, čiže osoby, ktorá prijíma
hovory/konverzácie/e-maily zákazníkov

Agent

Hodnota časovej pečiatky
začiatku kontaktu

Časová pečiatka začiatku kontaktu.Čas začiatku
hovoru

Hodnota Časová pečiatka
konca kontaktu

Časová pečiatka ukončenia kontaktu.Čas skončenia
hovoru

Hodnota času skončenia
hovoru – čas začiatku
hovoru

Trvanie pripojeného hovoru.Trvanie hovoru

Hodnota trvania IVRČas, v ktorom bol hovor v stave IVR.Čas IVR

Hodnota trvania frontuČas, ktorý kontakt strávil čakaním vo fronte.Čas vo fronte
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VzorecPopisParameter

Hodnota Trvanie pripojeniaTrvanie stavu pripojenia (komunikácie) v rámci tejto
interakcie.

Čas pripojenia

Hodnota Trvanie podržaniaČas, ktorý bol hovor podržaný.Čas podržania

Hodnota trvania súhrnuKumulatívne množstvo času, ktorý agenti strávili
v súhrnnom stave po spracovaní interakcií.

Čas súhrnu

Čas súhrnu + čas pripojeniaCelkový čas, v priebehu ktorého agent spracúva hovor
(vrátane času súhrnného stavu).

Čas spracovania

Hodnota trvania konzultácieČas, ktorý agent strávil konzultáciou s iným agentom
počas spracovania hovoru.

Čas konzultácie

Hodnota trvania konferencieČas, ktorý agent strávil v rámci konferencie s volajúcim
a iným agentom.

Čas konferencie

Hodnota trvania CTQCelkové trvanie strávené vo fronte na konzultáciu v rámci
interakcie.

Čas požiadavky
CTQ

Hodnota počtu podržaníPočet prepnutí prichádzajúceho volajúceho agentom do
stavu podržania.

Počet podržaní

Hodnota počtu konzultáciíPočet prípadov, keď agenti počas spracovania hovoru
iniciovali konzultácie s ďalším agentom alebo inou
osobou na externom čísle.

Počet konzultácií

Hodnota počtu konferenciíPočet nadviazaní konferenčných hovorov agenta
s volajúcim a iným agentom.

Počet konferencií

Hodnota počtu prenosov
naslepo

Počet prípadov, keď bol hovor prepojený pomocou
prepojenia naslepo v nasledujúcich scenároch:

• Agent prepojil hovor na iného agenta bez
predchádzajúcej konzultácie.

• Agent prepojil hovor na iný front bez
predchádzajúcej konzultácie.

• Agent prepojil hovor na externé číslo (v adresári)
bez predchádzajúcej konzultácie.

• Hovor prepojený do koncového bodu (EP)
prostredníctvom toku bez zásahu agenta.

Počet prenosov
naslepo

Hodnota počtu CTQPočet konzultácií vo fronte v rámci interakcie.Počet žiadostí CTQ

Používateľská príručka k analyzátoru Cisco Webex Contact Center Analyzer
61

Vizualizácia
CSR – včera



VzorecPopisParameter

Hodnota počtu prenosovOznačuje počet prípadov, keď došlo k prenosu hovoru:

• Agentom na iného agenta

• Prostredníctvom toku

• Do frontu

• Na číslo v adresári (DN) alebo EP

• Na EP prostredníctvom aktivity GoTo

Počet prepojení

Hodnota počtu chýb
prenosov

Označuje počet zlyhaní prenosu.Chyby prenosov

Hodnota typu spracovaniaOznačuje spôsob spracovania hovoru – krátky,
neuskutočnený, normálny.

Typ spracovania

Hodnota smeru hovoruIndikuje, či je hovor prichádzajúcim hovorom alebo
výstupným hovorom.

Kliknutím na bunku tabuľky Smer hovoru
zobrazíte ikonu Preskúmať. Kliknutím na
túto ikonu spustíte dialógové okno režimu
Prejsť na detaily. Zobrazia sa nasledujúce
parametre:

Dôvod ukončenia – Uvádza dôvod, pre
ktorý bol hovor ukončený. Napríklad,
zákazník opustil hovor.

Ukončujúca strana – Uvádza, kto hovor
ukončil alebo kde bol hovor ukončený.
Hovor bol napríklad ukončený agentom
alebo zákazníkom a bol ukončený v systéme
alebo vo fronte.

Poznámka

Smer hovoru

Hodnota typu ukončeniaTextový reťazec určujúci spôsob ukončenia hovoru.Typ ukončenia

Hodnota Je zaznamenanýPríznak, ktorý indikuje zaznamenanie kontaktu.Príznak záznamu

Hodnota názvu kódu súhrnuKód súhrnu, ktorý agent poskytol na interakciu.Súhrn

Hodnota ID relácie kontaktuJedinečný reťazec, ktorý identifikuje reláciu kontaktu.ID relácie

Vstupný bod hlasitosti kontaktu – CAR

Táto správa obsahuje informácie o vstupnom bode, cez ktorý bol zákazník smerovaný na agenta zo systému
IVR.

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Správy o multimédiách

Typ výstupu: Tabuľka
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VzorecFiltrePopisParameter

Názov vstupného bodu.

Používa sa ako: Segment riadka

Názov vstupného
bodu

Posledných 7 dníČasové obdobieInterval

Typ média kontaktu, ako napríklad
telefón, e-mail alebo konverzácia.

Používa sa ako: Segment riadka

Typ kanála

Počet jedinečných
ID záznamu

Stav aktivity:
ivr-pripojené

Predchádzajúci stav:
ivr-pripojené

Počet hovorov, ktoré vstúpili do tohto
frontu po zaradení do frontu zo vstupného
bodu pomocou skriptu ovládania hovorov
IVR.

Zo vstupného
bodu

Počet jedinečných
ID záznamu

Predchádzajúci stav:
pripojené

Stav aktivity:
ivr-pripojené

Počet hovorov prepojených do tohto
vstupného bodu agentom, ktorý klikol na
tlačidlo Front, z rozbaľovacieho zoznamu
vybral vstupný bod a potom klikol na
možnosť Prepojiť.

Prepojené do

Počet jedinečných
ID záznamu

Predchádzajúci stav:
ivr-pripojené

Stav aktivity: ukončené

Výstupný bod IVR/AA.Ukončené IVR

Vstupy bod hlasitosti kontaktu – graf

Táto správa obsahuje vstupný bod kontaktu.

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Správy o multimédiách

Typ výstupu: Pruhový graf

VzorecPopisParameter

Počet ID relácií kontaktu (typ kanála = telefonovanie)Typ média telefonického kontaktu.Hlasové
úlohy

Počet ID relácií kontaktu (typ kanála = konverzácia)Typmédia konverzačného kontaktu.Konverzácia

Počet ID relácií kontaktu (typ kanála = e-mail)Typ média e-mailového kontaktu.E-mail

Prichádzajúce, krátke kontakty – vstupný bod

Táto správa obsahuje informácie o počte hovorov, ktoré boli ukončené bez pripojenia k agentovi.

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Správy o multimédiách

Typ výstupu: Tabuľka
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VzorecFiltrePopisParameter

Názov vstupného bodu.

Používa sa ako: segment profilu

Názov vstupného
bodu

Posledných 7 dníČasové obdobieInterval

Typ média kontaktu, ako napríklad telefón,
e-mail alebo konverzácia.

Používa sa ako: segment profilu

Typ kanála

Počet ID relácií
kontaktu

Počet typov kontaktov v rámci prichádzajúcich
hovorov.

Prichádzajúci

Počet ID relácií
kontaktu

Typ
ukončenia:
krátky_hovor

Počet hovorov, ktoré boli ukončené v rámci
prahovej hodnoty krátkeho hovoru stanovenej
pre podnik bez toho, aby boli v pripojenom stave.

Krátke

Súčet trvaní IVRTrvanie hovoru v systému IVR v sekundách.Čas IVR

Graf frontu neuskutočnených hovorov

Táto správa obsahuje počet zákazníkov s neuskutočnenou komunikáciou pre každý front.

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Správy o multimédiách

Typ výstupu: Pruhový graf

VzorecFiltrePopisParameter

Počet ID relácií kontaktuTyp ukončenia:
prerušený

Typ kanála: telefonovanie

Typ média telefonického kontaktu.Hlasové
úlohy

Počet ID relácií kontaktuTyp ukončenia:
prerušený

Typ kanála: konverzácia

Typmédia konverzačného kontaktu.Konverzácia

Počet ID relácií kontaktuTyp ukončenia:
prerušený

Typ kanála: e-mail

Typ média e-mailového kontaktu.E-mail

Front Neuskutočnené

Táto správa predstavuje počet hovorov, ktoré boli v systéme, ale ukončili sa pred ich distribúciou agentovi
alebo inému prostriedku.

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Správy o multimédiách

Typ výstupu: Tabuľka
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VzorecFiltrePopisParameter

ID
posledného
frontu = nie
je v 0

Názov frontu.

Používa sa ako: Segment riadka

Názov frontu

Posledných 7 dníČasové obdobieInterval

ID
posledného
frontu = nie
je v 0

Typ média kontaktu, ako napríklad telefón,
e-mail alebo konverzácia.

Používa sa ako: Segment riadka

Typ kanála

Počet ID relácií kontaktu
(typ ukončenia = normálne)
+ počet ID relácií kontaktu
(typ popisovača =
neuskutočnený) + počet ID
relácií kontaktu (typ
ukončenia =
rýchle_odpojenie)

Počet hovorov ukončených počas intervalu
správy. Tento počet zohľadňuje prijaté,
neuskutočnené a odpojené hovory.
Prepojené hovory a krátke hovory nie sú
zahrnuté.

Dokončené

Počet ID relácií kontaktu
(typ popisovača =
neuskutočnený)/súčet
počtov kontaktov

Percento neuskutočnených hovorov%Neuskutočnených

Počet ID relácií kontaktuTyp
ukončenia:
prerušený

Počet neuskutočnených hovorov počas
intervalu správy. Neuskutočnený hovor je
hovor, ktorý bol ukončený bez distribúcie
na cieľové miesto, v systéme sa však
nachádzal dlhšie než je stanovené prahovou
hodnotou krátkeho hovoru pre daný podnik.

Neuskutočnené

Súčet trvaní frontu/súčet
počtov vo fronte

Kumulatívne množstvo času hovorov vo
fronte, ktoré čakajú na odoslanie agentovi
alebo inému prostriedku. Keďže čas vo
fronte sa počíta po opustení frontu hovorom,
čas vo fronte pre hovor nachádzajúci sa vo
fronte sa v správe nezohľadňuje.

Priem. čas vo
fronte

Súčet trvaní frontu (Je
kontakt spracúvaný ! =
1)/počet ID relácií kontaktu
(typ ukončenia =
neuskutočnené)

Kumulatívne množstvo času, v priebehu
ktorého sa hovory nachádzali v systéme
dlhšie než určuje prahová hodnota krátkeho
hovoru, ale boli ukončené pred ich
distribúciou agentovi alebo inému
prostriedku.

Priem. čas
prerušenia

Hlasitosť kontaktu vo fronte – graf

Táto grafická správa obsahuje počet typov kanálov, ktoré vstúpili do frontu pre daný typ kanála
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Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Správy o multimédiách

Typ výstupu: Pruhový graf

VzorecPopisParameter

Počet ID relácií kontaktu (typ kanála = telefonovanie, typ ukončenia
= neuskutočnené) + počet ID relácií kontaktu (typ kanála =
telefonovanie, typ ukončenia = normálne) + súčet počtov kontaktov
(typ kanála = telefonovanie, typ ukončenia = rýchle_ukončenie)

Typmédia telefonického
kontaktu.

Hlasové
úlohy

Počet ID relácií kontaktu (typ kanála = konverzácia, typ ukončenia
= neuskutočnené) + počet ID relácií kontaktu (typ kanála =
konverzácia, typ ukončenia = normálne) + súčet počtov kontaktov
(typ kanála = konverzácia, typ ukončenia = rýchle_ukončenie)

Typ média
konverzačného kontaktu.

Konverzácia

Počet ID relácií kontaktu (typ kanála = e-mail, typ ukončenia =
neuskutočnené) + počet ID relácií kontaktu (typ kanála = e-mail,
typ ukončenia = normálne) + súčet počtov kontaktov (typ kanála
= e-mail, typ ukončenia = rýchle_ukončenie)

Typ média e-mailového
kontaktu.

E-mail

Hlasitosť kontaktu vo fronte

Táto správa obsahuje počet typov kanálov, ktoré vstúpili do frontu.

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Správy o multimédiách

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecPopisParameter

Názov frontu

Používa sa ako: Segment riadka

Názov
frontu

Posledných 7 dníČasové obdobieInterval

Typmédia kontaktu, ako napríklad telefón, e-mail alebo konverzácia.

Používa sa ako: Segment riadka

Typ kanála

Súčet počtov
kontaktov

Celkový počet kontaktov.Celkom

Súčet počtov vo frontePočet hovorov, ktoré vstúpili do frontu počas tohto intervalu.Vo fronte

Front úrovne služieb

Táto správa predstavuje úroveň služieb pre front.

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Správy o multimédiách

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecFiltrePopisParameter

Názov frontu

Používa sa ako: Segment riadka

Názov frontu
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VzorecFiltrePopisParameter

Posledných 7 dníČasové obdobieInterval

Typ média kontaktu, ako napríklad telefón,
e-mail alebo konverzácia.

Používa sa ako: Segment riadka

Typ kanála

Percento úrovne služieb =
súčet stavov Je v rámci úrovne
služieb/celkove.

Počet hovorov, ktoré boli prijaté v rámci
prahovej hodnoty úrovne služieb poskytovanej
pre front alebo kvalifikáciu

% úrovne
služieb

Súčet počtov kontaktovCelkový počet hovorov od kontaktov, ktoré
boli v systéme Webex Contact Center prijaté
cez všetky vstupné body pre vybranú dĺžku
trvania.

Celkom

Počet ID relácií kontaktu (typ
ukončenia = normálne) + počet
ID relácií kontaktu (typ
ukončenia = neuskutočnené)
+ súčet počtov kontaktu (typ
ukončenia = rýchle_odpojenie)

Počet hovorov ukončených počas intervalu
správy. Tento počet zohľadňuje prijaté,
neuskutočnené a odpojené hovory. Prepojené
hovory a krátke hovory nie sú zahrnuté.

Dokončené

Počet ID relácií kontaktuTyp
ukončenia:
prerušený

Počet neuskutočnených hovorov počas
intervalu správy. Neuskutočnený hovor je
hovor, ktorý bol ukončený bez distribúcie na
cieľové miesto, v systéme sa však nachádzal
dlhšie než je stanovené prahovou hodnotou
krátkeho hovoru pre daný podnik.

Neuskutočnené

Počet ID relácií kontaktuTrvanie
pripojenia
> 0

Počet hovorov, ktoré boli smerované z frontu
na agenta alebo dostupný prostriedok a boli
prijaté agentom alebo prostriedkom.

Prijaté

Súčet počtov konferenciePočet prípadov, keď agenti iniciovali
konferenčný hovor s agentom alebo na externé
číslo.

Počet
konferencií

Súčet počtov podržaniaPočet prepnutí volajúceho do režimu podržania.Počet podržaní

Súčet trvaní frontu (Je kontakt
spracúvaný ! = 1)/počet ID
relácií kontaktu (typ ukončenia
= neuskutočnené)

Kumulatívne množstvo času, v priebehu
ktorého sa hovory nachádzali v systéme dlhšie
než určuje prahová hodnota krátkeho hovoru,
ale boli ukončené pred ich distribúciou agentovi
alebo inému prostriedku.

Priem. čas
prerušenia

Súčet trvaní frontu (Je kontakt
spracúvaný = 1)/počet ID
relácií kontaktu (trvanie
pripojenia > 0)

Celkový čas prijímania delený celkovým
počtom prijatých hovorov.

Priemerná
rýchlosť
odpovede
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Hlasitosť kontaktu lokality – graf

Táto správa obsahuje počet typov kontaktov pre každú lokalitu.

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Správy o multimédiách

Typ výstupu: Pruhový graf

VzorecPopisParameter

Počet ID relácií kontaktu (typ kanála = telefonovanie, typ ukončenia
= neuskutočnené) + počet ID relácií kontaktu (typ kanála =
telefonovanie, typ ukončenia = normálne) + súčet počtov kontaktov
(typ kanála = telefonovanie, typ ukončenia = rýchle_ukončenie)

Typmédia telefonického
kontaktu.

Hlasové
úlohy

Počet ID relácií kontaktu (typ kanála = konverzácia, typ ukončenia
= neuskutočnené) + počet ID relácií kontaktu (typ kanála =
konverzácia, typ ukončenia = normálne) + súčet počtov kontaktov
(typ kanála = konverzácia, typ ukončenia = rýchle_ukončenie)

Typ média
konverzačného kontaktu.

Konverzácia

Počet ID relácií kontaktu (typ kanála = e-mail, typ ukončenia =
neuskutočnené) + počet ID relácií kontaktu (typ kanála = e-mail,
typ ukončenia = normálne) + súčet počtov kontaktov (typ kanála
= e-mail, typ ukončenia = rýchle_ukončenie)

Typ média e-mailového
kontaktu.

E-mail

Informácie o kontakte lokalít

Táto správa obsahuje podrobnosti o všetkých agentoch v tíme v rámci danej lokality.

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Správy o multimédiách

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecFiltrePopisParameter

ID lokality nie
je v 0

Názov lokality.

Používa sa ako: Segment riadka

Názov lokality

ID lokality nie
je v 0

Typmédia kontaktu, ako napríklad telefón,
e-mail alebo konverzácia.

Používa sa ako: Segment riadka

Typ kanála

Posledných 7 dníČasové obdobieInterval

Počet ID relácií kontaktu
(typ ukončenia =
normálne) + počet ID
relácií kontaktu (typ
ukončenia =
neuskutočnené) + súčet
počtov kontaktu (typ
ukončenia =
rýchle_odpojenie)

Počet hovorov ukončených počas intervalu
správy. Tento počet zohľadňuje prijaté,
neuskutočnené a odpojené hovory.
Prepojené hovory a krátke hovory nie sú
zahrnuté.

Dokončené
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VzorecFiltrePopisParameter

Súčet počtov kontaktovTyp ukončenia:
rýchle_odpojenie

Počet hovorov, ktoré boli prijaté (čiže
pripojené k agentovi alebo distribuované
do cieľovej lokality a cieľovou lokalitou
prijaté), ale ktoré boli okamžite odpojené
v rámci prahovej hodnoty náhleho
odpojenia poskytnutého pre podnik.

Počet náhlych
odpojení

Počet ID relácií kontaktuTyp ukončenia:
normálny

Počet hovorov, ktoré boli smerované
z frontu na agenta alebo dostupný
prostriedok a boli prijaté agentom alebo
prostriedkom.

Prijaté

Súčet počtov konferenciePočet konferencií

Počet ID relácií kontaktu
(typ ukončenia =
neuskutočnené)/súčet
počtov kontaktov

Percento neuskutočnených hovorov.%Neuskutočnených

Súčet počtov podržaniaPočet prepnutí volajúceho do režimu
podržania.

Počet podržaní

Súčet trvaní frontuJe kontakt
spracovaný = 1

Kumulatívne množstvo času medzi
vstupom hovorov do frontu a ich prijatím
(pripojené k agentovi alebo inému
prostriedku) počas intervalu správy. Keďže
čas prijatia sa počíta až po prijatí hovoru,
správa nezohľadňuje čas prijatia hovorov,
ktoré čakajú na prijatie.

Čas prijatia

Súčet trvaní podržaných
hovorov + súčet trvaní
pripojených hovorov

Časový interval medzi prijatím hovorov
agentom alebo iným prostriedkom
a ukončením hovorov. Keďže čas
pripojenia sa nepočíta dovtedy, kým sa
hovor neukončí, správa nezohľadňuje čas
pripojenia hovoru, ktorý stále prebieha.

Čas pripojenia

Informácie o kontakte tímov

Táto správa obsahuje počet typov kontaktov v rámci tímu.

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Správy o multimédiách

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecFiltrePopisParameter

Názov tímu.

Používa sa ako: Segment riadka

Názov tímu

Posledných 7 dníČasové obdobieInterval
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VzorecFiltrePopisParameter

Typ média kontaktu, ako napríklad telefón,
e-mail alebo konverzácia.

Používa sa ako: Segment riadka

Typ kanála

Počet ID relácií kontaktu
(typ ukončenia =
normálne) + počet ID
relácií kontaktu (typ
ukončenia =
neuskutočnené) + súčet
počtov kontaktu (typ
ukončenia =
náhle_odpojenie)

Počet hovorov ukončených počas intervalu
správy. Tento počet zohľadňuje prijaté,
neuskutočnené a odpojené hovory. Prepojené
hovory a krátke hovory nie sú zahrnuté.

Dokončené

Súčet počtov kontaktovTyp ukončenia:
náhle_odpojenie

Počet hovorov, ktoré boli prijaté (čiže pripojené
k agentovi alebo distribuované do cieľovej
lokality a cieľovou lokalitou prijaté), ale ktoré
boli okamžite odpojené v rámci prahovej
hodnoty náhleho odpojenia poskytnutého pre
podnik.

Počet náhlych
odpojení

Počet ID relácií kontaktuTyp ukončenia:
normálny

Počet hovorov, ktoré boli smerované z frontu na
agenta alebo dostupný prostriedok a boli prijaté
agentom alebo prostriedkom.

Prijaté

Súčet počtov konferenciePočet prípadov, keď agenti iniciovali
konferenčný hovor s agentom alebo na externé
číslo.

Počet
konferencií

Súčet počtov podržaniaPočet prepnutí volajúceho do režimu podržania.Počet podržaní

Súčet trvaní frontuJe kontakt
spracovaný = 1

Kumulatívne množstvo času medzi vstupom
hovorov do frontu a ich prijatím (pripojené
k agentovi alebo inému prostriedku) počas
intervalu správy. Keďže čas prijatia sa počíta až
po prijatí hovoru, správa nezohľadňuje čas
prijatia hovorov, ktoré čakajú na prijatie.

Čas prijatia

Súčet trvaní podržaných
hovorov + súčet trvaní
pripojených hovorov

Časový intervalmedzi prijatím hovorov agentom
alebo iným prostriedkom a ukončením hovorov.
Keďže čas pripojenia sa nepočíta dovtedy, kým
sa hovor neukončí, správa nezohľadňuje čas
pripojenia hovoru, ktorý stále prebieha.

Čas pripojenia

Správa o hlasitosti

Táto správa obsahuje informácie o počte typov kanálov pre tím.

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Správy o multimédiách

Typ výstupu: Tabuľka
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VzorecFiltrePopisParameter

Posledných 7 dníČasové obdobieInterval

Typ kanálaTyp média kontaktu, ako napríklad
telefón, e-mail alebo konverzácia.

Typ kanála

Súčet atribútov Je ponúkanýCelkový počet ponúkaných
kontaktov.

Ponúknutý

Počet ID relácií kontaktuTyp
ukončenia:
normálny

Celkový počet spracovaných
interakcií.

Spracované

(Súčet trvaní pripojenia + súčet
trvaní podržania + súčet trvaní
zhrnutia)/počet ID relácií
kontaktu

Priemerná dĺžka času stráveného
spracovaním hovoru.

Priemerný čas
spracovania

Správa o hlasitosti – graf

Táto správa obsahuje počet kontaktov ponúkaných alebo spracovávaných pre daný typ kanála.

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Správy o multimédiách

Typ výstupu: Pruhový graf

VzorecFiltrePopisParameter

Súčet atribútov Je
ponúkaný

Celkový počet
ponúkaných kontaktov.

Ponúknutý

Počet ID relácií kontaktuTyp ukončenia: normálnyCelkový počet
spracovaných interakcií.

Spracované

Správy o samoobslužných činnostiach

Správa o toku dialógu IVR a CVA

Táto správa obsahuje prevádzkové metriky samoobslužných činností. Informácie správ a analýz
samoobslužných činností sa skladajú z nasledujúcich častí:

• Počet neuskutočnených hovorov v oblasti samoobslužných činností.

• Počet neuskutočnených hovorov vo fronte.

Samoobslužné činnosti sa aktivujú po pridaní aktivity virtuálneho agenta do toku hovorov v návrhárovi toku.
Keď sa zákazník spojí s kontaktným centrom, virtuálny agent spracuje kontakt v systéme IVR.Ďalšie informácie
o konfigurácii virtuálneho asistenta nájdete v časti Virtuálny agent v príručke na nastavenie a správu centra
Cisco Webex Contact Center.

Poznámka
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Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Správy o multimédiách > Správy o samoobslužných
činnostiach > Správa o toku dialógu IVR a CVA.

Typ výstupu: Tabuľka

Tabuľka 5: Správa o toku dialógu IVR a CVA

VzorecFiltrePopisParameter

Časové obdobie, za ktoré
sa vykazujú analytické
údaje o samoobslužných
činnostiach.

Interval

Zoznam vstupných bodov
pre hovor v systéme IVR.

Názov vstupného bodu

Celkový počet hovorov
v systéme IVR, ktoré
spracoval virtuálny agent.

Hovory IVR spolu

Počet hovorov IVR, ktoré
boli neuskutočnené
v systéme IVR.

Neuskutočnené hovory
v samoobsluhe

Počet hovorov IVR, ktoré
boli eskalované do frontu.

Hovory eskalované do
frontu

100 * (hovory eskalované
do frontu/celkový počet
hovorov IVR)

Percento hovorov IVR,
ktoré boli eskalované do
frontu.

Percento eskalácie do
frontu

Kliknutím na ľubovoľnú bunku tabuľky (okrem bunky Percento eskalácie do frontu) zobrazíte ikonu Prejsť
na detaily. Kliknutím na túto ikonu spustíte dialógové okno režimu Prejsť na detaily. V dialógovom okne
režimu Prejsť na detaily sa zobrazia záznamy, ktoré sú súčasťou výpočtu vizualizácie. Môžete zobraziť
nasledujúce podrobnosti:

Tabuľka 6: Prejsť na detaily

PopisParameter

Zobrazuje názov aktivity, ako napríklad CVA, Výzva
na prehranie, Ponuka a Front.

Názov aktivity

Zobrazuje celkový počet hovorov uskutočnených
v tejto aktivite.

Počet hovorov uskutočnených v tejto aktivite

Ak chcete do správy pridať nový stĺpec, môžete vybrať príslušné polia a opatrenia/merania z rozbaľovacieho
zoznamu na ľavej strane dialógového okna režimu Prejsť na detaily. Správu Prejsť na detaily môžete
exportovať vo formáte programuMicrosoft Excel alebo ako súbor CSV na preferované umiestnenie. Ak chcete
zobraziť dialógové okno režimu Prejsť na detaily v osobitnom okne, kliknite na ikonu Spustiť.

Na zobrazenie poradia aktivít môžete prejsť na detaily v bunke tabuľky Názov aktivity. Táto správa Prejsť
na detaily je prechodom na detaily druhej úrovne. Môžete zobraziť nasledujúce podrobnosti:
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Tabuľka 7: Prejsť na detaily

PopisParameter

Zobrazuje vstupný bod konkrétnej aktivity.Názov vstupného bodu

Zobrazuje dátum a čas, kedy hovor doputoval do
samoobsluhy.

Časová známka

Zobrazuje identifikačné číslo hovoru.ID volajúceho

Zobrazuje poradie aktivít, ktoré tvorili súčasť hovoru.
Tieto aktivity zahŕňajú DTMF, názov výzvy, názov
frontu, neuskutočnené, dokončené, CVA, ponuka,
dokončenie samoobsluhy a neuskutočnené
v samoobsluhe.

Poradie činností

Správa o odhlásení z frontu

Táto správa obsahuje možnosti odhlásenia z frontu realizované zákazníkom.

Keď sa zákazník spojí s kontaktným centrom, virtuálny agent spracuje kontakt v systéme IVR. Systém IVR
poskytuje zákazníkovi možnosť odhlásenia z frontu. Táto správa zobrazuje:

• Počet odhlásení.

• Ďalšie údaje priradené k hovoru.

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Správy o multimédiách > Správy o samoobslužných
činnostiach > Správa o odhlásení z frontu

Typ výstupu: Tabuľka

Tabuľka 8: Správa o odhlásení z frontu

VzorecFiltrePopisParameter

Zobrazuje dátum.Dátum

Front, v ktorom sa kontakt
nachádzal v čase
odhlásenia.

Názov frontu

Počet kontaktov
zákazníka, ktorí k danému
dátumu odhlásili z frontu.

Počet odhlásení

Kliknutím na bunku tabuľky Počet odhlásení zobrazíte ikonu Prejsť na detaily. Kliknutím na túto ikonu
spustíte dialógové okno režimu Prejsť na detaily. V dialógovom okne režimu Prejsť na detaily sa zobrazia
záznamy, ktoré sú súčasťou výpočtu vizualizácie. Môžete zobraziť nasledujúce podrobnosti:
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Tabuľka 9: Prejsť na detaily

VzorecPopisParameter

Zobrazuje čas pripojenia hovoru.Čas hovoru

Zobrazuje číslo ANI, ktoré je
priradené k hovoru.

ANI

Slúži na zobrazenie čísla DNIS,
ktoré je priradené k hovoru.

DNIS

Zobrazuje poradie aktivít, ktoré sa
vyskytli počas hovoru.

Poradie pracovných postupov

Ak chcete do správy pridať nový stĺpec, môžete vybrať príslušné polia a opatrenia/merania z rozbaľovacieho
zoznamu na ľavej strane dialógového okna režimu Prejsť na detaily. Správu Prejsť na detaily môžete
exportovať vo formáte programuMicrosoft Excel alebo ako súbor CSV na preferované umiestnenie. Ak chcete
zobraziť dialógové okno režimu Prejsť na detaily v osobitnom okne, kliknite na ikonu Spustiť.

Integrovaná správa so štatistikami prieskumu hovorov IVR

Riešenie Webex Contact Center je integrované s modulom Cisco Webex Experience Management, aby bolo
možné prezentovať prieskumy hovorov zákazníkom, ako aj zhromažďovať ich spätnú väzbu.

Ak sa táto správa nezobrazuje, obráťte sa na oddelenie podpory spoločnosti Cisco, pretože sa môže vyžadovať
povolenie príznaku príslušnej funkcie.

Poznámka

Okamžitá správa so štatistikami prieskumu hovorov IVR umožňuje správcom a supervízorom zobrazovať
štatistiky prieskumu hovorov, aby bolo možné merať efektívnosť prieskumov. Táto správa je dostupná pre
zákazníkov, ktorí majú prístup k miniaplikácii Webex Experience Management.

Cesta k správe:Správy o akcii >Historické správy >Multimediálne správy > Správy o samoobslužných
činnostiach > Okamžitá správa so štatistikami prieskumu hovorov IVR

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecFiltrePopisParameter

Časové obdobie, za ktoré
sa vykazujú údaje
prieskumu hovorov
v module Webex
Experience Management.

Interval

Celkový počet hlasových
hovorov, v rámci ktorých
bol v priebehu intervalu
zákazníkovi poskytnutý
prieskum hovorov

Celkový počet hovorov
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VzorecFiltrePopisParameter

Počet zákazníkov, ktorí sa
rozhodli pre okamžitý
prieskum.

Ak sa vyskytla
chyba pri
zhromažďovaní
preferencií
súhlasu
volajúceho,
nebude sa
považovať za
súčasť výpočtu
počtu súhlasov
s prieskumom.

Poznámka

Počet súhlasov
s prieskumom

(Počet súhlasov
s prieskumom/celkový
počet kontaktov
s prieskumom) × 100

Percento zákazníkov, ktorí
sa rozhodli pre okamžitý
prieskum.

Štatistiky súhlasu
s prieskumom

Percento hlasových
hovorov, v rámci ktorých
bola prijatá odpoveď na
prieskum hovorov. Počíta
sa ako percento z počtu
súhlasov.

Miera reakcií na prieskum

Percento otázok
zodpovedaných
zákazníkmi. Táto hodnota
sa počíta ako percento z
celkového počtu otázok
zaslaných zákazníkom.

Miera dokončenia
prieskumu

Súhrnná hodnota možností Celkový počet hovorov s prieskumom a Počet súhlasov s prieskumom
predstavuje súčet všetkých hodnôt v rámci stanoveného trvania.

Súhrnná hodnota možnostiŠtatistiky súhlasu s prieskumom vyjadruje percento súhrnných hodnôt možností
Celkový počet hovorov s prieskumom a Počet súhlasov s prieskumom.

Súhrnná hodnota možnosti Miera reakcií na prieskum je percentuálny podiel súhrnných hodnôt možnosti
Celkový počet hovorov s prieskumom a celkový počet zákazníkov, ktorí reagovali na prieskum.

Súhrnná hodnota možnostiMiera dokončenia prieskumu je percentuálny podiel súhrnných hodnôt možnosti
Celkový počet hovorov s prieskumom a celkového počtu zákazníkov, ktorí prieskum dokončili.

Ak sa hlasový hovor spája s viacerými prieskumami, zaznamenajú sa iba podrobnosti posledného prieskumu.Poznámka
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Štatistická správa o prieskume hovorov

Riešenie Webex Contact Center je integrované s modulom Cisco Webex Experience Management, aby bolo
možné prezentovať prieskumy hovorov zákazníkom, ako aj zhromažďovať ich spätnú väzbu.

Ak sa táto správa nezobrazuje, obráťte sa na oddelenie podpory spoločnosti Cisco, pretože sa môže vyžadovať
povolenie príznaku príslušnej funkcie.

Poznámka

Správa so štatistickými údajmi prieskumu hovorov je dostupná zákazníkom s prístupom k miniaplikácii
Webex Experience Management.

Správa so štatistickými údajmi o prieskume hovorov umožňuje správcom a supervízorom zobraziť štatistiku
prieskumu hovorov, aby bolo možné merať efektívnosť prieskumov. Táto správa obsahuje údaje o okamžitých
a odložených prieskumoch. Okamžitý prieskum je prieskum prezentovaný zákazníkovi po ukončení hlasového
hovoru so zákazníkom. Odložený prieskum je prieskum prezentovaný neskôr formou správy SMS alebo
e-mailu.

Cesta k správe:Správy o akcii >Historické správy >Multimediálne správy > Správy o samoobslužných
činnostiach > Štatistická správa o prieskume hovorov

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecFiltrePopisParameter

Časové obdobie, za ktoré
sa vykazujú údaje
prieskumu hovorov
v module Cisco Webex
Experience Management.

Interval

Typ prieskumu, ktorý si
zákazníci vybrali
(okamžitý alebo odložený
prieskum).

Typ prieskumu

Celkový počet
zákazníkov, ktorým bol
ponúknutý špecifický typ
prieskumu (okamžitý
a odložený prieskum).

Celkový počet kontaktov
s prieskumom
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VzorecFiltrePopisParameter

Celkový počet
zákazníkov, ktorí vyjadrili
súhlas s každým typom
prieskumu (okamžitým
a odloženým
prieskumom).

Ak sa vyskytla
chyba pri
zhromažďovaní
preferencií
súhlasu
volajúceho,
nebude sa
považovať za
súčasť výpočtu
počtu súhlasov
s prieskumom.

Poznámka

Počet súhlasov
s prieskumom

(Počet súhlasov
s prieskumom/celkový
počet kontaktov
s prieskumom) × 100

Percento zákazníkov, ktorí
vyjadrili súhlas s
prieskumom (okamžitým
a odloženým
prieskumom).

Štatistiky súhlasu
s prieskumom

Súhrnná hodnota možností Celkový počet hovorov s prieskumom a Počet súhlasov s prieskumom
predstavuje súčet všetkých hodnôt v rámci stanoveného trvania.

Súhrnná hodnota možnostiŠtatistiky súhlasu s prieskumom vyjadruje percento súhrnných hodnôt možností
Celkový počet hovorov s prieskumom a Počet súhlasov s prieskumom.

Ak sa hlasový hovor spája s viacerými prieskumami, zaznamenajú sa iba podrobnosti posledného prieskumu.Poznámka

Štatistiky tímu a frontu

Karta priemerného času spracovania

Táto správa obsahuje priemerný čas všetkých kontaktov (hlasové, e-mailové a konverzácia), ktoré boli
spracované.

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Štatistiky tímu a frontu

Typ výstupu: karta

Karta priemerného času kompletizácie

Táto správa obsahuje priemerný čas dokončenia pre každý jednotlivý kanál a pre všetky kanály.

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Štatistiky tímu a frontu
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Typ výstupu: Tabuľka

Štatistiky tímu

Táto správa zobrazuje štatistiky tímu.

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Štatistiky tímu a frontu

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecFiltrePopisParameter

Posledných 7 dníZobrazuje trvanie,
v priebehu ktorého sa
zhromažďujú štatistiky
tímu.

Interval

Zobrazuje názov tímu.Názov tímu

Zobrazuje meno agenta.Meno agenta

Zobrazuje počet
kontaktov spracovaných
agentom.

Počet spracovaných
kontaktov

Súčet spracovaných
kontaktov v rámci
prichádzajúcich hovorov
+ spracovaných
vytáčaných hovorov

Zobrazuje celkový počet
kontaktov spracovaných
agentom pre typ kanála
hovoru.

Celkový počet
spracovaných kontaktov

Zobrazuje celkový počet
kontaktov v rámci
prichádzajúcich hovorov
spracovaných agentom
pre typ kanála hovoru.

Spracované kontakty
prichádzajúcich hovorov

Zobrazuje počet spätných
volaní spracovaných
agentom pre typ kanála
hovoru.

Spracované spätné volania

Zobrazuje celkový počet
vytáčaných hovorov
spracovaných agentom
pre typ kanála hovoru.

Spracované vytáčané
hovory

Súčet trvaní zhrnutia +
súčet trvaní pripojených
hovorov/počet
spracovaných kontaktov

Zobrazuje priemerný čas
strávený agentom
spracovávaním kontaktov.

Priemerný čas
spracovania
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VzorecFiltrePopisParameter

Súčet trvaní súhrnu/súčet
počtov súhrnu

Zobrazuje priemerný čas
strávený vytváraním
súhrnu spracovaných
kontaktov.

Priemerný čas
kompletizácie

Stĺpce Celkový počet spracovaných kontaktov, Spracované kontakty prichádzajúcich hovorov,
Spracované spätné volania a Spracované vytáčané hovory sú k dispozícii v správe so štatistikami tímu
v rámci správ APS v module Agent Desktop

Poznámka

Karta celkového počtu spracovania

Táto správa obsahuje celkový počet spracovaných kontaktov rozdelených podľa typu kanála.

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Štatistiky tímu a frontu

Typ výstupu: karta

Správy o využití licencie

Správa o používaní licencie - Webex Contact Center PSTN

Táto správa obsahuje prehľad o denných pozorovaných maximálnych súbežných hlasom aktivovaných relácií
agentov v prostredí Agent Desktop. Poskytuje indikatívne informácie o využívaní jednotky SKU pre platené
prichádzajúce hovory v sieti PSTN. Táto správa obsahuje aj denné pozorované maximálne súbežné hlasové
bezplatné hlasové hovory u nájomníkov. Poskytuje indikatívne informácie o využívaní jednotky SKU pre
bezplatné prichádzajúce hovory v sieti PSTN. K dispozícii je rozdelenie maximálneho počtu súbežných
bezplatných hlasových hovorov, ktoré zobrazuje zloženie hovorov pripojených k agentovi, systému IVR
a frontu.

Táto správa zobrazuje údaje o každodennom používaní v rámci vybratého mesiaca. Predvolene je vybratý
aktuálny mesiac. Príslušnýmesiac môžete vybrať z rozbaľovacieho zoznamu z predchádzajúcich 36 mesiacov.
Dni v mesiaci v tabuľke sú usporiadané vo vzostupnom poradí.

V prípade správ o využití licencie si môžete vybrať časové pásmoUTC (časové pásmoFakturácia). Predvolene
je vybraté časové pásmo UTC. Ak nie je začiarknuté políčko časového pásma UTC, správa bude obsahovať
údaje v časovom pásme analyzátora nakonfigurované v záhlaví okna analyzátora. Keď exportujete správu
o využití licencie, môžete zobraziť exportovanú správu vo vybratom časovom pásme.

Hodnota Súhrn možnosti Maximálny počet súbežných hlasom aktivovaných relácií agenta sa považuje
za použitie pre jednotku SKU prichádzajúcich platených hovorov v sieti PSTN na účely mesačnej fakturácie.

Hodnota SúhrnmožnostiMaximálne súbežné bezplatné hovory sa považuje za použitie pre jednotku SKU
prichádzajúcich bezplatných hovorov v sieti PSTN na účely mesačnej fakturácie.
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Ak sa v priebehu stanoveného trvania neprihlásia žiadni agenti, v správe sa pre záznam daného špecifického
trvania zobrazí hodnota nula. Ak agent je prihlásený a až do odhlásenia neboli agentom uskutočnené žiadne
hovory, záznam maximálneho počtu súbežných hlasom aktivovaných relácií agenta sa nastaví na hodnotu
jeden.

Poznámka

V prípade prehliadača Mozilla Firefox musíte zadať dátum ručne vo formáte YYYY-MM.Poznámka

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Správy o využití licencie

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecPopisParameter

Zobrazuje dátum dennej správy.Dátum

Zobrazuje maximálny počet
súbežných hlasom aktivovaných
relácií agenta v danom dni.

Maximálny počet súbežných
hlasom aktivovaných relácií agenta

Zobrazuje maximálny počet
súbežných hovorov na bezplatných
vytáčaných telefónnych číslach pre
daný deň.

Maximálne súbežné bezplatné
hovory

Tieto stĺpce obsahujú rozdelenie
maximálneho počtu súbežných
bezplatných hlasových hovorov,
ktoré zobrazuje zloženie hovorov
pripojených k agentovi, systému
IVR a frontu.

Bezplatné hlasové hovory – agenti

Bezplatné hlasové hovory – IVR

Bezplatné hlasové hovory – front

Zobrazuje celkový počet súbežných
hovorov pripojených
k spoplatneným telefónnym číslam
so zachovanímmaximálneho počtu
súbežných bezplatných hovorov.

Súčasné spoplatnené hovory

Tieto stĺpce obsahujú rozdelenie
súbežných spoplatnených hovorov,
ktoré zobrazuje zloženie hovorov
pripojených k agentovi, systému
IVR a frontu.

Spoplatnené hlasové hovory –
agenti

Spoplatnené hlasové hovory – IVR

Spoplatnené hlasové hovory – front

V rozbaľovacom zoznameVybraťDNmôžete vybrať konkrétne číslo DN. Predvolená hodnota v rozbaľovacom
zozname Vybrať DN je nastavená na možnosť Všetky DN s hovormi. Predvolená hodnota agreguje údaje
hovoru pre všetky čísla DN (spoplatnené aj bezplatné).
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Čísla DN v rozbaľovacom zozname Vybrať DN obsahuje spoplatnené a bezplatné čísla DN, ktoré spracovali
najmenej jeden hovor vo vybratom mesiaci.

Ak v rozbaľovacom zozname Vybrať DN vyberiete spoplatnené číslo DN, zobrazia sa záznamy stĺpcov
Maximálny počet súbežných hlasom aktivovaných relácií agenta, Súčasné spoplatnené hovory
a Spoplatnené hlasové hovory (vrátane agenta, systému IVR a frontu). V stĺpcoch Maximálne súbežné
bezplatné hovor a Bezplatné hlasové hovory sa zobrazí hodnota NA.

Ak v rozbaľovacom zozname Vybrať DN vyberiete bezplatné číslo DN, zobrazia sa záznamy stĺpcov
Maximálny počet súbežných hlasom aktivovaných relácií agenta,Maximálne súbežné bezplatné hovory
aBezplatné hlasové hovory (v rozdelení podľa agenta, systému IVR a frontu). V stĺpcoch Súčasné spoplatnené
hovory a Spoplatnené hlasové hovory sa zobrazí hodnota NA.

Ak chcete načítať údaje pre viaceré čísla DN, kliknutím na položku Vlastný výber v rozbaľovacom zozname
Vybrať DNspustíte modálne dialógové okno Vlastný výber čísla DN. V rozbaľovacom zozname DN list
môžete vybrať viaceré čísla DN začiarknutím políčka vedľa čísla DN. Tento zoznam obsahuje spoplatnené
aj bezplatné čísla DN. Môžete vybrať príslušné číslo DN, ktoré môže byť kombináciou spoplatneného a
bezplatného čísla DN. Vybratý zoznam čísel DN sa zobrazí aj v poli Vybraté číslo DN.

Historická správa o používaní licencie - Webex Contact Center PSTN

Táto správa obsahuje zobrazenie mesačných pozorovaných maximálnych súbežných hlasom aktivovaných
relácií agenta v prostredí Agent Desktop. V každom časovom bode je k dispozícii zobrazenie údajov za
dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov. K dispozícii sú údaje za posledných tridsaťšesť mesiacov. Táto
správa obsahuje indikáciu sezónnosti v spotrebe licencie PSTN.

V prípade správ o využití licencie si môžete vybrať časové pásmoUTC (časové pásmoFakturácia). Predvolene
je vybraté časové pásmo UTC. Ak nie je začiarknuté políčko časového pásma UTC, správa bude obsahovať
údaje v časovom pásme analyzátora nakonfigurované v záhlaví okna analyzátora. Keď exportujete správu
o využití licencie, môžete zobraziť exportovanú správu vo vybratom časovom pásme.

Hodnota Súhrn možnosti Maximálny počet súbežných hlasom aktivovaných relácií agenta sa vykazuje
pre prichádzajúcu jednotku SKU PSTN Toll.

Hodnota Súhrn možnosti Maximálne súbežné bezplatné hovory sa vykazuje pre prichádzajúcu jednotku
SKU PSTN Toll Free.

V prípade prehliadača Mozilla Firefox musíte zadať dátum ručne vo formáte YYYY-MM.Poznámka

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Správy o využití licencie

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecPopisParameter

Slúži na zobrazenie mesiaca a roka
mesačnej správy.

Mesiac

Slúži na zobrazenie maximálneho
počtu súbežných hlasom
aktivovaných relácií agenta
v danom mesiaci.

Maximálny počet súbežných
hlasom aktivovaných relácií agenta

Používateľská príručka k analyzátoru Cisco Webex Contact Center Analyzer
81

Vizualizácia
Historická správa o používaní licencie - Webex Contact Center PSTN



VzorecPopisParameter

Slúži na zobrazenie maximálneho
počtu súbežných hovorov na
bezplatných vytáčaných
telefónnych číslach pre daný
mesiac.

Maximálne súbežné bezplatné
hovory

Tieto stĺpce obsahujú rozklad
maximálneho počtu súbežných
bezplatných hlasových hovorov na
zobrazenie zloženia hovorov
pripojených k agentovi, IVR
a frontu.

Bezplatné hlasové hovory – agenti

Bezplatné hlasové hovory – IVR

Bezplatné hlasové hovory – front

Slúži na zobrazenie celkového
počtu súbežných hovorov
pripojených k spoplatneným
telefónnym číslam so zachovaním
maximálneho počtu súbežných
bezplatných hovorov.

Súčasné spoplatnené hovory

Tieto stĺpce obsahujú rozdelenie
súbežných spoplatnených
hovorov,ktoré zobrazuje zloženie
hovorov pripojených k agentovi,
systému IVR a frontu.

Spoplatnené hlasové hovory –
agenti

Spoplatnené hlasové hovory – IVR

Spoplatnené hlasové hovory – front

Správy o spätných volaniach

Správa o spätnom volaní

Zákazník centra kontaktov sa môže rozhodnúť prijať spätné volanie od agenta, keď zákazník navštívi webovú
lokalitu centra kontaktov, komunikuje s automatickým modulom (botom) alebo čaká vo fronte. Tok
zdvorilostného spätného hovoru konfiguruje vývojár toku.Ďalšie informácie nájdete v kapitole Zdvorilostný
spätný hovor v príručke na nastavenie a správu centra Cisco Webex Contact Center.

Cesta k správe: Správy o akcii > Historické správy > Správy o spätnom volaní

Typ výstupu: Tabuľka

Tabuľka 10: Správa o spätnom volaní

VzorecFiltrePopisParameter

Názov posledného frontu,
ktorý bol priradený k
spätnému volaniu.

Názov frontu
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VzorecFiltrePopisParameter

Typ spätného volania.
Typ spätného volania
môže byť zdvorilostný
alebo webový.

Typ spätného volania

Zdroj spätného volania.
Zdrojom spätného volania
môže byť web,
konverzácia alebo systém
IVR.

Zdroj spätného volania

Čas, kedy sa zákazník
rozhodol pre spätné
volanie.

Čas žiadosti o spätné
volanie

Čas, kedy bolo spätné
volanie prepojené medzi
agentom a zákazníkom.

Čas prepojenia spätného
volania

Číslo založené na
identifikátore ANI alebo
číslo, ktoré bolo
nakonfigurované v toku
činností.

Číslo spätného volania

Meno uprednostňovaného agenta, ktorý vykonal
spätné volanie kontaktu vo fronte.

Tento stĺpec zobrazuje hodnotu N/A,
pokiaľ kontakt nie je zaradený do frontu
k preferovanému agentovi
prostredníctvom aktivity Z frontu k
agentovi v nástroji Flow Designer.

Ďalšie informácie nájdete v
dokumentácii k aktivite Z frontu k
agentovi.

Ak uprednostňovaný agent nemôže
uskutočniť spätné volanie, zobrazí sa v
stĺpci Meno agenta hodnota N/A.

Poznámka

Meno preferovaného
agenta

Meno agenta
vykonávajúceho spätné
volanie.

Meno agenta

Názov tímu, do ktorého
agent patrí.

Názov tímu
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VzorecFiltrePopisParameter

Stav posledného spätného
volania.

Stav spätného volania

Úspech: keď bol hovor
pri spätnom volaní
spojený.

Nespracované: Keď
agent dostane požiadavku
na spätné volanie, ale
čaká na spracovanie.

Neúspech: keď bol
vykonaný pokus o spätné
volanie, ale pripojenie sa
nevytvorilo.

Stav posledného spätného
volania

Výpisy v reálnom čase

Výpisy v reálnom čase majú špecifické intervaly obnovovania. Keď spustíte správu v skutočnom čase, môžete
využiť viac možností filtrovania. Podržte kurzor nad hlavičkou tabuľky na zobrazenie ikony hamburgerovej
ponuky. Kliknutím na ikonu hamburgerovej ponuky otvoríte rozbaľovací zoznam filtra. V rozbaľovacom
zozname filtrovania môžete vybrať alebo zrušiť výber príslušných entít. Na zobrazenie pôvodného výberu
filtra môžete rozbaľovací zoznam filtra zavrieť a znova otvoriť.

Ak počas výberu alebo rušenia výberu príslušných entít v rozbaľovacom okne filtra dôjde k zobrazeniu okna
obnovenia správy:

• V tomto okne obnovenia budú začiarknuté všetky začiarkavacie políčka v rozbaľovacom zozname filtra.

• Ak chcete pokračovať vo výbere filtra, počkajte na dokončenie tohto obnovenia a potom zavrite a znova
otvorte rozbaľovací zoznam filtra.

Filtre môžete vyberať medzi intervalmi obnovenia.

Poznámka

Správy o agentoch v skutočnom čase
Správy o intervaloch agenta zobrazujú kumulatívne a derivované hodnoty na úrovni lokality, tímu alebo
agenta.

Správa o intervaloch – agent

Interval agenta v skutočnom čase

Táto správa obsahuje kumulatívnu a odvodenú hodnotu, keď je agent pripojený k typu kanála.

Cesta k správe: Správy o akcii > Výpisy v reálnom čase > Správy o agentovi > Správy o intervale
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Typ výstupu: Tabuľka

VzorecPopisParameter

Meno agenta, čiže osoba, ktorá prijíma
hovory zákazníkov.

Používa sa ako: Segment riadka

Meno agenta

Reálny čas – 30 minútČasové obdobieInterval

Typmédia kontaktu, ako napríklad telefón,
e-mail alebo konverzácia.

Používa sa ako: Segment riadka

Typ kanála

Súčet časovej pečiatky aktualizácie v
reálnom čase – Súčet časovej pečiatky
prihlásenia

Celkový čas prihlásenia agentov.Hodiny personálu

(Súčet trvania súhrnu vytáčaných
hovorov + súčet trvania súhrnu) +
(súčet trvania pripojeného vytáčaného
hovoru + súčet trvania pripojeného
hovoru)/(súčet trvania dostupnosti +
súčet trvania nečinnosti + súčet trvania
bez odpovede) + (súčet trvania
pripojených hovorov + súčet trvania
súhrnu + súčet trvania pripojených
vytáčaných hovorov + súčet trvania
súhrnu vytáčaných hovorov)

Jednotka času, ktorý agenti strávili
volaniami v porovnaní s časom dostupnosti
a časom nečinnosti.

Využitie

Súčet počtov pripojených vytáčaných
hovorov + súčet počtov pripojených
hovorov

Celkový počet hovorov zo všetkých typov
pôvodu.

Celkový počet hovorov

Súčet trvania nečinnostiCelkový čas, ktorý agenti strávili v stave
nečinnosti.

Čas nečinnosti

Súčet trvania dostupnostiCelkový čas, ktorý agenti strávili v stave
dostupnosti.

Čas dostupnosti

Súčet trvania zvoneniaCelkový čas, ktorý agenti strávili
v rezervovanom stave (čas trvania od
začatia zvonenia hovoru a pred prijatím
hovoru).

Čas rezervácie
vstupných

Súčet trvania pripojeníCelkový čas, v priebehu ktorého agent
komunikoval s volajúcim.

Čas pripojenia
vstupných

Súčet trvania pripojených hovorov +
súčet trvania podržaných hovorov

Celkové trvanie pripojenia hovoru, ktorého
sa agent zúčastňuje, vrátane času
podržania.

Vstupné - čas
kontaktovania
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VzorecPopisParameter

Súčet trvaní podržaniaPočet prepnutí prichádzajúceho volajúceho
agentom do stavu podržania.

Trvanie podržania
vstupných

Súčet trvania pripojeníCelkový

čas komunikácie agenta s volajúcim.

Čas pripojenia
vstupných

Súčet trvania kompletizáciíCelkový čas, ktorý agenti strávili
v súhrnnom stave po prichádzajúcom
hovore.

Vstupné - čas
kompletizácie

(Súčet trvania pripojených hovorov +
súčet trvania podržaných
hovorov)/súčet počtu pripojených
hovorov

Priemerný čas pripojenia prichádzajúcich
hovorov.

Priemerný čas
pripojenia vstupných

(Súčet trvaní pripojených hovorov +
súčet trvaní súhrnu)/(súčet počtu
pripojených hovorov)

Priemerný čas strávený agentmi
v súhrnnom stave po prichádzajúcom
hovore.

Priemerný čas
spracovania vstupných

Súčet trvania stavu bez reakcieCelkový čas, ktorý agenti strávili v stave
Bez odpovede.

Čas bez odpovede

Súčet počtu vytáčaných hovorovPočet prechodov agenta do stavu
rezervovaného na vytáčaný hovor (doba
trvania hovoru po začatí zvonenia a pred
prijatím hovoru).

Počet pokusov s
vytáčaním

Celkový počet výstupných pripojenýchPočet vytáčaných hovorov, ktoré boli
pripojené k agentovi.

Počet pripojených s
vytáčaním

Súčet trvania vytáčaného zvoneniaCelkový čas, v priebehu ktorého boli
agenti v stave rezervovanom na vytáčaný
hovor.

Čas rezervácie s
vytáčaním

Súčet trvaní podržania s vytáčanímCelkový čas podržania vytáčaných
hovorov.

Trvanie podržania s
vytáčaním

Súčet trvaní pripojení s vytáčanímMnožstvo času pripojenia agentov
k vytáčaným hovorom.

Čas pripojenia s
vytáčaním

Súčet trvaní kompletizácie s vytáčanímCelkový čas, ktorý agenti strávili
v súhrnnom stave po vytáčanom hovore.

Čas kompletizácie s
vytáčaním

Súčet trvaní pripojených vytáčaných
hovorov/súčet počtov pripojených
vytáčaných hovorov

Priemerný čas pripojenia výstupných
hovorov.

Priemerný čas
pripojenia s vytáčaním
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VzorecPopisParameter

(Súčet trvaní pripojených vytáčaných
hovorov + súčet trvaní súhrnu
vytáčaných hovorov)/(súčet počtov
vytáčaných hovorov + súčet počtov
pripojených vytáčaných hovorov)

Priemerná dĺžka času stráveného
spracovaním vytáčaného hovoru (celkový
čas pripojenia vytáčaného hovoru plus
celkový čas súhrnu vytáčaného hovoru
delený počtom pripojených vytáčaných
hovorov).

Priemerný čas
spracovania s vytáčaním

Maximálna časová pečiatka odhlásenia
– minimálna časová pečiatka
prihlásenia

Čas, v priebehu ktorého sa agent podieľal
na aktivite.

Doba trvania prihlásenia

Kliknutím na bunku tabuľky Profil kvalifikácií aleboKvalifikácie zobrazíte ikonu Prejsť na detaily. Kliknutím
na túto ikonu spustíte dialógové okno režimu Prejsť na detaily. Môžete zobraziť nasledujúce podrobnosti:

PopisParameter

Zobrazuje dátum a čas nasledujúceho prihlásenia pre agenta, ktorého profil
zručností sa aktualizoval pri odhlásení, alebo dátum a čas aktualizácie profilu
zručností pre agenta, ktorý je práve prihlásený.

Čas prihlásenia/aktualizácie
zručností

Zobrazuje názov profilu zručností, ktorý je priradený k agentovi.Profil zručností

Zobrazuje kvalifikáciu agenta, ako napríklad jazyková zdatnosť alebo znalosť
produktov. V tomto stĺpci sa zobrazuje viacero kvalifikácií priradených
k príslušnému profilu kvalifikácií v rámci jedného reťazca vo formáte
s oddelením čiarkami.

Kvalifikácie

Interval agenta v skutočnom čase – graf

Táto správa uvádza čas, v priebehu ktorého je agent pripojený k typu obsahu.

Cesta k správe: Správy o akcii > Výpisy v reálnom čase > Správy o agentovi > Správy o intervale

Typ výstupu: Pruhový graf

VzorecPopisParameter

Súčet počtu pripojených hovorovPočet e-mailov, konverzácií a
telefónnych hovorov, ktoré boli
distribuované a prijaté.

Počet pripojených

Štatistiky odchádzajúcich hovorov agenta v skutočnom čase

Táto správa obsahuje počet vytáčaných hovorov agentom v skutočnom čase.

Cesta k správe: Správy o akcii > Výpisy v reálnom čase > Správy o agentovi > Správy o intervale

Typ výstupu: Tabuľka
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VzorecPopisParameter

Meno agenta, čiže osoba, ktorá
prijíma hovory zákazníkov.

Používa sa ako: Segment riadka

Meno agenta

Typ média kontaktu, ako napríklad
telefón, e-mail alebo konverzácia.

Používa sa ako: Segment riadka

Typ kanála

Minimálna časová pečiatka
prihlásenia

Dátum a čas prihlásenia agenta.Čas prihlásenia

Celkový počet výstupných
pripojených

Počet spracovaných výstupných
hovorov.

Spracovaný kontakt s vytáčaním

(Čas pripojenia vytáčaného hovoru
+ čas dokončenia vytáčaného
hovoru)/vytáčané hovory

Čas pripojenia vytáčaného hovoru
= súčet trvaní pripojeného
vytáčaného hovoru.

Čas kompletizácie vytáčaného
hovoru = súčet trvaní kompletizácie
vytáčaného hovoru.

Vytáčané hovory = počet pokusov
o vytáčaný hovor + spracované
vytáčané kontakty

Počet pokusov o vytáčané hovory
= súčet vytáčaných hovorov.

Priemerný čas spracovania
výstupných hovorov.

Priemerný čas spracovania s
vytáčaním

Súčet trvaní pripojení s vytáčanímCelkový čas, v priebehu ktorého
agent hovoril s účastníkom počas
vytáčaného hovoru.

Čas pripojenia s vytáčaním

Čas pripojenia vytáčaného
hovoru/spracovaný kontakt počas
vytáčaného hovoru

Priemerný čas pripojenia
vytáčaného hovoru.

Priemerný čas pripojenia s
vytáčaním

Čas pripojenia vytáčaného hovoru
+ trvanie podržania vytáčaného
hovoru

Trvanie podržania vytáčaného
hovoru = súčet trvaní podržania
vytáčaného hovoru

Celkový čas, v priebehu ktorého
agent hovoril s účastníkom počas
vytáčaného hovoru.

Trvanie hovorov s vytáčaním

Interval lokality v skutočnom čase

Táto správa obsahuje podrobnosti o lokalite.
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Cesta k správe: Správy o akcii > Výpisy v reálnom čase > Správy o agentovi > Správy o intervale

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecPopisParameter

Riadkový segmentNázov lokality.Názov lokality

Riadkový segmentTyp média kontaktu, ako napríklad
telefón, e-mail alebo konverzácia.

Typ kanála

Súčet časovej pečiatky aktualizácie v
reálnom čase – Súčet časovej pečiatky
prihlásenia

Celkový čas prihlásenia agentov.Hodiny personálu

((Súčet trvania súhrnu vytáčaných
hovorov + súčet trvania súhrnu) +
(súčet trvania pripojených vytáčaných
hovorov + súčet trvania pripojených
hovorov))/počet hodín personálu

Jednotka času, ktorý agenti strávili
volaniami v porovnaní s časom
dostupnosti a časom nečinnosti.

Využitie

Súčet počtov pripojených vytáčaných
hovorov + súčet počtov pripojených
hovorov

Celkový počet hovorovCelkový počet kontaktov

Súčet trvania nečinnostiCelkový čas, ktorý agenti strávili v stave
nečinnosti.

Čas nečinnosti

Súčet trvania dostupnostiCelkový čas, ktorý agenti strávili v stave
dostupnosti.

Čas dostupnosti

Súčet trvania zvoneniaPočet prepnutí agenta do
prichádzajúceho rezervovaného stavu.

Čas rezervácie vstupných

Súčet trvania pripojeníCelkové množstvo času, ktorý agenti
strávili v rezervovanom stave (doba
trvania od začatia zvonenia hovoru
a pred prijatím hovoru).

Čas pripojenia vstupných

Súčet trvaní podržaniaPočet prepnutí prichádzajúceho
volajúceho agentom do stavu podržania.

Trvanie podržania
vstupných

Súčet trvania pripojených hovorov +
súčet trvania podržaných hovorov

Počet prichádzajúcich hovorov, ktoré
boli pripojené k agentovi.

Vstupné - čas
kontaktovania

Súčet trvania súhrnovPočet prechodov agentov do súhrnného
stavu po prichádzajúcom hovore.

Čas súhrnu
prichádzajúcich hovorov

(Súčet trvania pripojených hovorov +
súčet trvania podržaných
hovorov)/súčet počtu pripojených
hovorov

Počet agentov aktuálne pripojených
k prichádzajúcemu hovoru.

Priemerný čas pripojenia
vstupných
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VzorecPopisParameter

(Súčet trvania pripojených hovorov +
súčet trvania súhrnu)/(súčet počtu
pripojených hovorov)

Priemerná dĺžka času stráveného
spracovávaním prichádzajúceho hovoru.

Priemerný čas
spracovania vstupných

Súčet trvania stavu bez reakcieCelkový čas, ktorý agenti strávili v stave
Bez odpovede.

Čas bez odpovede

Súčet počtu vytáčaných hovorovPočet pokusov agenta o uskutočnenie
vytáčaného hovoru.

Počet pokusov s
vytáčaním

Celkový počet výstupných pripojenýchPočet vytáčaných hovorov, ktoré boli
pripojené k agentovi.

Počet pripojených s
vytáčaním

Súčet trvania vytáčaného zvoneniaCelkový čas, v priebehu ktorého boli
agenti v stave rezervovanom na vytáčaný
hovor.

Čas rezervácie s
vytáčaním

Súčet trvaní podržania s vytáčanímPočet prepnutí vytáčaného hovoru
agentom do stavu podržania.

Trvanie podržania s
vytáčaním

Súčet trvaní pripojení s vytáčanímPočet vytáčaných hovorov, ktoré boli
pripojené k agentovi.

Čas pripojenia s
vytáčaním

Súčet trvania dokončenia vytáčaného
hovoru

Počet prechodov agentov do súhrnného
stavu po vytáčanom hovore.

Čas dokončenia
vytáčaného hovoru

Súčet trvaní pripojených vytáčaných
hovorov/súčet počtov pripojených
vytáčaných hovorov

Priemerný čas pripojenia vytáčaného
hovoru.

Priemerný čas pripojenia
s vytáčaním

(Súčet trvaní pripojených vytáčaných
hovorov + súčet trvaní súhrnu
vytáčaných hovorov)/(súčet počtov
vytáčaných hovorov + súčet počtov
pripojených vytáčaných hovorov)

Priemerná dĺžka času stráveného
spracovaním vytáčaného hovoru.

Priemerný čas
spracovania s vytáčaním

Interval v skutočnom čase – graf

Táto správa obsahuje počet prijatých typov kontaktov na danej lokalite.

Cesta k správe: Správy o akcii > Výpisy v reálnom čase > Správy o agentovi > Správy o intervale

Typ výstupu: Pruhový graf

VzorecFiltrePopisParameter

Súčet počtu pripojených
hovorov

Typ kanála: konverzácia,
telefonovanie, e-mail,
sociálne siete

Počet prijatých typov
kontaktov.

Počet pripojených

Interval tímu v skutočnom čase

Táto správa obsahuje podrobné zobrazenie na úrovni tímu a lokality.
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Cesta k správe: Správy o akcii > Výpisy v reálnom čase > Správy o agentovi > Správy o intervale

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecPopisParameter

Názov tímu

Používa sa ako: Segment riadka

Názov tímu

Typ média kontaktu, ako napríklad
telefón, e-mail alebo konverzácia.

Používa sa ako: Segment riadka

Typ kanála

Súčet časovej pečiatky aktualizácie v
reálnom čase – Súčet časovej pečiatky
prihlásenia

Celkový čas prihlásenia agentov.Hodiny personálu

(Súčet celkového času zhrnutia
vytáčaných hovorov + súčet celkového
času zhrnutia + súčet celkového času
pripojenia vytáčaných hovorov + súčet
celkového času dostupnosti + súčet
celkového času podržania)/počet hodín
zamestnancov

Pomer času, ktorý agenti strávili
volaniami, k času dostupnosti a času
nečinnosti.

Využitie

Súčet počtov pripojených vytáčaných
hovorov + súčet počtov dostupnosti

Celkový počet hovorovCelkový počet hovorov

Súčet trvania nečinnostiCelkový čas, ktorý agenti strávili v stave
nečinnosti.

Čas nečinnosti

Súčet trvania dostupnostiCelkový čas, ktorý agenti strávili v stave
dostupnosti.

Čas dostupnosti

Súčet trvania zvoneniaCelkové množstvo času, ktorý agenti
strávili v rezervovanom stave (doba
trvania od začatia zvonenia hovoru
a pred prijatím hovoru).

Čas rezervácie
vstupných

Súčet celkového času dostupnostiČas, kedy sa hovor dostal do stanice
agenta.

Vstupné - čas
kontaktovania

Súčet celkového času podržaniaPočet prepnutí prichádzajúceho
volajúceho agentom do stavu podržania.

Trvanie podržania
vstupných

Súčet celkového času dostupnosti +
súčet celkového času podržania

Celkový čas, ktorý agenti strávili v stave
pripojenia.

Čas pripojenia
vstupných

Súčet celkového času súhrnného stavuPočet prechodov agentov do súhrnného
stavu po prichádzajúcom hovore.

Vstupné - čas
kompletizácie

(Súčet celkového času dostupnosti +
súčet celkového času podržania)/súčet
počtov pripojených hovorov

Priemerný čas, v priebehu ktorého boli
agenti pripojení k prichádzajúcim
hovorom.

Priemerný čas pripojenia
vstupných
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VzorecPopisParameter

(Súčet celkového času dostupnosti +
súčet celkového času podržania + súčet
celkového času stavu zhrnutia)/(súčet
počtov pripojených hovorov + súčet
počtov dostupnosti)

Priemerný čas, ktorí agenti strávili
spracovaním hovorov.

Priemerný čas
spracovania vstupných

Súčet trvania stavu bez reakcieCelkový čas, ktorý agenti strávili v stave
Bez odpovede.

Čas bez odpovede

Súčet počtu vytáčaných hovorovPočet pokusov agenta o uskutočnenie
vytáčaného hovoru.

Počet pokusov s
vytáčaním

Celkový počet výstupných pripojenýchPočet vytáčaných hovorov, ktoré boli
pripojené k agentovi.

Počet pripojených s
vytáčaním

Súčet celkového času zvonenia
vytáčaného hovoru

Počet agentov, ktorí sú momentálne
v rezervovanom stave (trvanie od
začiatku zvonenia hovoru po prijatie
hovoru).

Čas rezervácie s
vytáčaním

Súčet celkového času podržania
vytáčaného hovoru

Počet agentov v stave pripojenia, ktorí
prepli volajúceho do režimu podržania.

Trvanie podržania s
vytáčaním

Súčet celkového času pripojenia
vytáčaného hovoru

Počet vytáčaných hovorov, ktoré boli
pripojené k agentovi.

Čas pripojenia s
vytáčaním

Súčet celkového času súhrnného stavu
vytáčaného hovoru

Celkový čas, ktorý agenti strávili
v súhrnnom stave po výstupnom hovore.

Čas kompletizácie s
vytáčaním

Súčet celkového času pripojenia
vytáčaného hovoru/súčet počtov
pripojení vytáčaného hovoru

Priemerný čas, v priebehu ktorého boli
agenti v stave rezervovanom na vytáčaný
hovor.

Priemerný čas pripojenia
s vytáčaním

(Súčet celkového času pripojenia
vytáčaného hovoru + súčet celkového
času zhrnutia vytáčaného hovoru)/(súčet
počtov vytáčaných hovorov + súčet
počtov pripojených vytáčaných hovorov)

Priemerný čas spracovania vytáčaného
hovoru.

Priemerný čas
spracovania s vytáčaním

Správa o intervaloch tímu v skutočnom čase – graf

Táto správa obsahuje počet prijatých typov kontaktov v rámci tímu.

Cesta k správe: Správy o akcii > Výpisy v reálnom čase > Správy o agentovi > Správy o intervale

Typ výstupu: Pruhový graf

VzorecPopisParameter

Súčet počtu pripojených hovorovPočet prijatých typov kontaktov.Počet
pripojených
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Štatistiky tímov v skutočnom čase

Táto správa obsahuje štatistiky tímu v podrobnom formáte v skutočnom čase.

Cesta k správe: Správy o akcii > Výpisy v reálnom čase > Správy o agentovi > Správy o intervale

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecPopisParameter

Skupina agentov na konkrétnej lokalite, ktorá
spracúva konkrétny typ hovoru.

Používa sa ako: Segment riadka

Názov tímu

Meno agenta, čiže osoba, ktorá prijíma hovory
zákazníkov.

Používa sa ako: Segment riadka

Meno agenta

Typ média kontaktu, ako napríklad telefón,
e-mail alebo konverzácia.

Používa sa ako: Segment riadka

Typ kanála

Počet ID reláciíPočet aktuálne prihlásených agentov.Prihlásení spolu

Počet ID relácií agenta (stav aktivity
= nečinný)

Počet presunov agenta do stavu nečinnosti.Počet nečinných

Počet ID relácií agenta (stav aktivity
= dostupný)

Počet presunov agenta do stavu dostupnosti.Dostupný počet

Počet ID relácií agenta (stav aktivity
= pripojený)

Počet hovorov aktuálne pripojených k agentovi.Počet pripojených

Počet ID relácií agenta (stav aktivity:
dostupný_konzultujúci,
pripojený_konzultujúci,
nečinný_konzultujúci,
súhrn_konzultujúci)

Počet agentov, ktorí momentálne konzultujú s
iným agentom.

Počet konzultácií

Počet ID relácií agenta (stav aktivity
= súhrn)

Počet presunov agentov do súhrnného stavu.Počet
kompletizácií

Počet ID relácií agenta (stav aktivity
= bez odpovede)

Počet zlyhaní agenta pri odpovedaní na
prichádzajúcu požiadavku, v dôsledku ktorého
sa nepodarilo pripojiť k agentovi.

Počet bez
odpovede

Počet ID relácií agenta (Je vytáčaný
> = 1, stav aktivity: pripojený)

Počet uskutočnených vytáčaných hovorov.Počet s vytáčaním
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Správa o snímkach – agent

Agent v skutočnom čase

Táto správa obsahuje podrobný súhrn štatistických údajov o agentovi.

Cesta k správe: Správy o akcii > Výpisy v reálnom čase > Správy o agentovi > Správy o snímkach

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecFiltrePopisParameter

Riadkový segmentMeno agentaMeno agenta

Riadkový segmentTyp média kontaktu, ako napríklad
telefón, e-mail alebo konverzácia.

Typ kanála

Počet ID relácií agentaCelkový počet prihlásení agenta.Prihlásení spolu

Počet ID relácií agentaStav aktivity: nečinný,
nečinný

Počet presunov agenta do stavu
nečinnosti.

Počet nečinných

Počet ID relácií agentaStav aktivity: dostupný,
dostupný

Počet agentov, ktorí sú momentálne
v stave Dostupný.

Dostupný počet

Počet ID relácií agentaStav aktivity: zvonenie,
zvonenie

Počet agentov, ktorí sú momentálne
v rezervovanom stave (ak
prichádzajúci hovor ešte nebol
prijatý).

Počet
rezervovaných

Počet ID relácií agentaStav aktivity: pripojený,
pripojený

Počet hovorov aktuálne pripojených
k agentovi.

Počet pripojených

Počet ID relácií agentaStav aktivity: dostupný
konzultujúci,
dostupný-konzultujúci,
pripojený_konzultujúci

Počet prechodov agenta do stavu
Konzultácia.

Počet konzultácií

Súčet počtov
konferencie

Stav aktivity:
konferenčný,
konferenčný

Počet inicializácií konferenčných
hovorov agentom.

Počet konferencií

Počet ID relácií agentaStav aktivity: súhrnný,
súhrnný

Počet prechodov agenta do stavu
súhrnu.

Počet
kompletizácií

Počet ID relácií agenta

(Stav aktivity = bez
odpovede)

Stav aktivity: bez
odpovede, bez odpovede

Počet zlyhaní agenta pri odpovedaní
na prichádzajúcu požiadavku, v
dôsledku ktorého sa nepodarilo
pripojiť k agentovi.

Počet bez
odpovede

Počet hovorov typu Je
vytáčaný

Je vytáčaný: > = 1Počet agentov, ktorí sú pripojení
k vytáčanému hovoru alebo tento
hovor ukončujú.

V počte s
vytáčaním
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Stav agenta – lokalita v skutočnom čase

Táto správa obsahuje informácie o stave agenta v tíme v skutočnom čase.

Cesta k správe: Správy o akcii > Výpisy v reálnom čase > Správy o agentovi > Správy o snímkach

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecFiltrePopisParameter

Názov lokality.

Používa sa ako: Segment riadka

Názov lokality

Typ média kontaktu, ako napríklad
telefón, e-mail alebo konverzácia.

Používa sa ako: Segment riadka

Typ kanála

Počet ID relácií
agenta

Počet aktuálne prihlásených agentov.Prihlásení spolu

Počet ID relácií
agenta

Stav aktivity: nečinný,
nečinný

Počet presunov agenta do stavu
nečinnosti.

Počet nečinných

Počet ID relácií
agenta

Stav aktivity: dostupný,
dostupný

Počet agentov, ktorí sú momentálne
v stave Dostupný.

Dostupný počet

Počet ID relácií
agenta

Stav aktivity: zvonenie,
zvonenie

Počet agentov, ktorí sú momentálne
v rezervovanom stave (trvanie od
začiatku zvonenia hovoru po prijatie
hovoru).

Počet
rezervovaných

Počet ID relácií
agenta

Stav aktivity: pripojený,
pripojený

Počet hovorov aktuálne pripojených
k agentovi.

Počet pripojených

Počet ID relácií
agenta

Stav aktivity:
dostupný_konzultujúci,
dostupný-konzultujúci,
pripojený_konzulzujúci

Počet prechodov agenta do stavu
Konzultácia.

Počet konzultácií

Súčet počtov
konferencie

Stav aktivity:
konferenčný,
konferenčný

Počet inicializácií konferenčných
hovorov agentom.

Počet konferencií

Počet ID relácií
agenta

Stav aktivity: súhrnný,
súhrnný

Počet prechodov agenta do stavu
súhrnu.

Počet kompletizácií

Počet ID relácií
agenta

Stav aktivity: bez
odpovede, bez odpovede

Počet zlyhaní agenta pri odpovedaní
na prichádzajúcu požiadavku, v
dôsledku ktorého sa nepodarilo
pripojiť k agentovi.

Počet bez
odpovede

Počet hovorov typu
Je vytáčaný

Je vytáčaný: > = 1Počet agentov, ktorí sú pripojení
k vytáčanému hovoru alebo tento
hovor ukončujú.

V počte s
vytáčaním
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Stav agenta – tím v skutočnom čase

Táto správa zobrazuje stav agenta v skutočnom čase.

Cesta k správe: Správy o akcii > Výpisy v reálnom čase > Správy o agentovi > Správy o snímkach

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecFiltrePopisParameter

Názov tímu.

Používa sa ako: Segment riadka

Názov tímu

Typ média kontaktu, ako napríklad
telefón, e-mail alebo konverzácia.

Používa sa ako: Segment riadka

Typ kanála

Počet ID relácií
agenta

Počet aktuálne prihlásených agentov.Prihlásení spolu

Počet ID relácií
agenta (stav aktivity
= nečinný)

Stav aktivity: nečinný,
nečinný

Počet presunov agenta do stavu
nečinnosti.

Počet nečinných

Počet ID relácií
agenta

Stav aktivity: dostupný,
dostupný

Počet presunov agenta do stavu
dostupnosti.

Dostupný počet

Počet ID relácií
agenta

Stav aktivity: zvonenie,
zvonenie

Počet prepnutí agenta do
prichádzajúceho rezervovaného stavu.

Počet
rezervovaných

Počet ID relácií
agenta

Stav aktivity: pripojený,
pripojený

Počet prichádzajúcich hovorov, ktoré
boli pripojené k agentovi.

Počet pripojených

Počet ID relácií
agenta

Stav aktivity:
dostupný_konzultujúci,
dostupný-konzultujúci,
pripojený_konzultujúci

Celkový čas, ktorý agenti strávili
konzultáciou s inými agentmi.

Počet konzultácií

Súčet počtov
konferencie

Stav aktivity:
konferenčný,
konferenčný

Počet inicializácií konferenčných
hovorov agentom.

Počet konferencií

Počet ID relácií
agenta

Stav aktivity: súhrnný,
súhrnný

Počet agentov, ktorí sú momentálne
v súhrnnom stave.

Počet
kompletizácií

Počet ID relácií
agenta

Stav aktivity: bez
odpovede, bez odpovede

Počet zlyhaní agenta pri odpovedaní
na prichádzajúcu požiadavku, v
dôsledku ktorého sa nepodarilo
pripojiť k agentovi.

Počet bez
odpovede

Počet hovorov typu Je
vytáčaný

Je vytáčaný: > = 1Počet agentov, ktorí sú pripojení
k vytáčanému hovoru alebo tento
hovor ukončujú.

V počte s
vytáčaním
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Štatistika agenta v skutočnom čase

Táto správa obsahuje štatistiky o agentoch v skutočnom čase. Obsahuje podrobnosti o agentovi, ako napríklad
čas prihlásenia, typ kanála a podobne.

Stĺpec Sociálne siete sa zobrazuje iba vtedy, keď je predplatená jednotka SKU Kanál sociálnych médií.Poznámka

Cesta k správe: Správy o akcii > Výpisy v reálnom čase > Správy o agentovi > Správy o snímkach

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecPopisParameter

Meno agenta.Meno agenta

Typ média kontaktu, ako napríklad
telefón, e-mail alebo konverzácia.

Typ kanála

ID kanála typu kanála.ID kanála

Aktuálny stav kontaktu. Toto pole
je k dispozícii iba v odkladacom
priestore relácií zákazníka (CSR) a
len na vizualizácie v skutočnom
čase.

Aktuálny stav

Minimálna časová pečiatka prihláseniaDátum a čas prihlásenia agenta.Čas úvodného
prihlásenia

Hodnota počtu pripojených vytáčaných hovorov
+ hodnota počtu pripojených hovorov

Celkový počet spracovaných
hlasových interakcií.

Spracované hovory

Hodnota počtu vytáčaných pripojených hovorov
(typ kanála: konverzácia) + hodnota počtu
pripojených hovorov (typ kanála: konverzácia)

Celkový počet spracovaných
interakcií konverzácie.

Spracované chaty

Hodnota počtu pripojených vytáčaných hovorov
(typ kanála = e-mail) + hodnota počtu pripojených
hovorov (typ kanála = e-mail)

Celkový počet spracovaných
e-mailových interakcií.

Spracované e-maily

Počet sociálnych pripojení + Počet vytáčaných
pripojených hovorov na sociálnych kanáloch

Celkový počet spracovávaných
interakcií na sociálnych kanáloch.

Spracované sociálne
kontakty

Prehľad centra kontaktov – v skutočnom čase

Karta dostupných agentov v skutočnom čase

Táto správa obsahuje počet agentov v stave Dostupný pre konkrétny tím v skutočnom čase.

Cesta k správe: Správy o akcii > Výpisy v reálnom čase > Prehľad kontaktného centra

Typ výstupu: karta
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Karta priemernej úrovne služieb v skutočnom čase

Tento stupnicový graf zobrazuje percento kontaktov, ktoré boli spracované v rámci nakonfigurovanej úrovne
služieb pre front.

Cesta k správe: Správy o akcii > Výpisy v reálnom čase > Prehľad kontaktného centra

Typ výstupu: graf

Kontaktné údaje vo fronte – dnes v reálnom čase

Táto správa obsahuje kontaktné údaje kontaktov od začiatku dňa rozdelené podľa frontov.

Cesta k správe: Správy o akcii > Výpisy v reálnom čase > Prehľad kontaktného centra

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecFiltrePopisParameter

Typ média kontaktu, ako
napríklad telefón, e-mail
alebo konverzácia.

Používa sa ako: Segment
riadka

Typ kanála

Názov frontu.Názov frontu

Počet ID relácií kontaktuCelkový počet kontaktov
od začiatku dňa.

Počet kontaktov

Počet ID relácií kontaktuTyp popisovača:
normálny

Počet kontaktov
vybavených od začiatku
dňa.

Počet spracovaných
kontaktov

Maximálne trvanie frontuAktuálny stav: pripojené,
ukončené

Najdlhší čas trvania,
ktorú kontakt strávil vo
fronte od začiatku dňa.

Táto možnosť sa počíta
po zmene stavu hovoru zo
zaparkovaného na
pripojený alebo
ukončený.

Najdlhší spracúvaný
kontakt z radu

Počet ID relácií kontaktuTyp ukončenia: prerušenýPočet zrušených
kontaktov od začiatku
dňa.

Počet neuskutočnených
kontaktov

Kontaktné údaje aktuálne vo fronte v reálnom čase

Táto správa obsahuje údaje kontaktných osôb v súčasnosti vo fronte.

Cesta k správe: Správy o akcii > Výpisy v reálnom čase > Prehľad kontaktného centra

Typ výstupu: Tabuľka
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VzorecFiltrePopisParameter

Typ média kontaktu, ako
napríklad telefón, e-mail
alebo konverzácia.

Používa sa ako: Segment
riadka

Typ kanála

Názov frontu.Názov frontu

Počet ID relácií kontaktuAktuálny stav:
zaparkované

Počet kontaktov
čakajúcich vo fronte.

Počet kontaktov
čakajúcich vo fronte

Priemer trvania frontuAktuálny stav: pripojené,
ukončené

Priemerný čas čakania vo
fronte všetkých aktuálne
aktívnych hovorov.

Priemerný čas čakania vo
fronte

Karta s priemerným časom čakania vo fronte

Táto správa obsahuje hodnotu priemerného času čakania vo fronte všetkých aktuálne aktívnych hovorov.

Cesta k správe: Správy o akcii > Výpisy v reálnom čase > Prehľad kontaktného centra

Typ výstupu: karta

Karta kontaktov vo fronte v skutočnom čase

Táto správa obsahuje počet kontaktov zákazníka, ktoré sú vo fronte v skutočnom čase.

Cesta k správe: Správy o akcii > Výpisy v reálnom čase > Prehľad kontaktného centra

Typ výstupu: karta

Karta najdlhšieho kontaktu vo fronte – v skutočnom čase

Táto správa obsahuje kontakt, ktorý sa v danom momente nachádza vo fronte najdlhšie. Táto hodnota sa
vypĺňa zo správy o snímke pre kontakt, ktorý je momentálne zaparkovaný vo fronte najdlhšiu dobu.

Táto správa poskytuje názov frontu a dĺžku kontaktu s najdlhšou dobou čakania vo fronte.

Cesta k správe: Správy o akcii > Výpisy v reálnom čase > Prehľad kontaktného centra

Typ výstupu: správa

Podrobnosti o tíme v skutočnom čase

Táto správa obsahuje informácie o tíme v skutočnom čase.

Stĺpec Sociálne siete sa zobrazuje iba vtedy, keď je predplatená jednotka SKU Kanál sociálnych médií.Poznámka

Cesta k správe: Správy o akcii > Výpisy v reálnom čase > Prehľad kontaktného centra

Typ výstupu: Tabuľka
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VzorecPopisParameter

Názov tímu.Názov tímu

Meno agenta.Meno agenta

Kardinalita ID relácie agenta

(Kardinalita uvádza celkový počet
jedinečných ID relácií agenta.)

Celkový počet kontaktov, ktorí boli
prihlásení.

Celkový počet prihlásení

Minimálna časová pečiatka
prihlásenia

Čas prvého prihlásenia.Čas úvodného prihlásenia

Maximálna časová pečiatka
odhlásenia

Čas posledného odhlásenia.Čas záverečného odhlásenia

Súčet časovej pečiatky aktualizácie
v reálnom čase – Súčet časovej
pečiatky prihlásenia

Celkovémnožstvo času prihlásenia
agentov.

Hodiny personálu

Súčet počtov nečinnostiCelkový počet stavov nečinnosti.Počty nečinných

Súčet počtu pripojených hovorovPočet spracovaných kontaktov.Počet spracovaných kontaktov

Počet pripojených s hlasomPočet hovorov, ktoré boli
spracované.

Počet spracovaných hovorov

Chaty s vytáčaním - počet
pripojených

Počet konverzácií, ktoré boli
spracované.

Počet spracovaných chatov

Počet pripojených e-mailovPočet e-mailov, ktoré boli
spracované.

Počet spracovaných e-mailov

Počet sociálnych pripojení + Počet
vytáčaných pripojených hovorov
na sociálnych kanáloch

Celkový počet spracovávaných
interakcií na sociálnych kanáloch.

Počet spracovaných sociálnych
kontaktov

Celkový počet kariet neuskutočnených kontaktov v reálnom čase

Táto správa obsahuje celkový počet kontaktov, ktoré majú v skutočnom čase stav Neuskutočnené.

Cesta k správe: Správy o akcii > Výpisy v reálnom čase > Prehľad kontaktného centra

Typ výstupu: karta

Správy o multimédiách v skutočnom čase

Správy intervalov

Neuskutočnené – graf

Táto správa obsahuje všetky neuskutočnené hovory, ktoré boli ukončené v skutočnom čase pred dosiahnutím
cieľovej lokality.

Cesta k správe: Správy o akciách > Výpisy v reálnom čase > Multimediálne správy > Správy o intervale
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Typ výstupu: Pruhový graf

VzorecFiltrePopisParameter

Počet ID relácií
kontaktu

Typ ukončenia:
prerušený

Počet hovorov, ktoré sa neuskutočnili počas intervalu
správy. Neuskutočnený hovor je hovor, ktorý bol
ukončený pred dosiahnutím cieľovej lokality, ale ktorý
bol v systéme dlhšie než čas určený prahovou
hodnotou krátkeho hovoru stanovenou pre podnik.

Neuskutočnené

Neuskutočnené v reálnom čase

Táto správa predstavuje počet hovorov, ktoré boli v systéme predtým, ako sa boli neuskutočnené.

Cesta k správe: Správy o akciách > Výpisy v reálnom čase > Multimediálne správy > Správy o intervale

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecFiltrePopisParameter

Posledných 7 dníČasové obdobieInterval

Názov frontu.

Používa sa ako: Segment riadka

Názov frontu

ID frontu.

Používa sa ako: Segment riadka

ID frontu

Typ média kontaktu, ako napríklad telefón,
e-mail alebo konverzácia.

Používa sa ako: Segment riadka

Typ kanála

Počet ID relácií kontaktu
(typ ukončenia =
neuskutočnené)/súčet počtov
kontaktov

Percento neuskutočnených hovorov.%
neuskutočnených

Počet ID relácií kontaktu
(typ ukončenia = normálne)
+ počet ID relácií kontaktu
(typ ukončenia =
neuskutočnené) + počet ID
relácií kontaktu (typ
ukončenia =
rýchle_odpojenie)

Počet hovorov ukončených počas intervalu
správy. Tento počet zohľadňuje prijaté,
neuskutočnené a odpojené hovory. Prepojené
a krátke hovory sa nezohľadňujú.

Dokončené

Počet ID relácií kontaktuTyp
ukončenia:
prerušený

Počet hovorov, ktoré sa neuskutočnili počas
intervalu správy. Neuskutočnený hovor je hovor,
ktorý bol ukončený bez distribúcie na cieľové
miesto, v systéme sa však nachádzal dlhšie než
je stanovené prahovou hodnotou krátkeho
hovoru pre daný podnik.

Neuskutočnené
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VzorecFiltrePopisParameter

Súčet interakcií v rámci
úrovne služieb (typ
ukončenia: neuskutočnený)

Počet hovorov, ktoré boli ukončené vo fronte v
rámci prahovej hodnoty úrovne služieb
poskytovanej pre front alebo kvalifikáciu

Prerušené v
rámci ÚS

Súčet počtov kontaktovCelkový počet hovorov zo všetkých typov
pôvodu.

Celkom

Súčet trvaní frontuKumulatívnemnožstvo času hovorov vo fronte,
ktoré čakajú na odoslanie agentovi alebo inému
prostriedku. Keďže čas vo fronte sa počíta po
opustení frontu hovorom, čas vo fronte pre hovor
nachádzajúci sa vo fronte sa v správe
nezohľadňuje.

Čas vo fronte

Súčet trvaní frontuJe kontakt
spracovaný:
!= 1

Kumulatívne množstvo času medzi vstupom
hovorov do frontu a ich prijatím (pripojené
k agentovi alebo inému prostriedku) počas
intervalu správy. Keďže čas prijatia sa počíta
až po prijatí hovoru, správa nezohľadňuje čas
prijatia hovorov, ktoré čakajú na prijatie.

Čas prerušenia

Súčet trvaní frontu/súčet
počtov vo fronte

Celkový čas, počas ktorého boli hovory vo
fronte delené celkovým počtom hovorov, ktoré
boli zaradené do frontu.

Priemerný čas
vo fronte

Súčet trvaní frontu (Je
kontakt spracovaný! =
1)/počet ID relácií kontaktu
(typ ukončenia =
neuskutočnené)

Celkový čas, v priebehu ktorého boli hovory v
systéme pred tým, ako boli neuskutočnené,
delené celkovým počtom hovorov, ktoré boli
neuskutočnené.

Priem. čas
prerušenia

Interval vstupného bodu v skutočnom čase – graf

Táto správa obsahuje informácie o počte prichádzajúcich hovorov.

Cesta k správe: Správy o akciách > Výpisy v reálnom čase > Multimediálne správy > Správy o intervale

Typ výstupu: Pruhový graf

VzorecPopisParameter

Počet ID relácií
kontaktu

Počet typov kontaktov v rámci prichádzajúcich hovorov.Prichádzajúci

Prichádzajúce, krátke, IVR v skutočnom čase – vstupný bod

Táto správa obsahuje počet typov kanálov, ktoré boli v systéme IVR.

Cesta k správe: Správy o akciách > Výpisy v reálnom čase > Multimediálne správy > Správy o intervale

Typ výstupu: Tabuľka
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VzorecFiltrePopisParameter

Posledných 7 dníČasové obdobieInterval

Názov vstupného bodu.

Používa sa ako: Segment riadka

Názov vstupného
bodu

Typ média kontaktu, ako napríklad telefón,
e-mail alebo konverzácia.

Používa sa ako: Segment riadka

Typ kanála

Počet ID relácií
kontaktu

Predstavuje prichádzajúci hovor.Prichádzajúci

Počet ID relácií
kontaktu

Typ
ukončenia:
krátky_hovor

Počet hovorov, ktoré boli ukončené v rámci
prahovej hodnoty krátkeho hovoru stanovenej
pre podnik bez pripojenia k agentovi.

Krátke

Súčet trvaní IVRPočet hovorov v systéme IVR.Čas IVR

Front úrovne služieb v skutočnom čase

Táto správa obsahuje informácie o počte typov kanálov, ktoré sú vo fronte dostupné v skutočnom čase.
Podrobná správa obsahujúca neuskutočnené hovory, úroveň služieb, dokončené hovory a ďalšie parametre.

Cesta k správe: Správy o akciách > Výpisy v reálnom čase > Multimediálne správy > Správy o intervale

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecFiltrePopisParameter

Názov frontu.

Používa sa ako: Segment riadka

Názov frontu

Posledných 7 dníČasové obdobieInterval

Typ média kontaktu, ako napríklad telefón,
e-mail alebo konverzácia.

Používa sa ako: Segment riadka

Typ kanála

(Úroveň v službe)/celkovePočet hovorov zodpovedaných (prijatých)
v rámci prahovej hodnoty úrovne služieb
poskytnutej pre front alebo kvalifikáciu
(v správe o intervale kvalifikácií podľa
frontov) lomeno celkový počet hovorov
(vrátane neuskutočnených hovorov).

% v rámci
úrovne služieb

Počet ID relácií kontaktu (trvanie
pripojeného hovoru > 0)/počet
ID relácií kontaktu (typ
ukončenia = neuskutočnené) +
počet ID relácií kontaktu (trvanie
pripojenia > 0)

Počet prijatých hovorov delený počtom
hovorov, ktoré vstúpili do frontu, mínus
krátke hovory.

% prijatých
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VzorecFiltrePopisParameter

Súčet počtov kontaktovCelkový počet hovorov zo všetkých typov
pôvodu.

Celkom

Počet ID relácií kontaktu (typ
ukončenia = neuskutočnené) +
počet ID relácií kontaktu (trvanie
pripojenia > 0) + počet ID relácií
kontaktu (typ ukončenia =
rýchle_odpojenie)

Počet hovorov ukončených počas intervalu
správy. Tento počet zohľadňuje prijaté,
neuskutočnené a odpojené hovory. Prepojené
hovory a krátke hovory nie sú zahrnuté.

Dokončené

Počet ID relácií kontaktu (typ
ukončenia = neuskutočnené)

Typ
ukončenia:
prerušený

Počet hovorov, ktoré sa neuskutočnili počas
intervalu správy. Neuskutočnený hovor je
hovor, ktorý bol ukončený bez distribúcie na
cieľové miesto, v systéme sa však nachádzal
dlhšie než je stanovené prahovou hodnotou
krátkeho hovoru pre daný podnik.

Neuskutočnené

Počet ID relácií kontaktu (trvanie
pripojenia > 0)

Počet hovorov, ktoré boli smerované z frontu
na agenta alebo dostupný prostriedok a boli
prijaté agentom alebo prostriedkom.

Prijaté

Súčet počtov konferenciePočet prípadov, keď agenti iniciovali
konferenčný hovor s agentom alebo na
externé číslo.

Počet
konferencií

Súčet počtov podržaniaPočet prepnutí volajúceho do režimu
podržania.

Počet podržaní

Súčet trvaní frontu (je kontakt
spracovaný ! = 1)/počet ID
relácií kontaktu (typ ukončenia
= neuskutočnené)

Celkový čas, v priebehu ktorého boli hovory
v systéme pred tým, ako boli neuskutočnené,
delené celkovým počtom hovorov, ktoré boli
neuskutočnené.

Priem. čas
prerušenia

Súčet trvaní frontu (trvanie
pripojenia > 0)/počet ID relácií
kontaktu (trvanie pripojenia > 0)

Celkový čas prijímania delený celkovým
počtom prijatých hovorov.

Priemerná
rýchlosť
odpovede

Front úrovne služieb v skutočnom čase – graf

Táto zostava zobrazuje celkový počet hlasových interakcií vybavených v rámci danej úrovne služieb v reálnom
čase.

Cesta k správe: Správy o akciách > Výpisy v reálnom čase > Multimediálne správy > Správy o intervale

Typ výstupu: Pruhový graf

VzorecPopisParameter

Počet ID relácií kontaktu (je
úroveň služby > 0)

Celkový počet spracovaných
hlasových interakcií.

Spracované hovory v rámci danej
úrovne služieb

Štatistika frontu v skutočnom čase

Táto správa obsahuje podrobnosti o fronte v skutočnom čase.
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Cesta k správe: Správy o akcii > Výpisy v reálnom čase > Správy o agentovi > Správy o intervale

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecPopisParameter

Názov frontu, ktorý ponúka miesto pre hovory počas ich
čakania na spracovanie agentom. Hovory sa premiestnia zo
vstupného bodu do frontu a potom sa distribuujú agentom.

Používa sa ako: Segment riadka

Názov frontu

Typ média kontaktu, ako napríklad telefón, e-mail alebo
konverzácia.

Používa sa ako: Segment riadka

Typ kanála

Percento úrovne služieb =
súčet úrovne typu v rámci
služby/súčet počtov
kontaktov

Počet hovorov, ktoré boli prijaté v rámci prahovej hodnoty
úrovne služieb poskytnutej pre front alebo kvalifikáciu
(v správe o intervale kvalifikácií podľa frontov), lomeno
celkový počet hovorov, ktoré zahŕňajú neuskutočnené
hovory.

% úrovne služieb

Počet počtu frontovPočet frontov, do ktorých kontakt vstúpil.Vo fronte

Maximálne trvanie frontuNajdlhší čas, ktorý kontakt strávil v každom fronte, na
ktorý sa správa vzťahuje.

Najdlhší čas vo
fronte

Informácie o kontakte lokality v skutočnom čase

Táto správa obsahuje počet kontaktov dostupných vo všetkých frontoch lokality.

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecPopisParameter

Reálny čas – 30 minútČasové obdobieInterval

Názov frontu.

Používa sa ako: Segment riadka

Názov frontu

Názov lokality.

Používa sa ako: Segment riadka

Názov lokality

Typmédia kontaktu, ako napríklad telefón, e-mail alebo
konverzácia.

Používa sa ako: Segment riadka

Typ kanála

Počet ID relácií kontaktu
(trvanie pripojeného hovoru > 0)
+ počet ID relácií kontaktu (typ
ukončenia = neuskutočnené) +
počet ID relácií kontaktu (typ
ukončenia = náhle_odpojenie)

Počet hovorov ukončených počas intervalu správy.
Tento počet zohľadňuje prijaté, neuskutočnené
a odpojené hovory. Prepojené a krátke hovory sa
nezohľadňujú.

Dokončené
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VzorecPopisParameter

Počet ID relácií kontaktu (typ
ukončenia = náhle_odpojenie)

Počet hovorov, ktoré boli prijaté (čiže pripojené
k agentovi alebo distribuované do cieľovej lokality
a cieľovou lokalitou prijaté), ale ktoré boli okamžite
odpojené v rámci prahovej hodnoty náhleho odpojenia
poskytnutého pre podnik.

Počet náhlych
odpojení

Počet ID relácií kontaktu
(trvanie pripojenia > 0)

Počet hovorov, ktoré boli smerované z frontu na agenta
alebo dostupný prostriedok a boli prijaté agentom alebo
prostriedkom.

Prijaté

Súčet počtov konferenciePočet prípadov, keď agenti iniciovali konferenčný
hovor s agentom alebo na externé číslo.

Počet konferencií

Súčet počtov podržaniaPočet prepnutí volajúceho do režimu podržania.Počet podržaní

Súčet trvaní frontu (trvanie
pripojeného hovoru > 0)

Kumulatívne množstvo času medzi vstupom hovorov
do frontu a ich prijatím (pripojené k agentovi alebo
inému prostriedku) počas intervalu správy. Keďže čas
prijatia sa počíta až po prijatí hovoru, správa
nezohľadňuje čas prijatia hovorov, ktoré čakajú na
prijatie.

Čas prijatia

Súčet trvaní podržaných
hovorov + súčet trvaní
pripojených hovorov

Časový interval medzi prijatím hovorov agentom alebo
iným prostriedkom a ukončením hovorov. Keďže čas
pripojenia sa nepočíta dovtedy, kým sa hovor neukončí,
správa nezohľadňuje čas pripojenia hovoru, ktorý stále
prebieha.

Čas pripojenia

Informácie o kontakte lokality v skutočnom čase – graf

Táto správa obsahuje podrobnosti o lokalite.

Cesta k správe: Správy o akciách > Výpisy v reálnom čase > Multimediálne správy > Správy o intervale

Typ výstupu: Pruhový graf

VzorecPopisParameter

Počet ID relácií kontaktu (trvanie pripojenia >
0) + počet ID relácií kontaktu (typ ukončenia =
neuskutočnené) + počet ID relácií kontaktu (typ
ukončenia = rýchle_odpojenie)

Počet hovorov ukončených počas intervalu
správy. Tento počet zahŕňa prijaté,
neuskutočnené a odpojené hovory. Prepojené
a krátke hovory nie sú súčasťou tohto počtu.

Dokončené

Informácie o kontakte tímu v skutočnom čase

Táto správa zahŕňa aktivity agenta spojené s frontmi, lokalitami a tímami.

Cesta k správe: Správy o akciách > Výpisy v reálnom čase > Multimediálne správy > Správy o intervale

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecFiltrePopisParameter

Reálny čas – 30 minútČasové obdobieInterval
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VzorecFiltrePopisParameter

Názov frontu.

Používa sa ako: Segment riadka

Názov frontu

Názov lokality.

Používa sa ako: Segment riadka

Názov lokality

Názov tímu.

Používa sa ako: Segment riadka

Názov tímu

Typ média kontaktu, ako napríklad telefón,
e-mail alebo konverzácia.

Používa sa ako: Segment riadka

Typ kanála

Počet ID relácií kontaktu
(trvanie pripojenia > 0) +
počet ID relácií kontaktu
(typ ukončenia =
neuskutočnené) + počet
ID relácií kontaktu (typ
ukončenia =
rýchle_odpojenie)

Počet hovorov ukončených počas intervalu
správy. Tento počet zohľadňuje prijaté,
neuskutočnené a odpojené hovory. Prepojené
a krátke hovory sa nezohľadňujú.

Dokončené

Počet ID relácií kontaktuTyp ukončenia:
náhle_odpojenie

Počet hovorov, ktoré boli prijaté (čiže pripojené
k agentovi alebo distribuované do cieľovej
lokality a cieľovou lokalitou prijaté), ale ktoré
boli okamžite odpojené v rámci prahovej
hodnoty náhleho odpojenia stanovenej pre
podnik.

Počet náhlych
odpojení

Počet ID relácií kontaktu
(trvanie pripojenia > 0)

Počet hovorov, ktoré boli smerované z frontu
na agenta alebo dostupný prostriedok a boli
prijaté agentom alebo prostriedkom.

Prijaté

Súčet počtov podržaniaPočet prepnutí volajúceho do režimu podržania.Počet podržaní

Súčet počtov konferenciePočet prípadov, keď agenti iniciovali
konferenčný hovor s agentom alebo na externé
číslo.

Počet
konferencií

Súčet trvaní frontuTrvanie
pripojenia > 0

Kumulatívne množstvo času medzi vstupom
hovorov do frontu a ich prijatím (pripojené
k agentovi alebo inému prostriedku) počas
intervalu správy. Keďže čas prijatia sa počíta
až po prijatí hovoru, správa nezohľadňuje čas
prijatia hovorov, ktoré čakajú na prijatie.

Čas prijatia
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VzorecFiltrePopisParameter

Súčet trvaní podržaných
hovorov + súčet trvaní
pripojených hovorov

Časový interval medzi prijatím hovorov
agentom alebo iným prostriedkom a ukončením
hovorov. Keďže čas pripojenia sa počíta až po
ukončení hovoru, správa nezohľadňuje čas
pripojenia aktívneho hovoru.

Čas pripojenia

Informácie o kontakte tímu v skutočnom čase – graf

Táto správa obsahuje počet hovorov, ktoré sa dokončili na úrovni tímu v skutočnom čase.

Cesta k správe: Správy o akciách > Výpisy v reálnom čase > Multimediálne správy > Správy o intervale

Typ výstupu: Pruhový graf

VzorecPopisParameter

Počet ID relácií kontaktu (trvanie pripojenia >
0) + počet ID relácií kontaktu (typ ukončenia =
neuskutočnené) + počet ID relácií kontaktu (typ
ukončenia = rýchle_odpojenie)

Počet hovorov ukončených počas intervalu
správy. Tento počet zahŕňa prijaté,
neuskutočnené a odpojené hovory. Prepojené
a krátke hovory nie sú súčasťou tohto počtu.

Dokončené

Správy snímok

PoleTrvanie pripojenia v správe o snímkach je počas prebiehajúceho hovoru vyplnené nulami. PoleTrvanie
pripojenia v správe o snímkach sa vyplní nulami až po skončení hovoru.

Poznámka

Najdlhšie čakajúci kontakt vo fronte

Správa o najdlhšie čakajúcim kontakte vo fronte indikuje najdlhší čas, v rámci ktorého musel kontakt čakať
v určitom fronte. Táto správa obsahuje informácie o čase, ktorý kontakt čakal vo fronte. V správe je
identifikovaný aj kontakt, ktorý momentálne čaká vo fronte najdlhší čas.

Cesta k správe: Správy o akciách > Výpisy v reálnom čase > Multimediálne správy > Správy so snímkami

Typ výstupu: Tabuľka

PopisParameter

Jedinečný identifikátor frontu.ID frontu

Názov frontu.Názov frontu

Typmédia frontu, ako napríklad telefonovanie, e-mail
alebo konverzácia.

Typ kanála

Najdlhší čas, v priebehu ktorého kontakt čakal vo
fronte.

Najdlhší čas čakania kontaktu vo fronte

Kontakt, ktorý vo fronte čaká najdlhší čas.Momentálne najdlhšie čakajúci kontakt vo fronte

Používateľská príručka k analyzátoru Cisco Webex Contact Center Analyzer
108

Vizualizácia
Informácie o kontakte tímu v skutočnom čase – graf



Snímka vstupného bodu IVR v skutočnom čase – graf

Táto správa predstavuje počet hovorov aktuálne dostupných v IVR.

Cesta k správe: Správy o akciách > Výpisy v reálnom čase > Multimediálne správy > Správy so snímkami

Typ výstupu: Pruhový graf

VzorecFiltrePopisParameter

Počet ID relácií
kontaktu

Aktuálny stav: pripojenie
IVR

Počet hovorov, ktoré sú v súčasnosti
v systéme IVR.

V aplikácii
IVR

Snímka vstupného bodu v skutočnom čase

Táto správa obsahuje podrobnosti o snímkach hovorov vo vstupnom bode alebo vo fronte.

Cesta k správe: Správy o akciách > Výpisy v reálnom čase > Multimediálne správy > Správy so snímkami

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecFiltrePopisParameter

Názov vstupného bodu, ktorý je cieľovým
miestom hovorov zákazníkov v systéme
Webex Contact Center.

Používa sa ako: Segment riadka

Názov
vstupného bodu

Typ média kontaktu, ako napríklad telefón,
e-mail alebo konverzácia.

Používa sa ako: Segment riadka

Typ kanála

Počet ID relácií
kontaktu

Aktuálny stav:
pripojenie IVR

Počet hovorov, ktoré sú v súčasnosti
v systéme IVR.

V aplikácii IVR

Počet ID relácií
kontaktu

Aktuálny stav:
zaparkované

Počet hovorov aktuálne vo frontoch, ktoré sú
v správe. V prípade správ o vstupnom bode
je tento počet počtom hovorov, ktoré sú
aktuálne vo frontoch regulovaných týmto
vstupným bodom.

Vo fronte

Počet ID relácií
kontaktu

Aktuálny stav:
pripojený, podržaný,
podržaný – ukončený,
konzultovaný –
ukončený, konzultácia

Počet hovorov aktuálne pripojených
k agentovi.

Spojené

Snímka vstupného bodu v skutočnom čase – graf

Táto správa obsahuje snímku typu kontaktu.

Cesta k správe: Správy o akciách > Výpisy v reálnom čase > Multimediálne správy > Správy so snímkami

Typ výstupu: Pruhový graf
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VzorecFiltrePopisParameter

Počet ID relácií kontaktu (typ kanála =
telefonovanie a aktuálny stav =
pripojený)

Typ média telefonického
kontaktu.

Hlasové
úlohy

Počet ID relácií kontaktu (typ kanála =
konverzácia a aktuálny stav = pripojený)

Typ média konverzačného
kontaktu.

Konverzácia

Počet ID relácií kontaktu (typ kanála =
e-mail a aktuálny stav = pripojený

Typ média e-mailového
kontaktu.

E-mail

Počet ID relácií kontaktuAktuálny stav:
zaparkované

Počet frontov, do ktorých
kontakt vstúpil.

Vo fronte

Počet ID relácií kontaktuAktuálny stav:
pripojený,
podržaný

Celkový počet spracovaných
hovorov.

Spojené

Snímka frontu v skutočnom čase – graf

Táto správa obsahuje snímku úrovne služieb.

Cesta k správe: Správy o akciách > Výpisy v reálnom čase > Multimediálne správy > Správy so snímkami

Typ výstupu: Pruhový graf

VzorecFiltrePopisParameter

Počet ID relácií
kontaktu

Aktuálny stav:
zaparkované

Počet hovorov aktuálne vo frontoch, ktoré sú
v správe. V prípade správ o vstupnom bode je
tento počet počtom hovorov, ktoré sú aktuálne
vo frontoch regulovaných týmto vstupným
bodom.

Vo
fronte

Počet ID relácií
kontaktu)

Aktuálny stav:
pripojený, podržaný

Počet hovorov aktuálne pripojených k agentovi.Spojené

Snímka frontu úrovne služieb v skutočnom čase

Táto správa obsahuje informácie o úrovni služieb na úrovni tímu, frontu a lokality.

Cesta k správe: Správy o akciách > Výpisy v reálnom čase > Multimediálne správy > Správy so snímkami

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecFiltrePopisParameter

Názov frontu.

Používa sa ako: Segment riadka

Názov frontu

Názov lokality.

Používa sa ako: Segment riadka

Názov lokality
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VzorecFiltrePopisParameter

Názov tímu.

Používa sa ako: Segment riadka

Názov tímu

Typ média kontaktu, ako napríklad telefón,
e-mail alebo konverzácia.

Používa sa ako: Segment riadka

Typ kanála

Počet ID relácií
kontaktu

Aktuálny stav:
zaparkované

Počet hovorov aktuálne vo frontoch, ktoré sú
v správe. V prípade správ o vstupnom bode je
tento počet počtom hovorov, ktoré sú aktuálne
vo frontoch regulovaných týmto vstupným
bodom.

Vo fronte

Počet ID relácií
kontaktu

Aktuálny stav:
pripojený,
podržaný,
podržaný –
ukončený,
konzultácia,
konzultácia –
ukončený

Počet hovorov aktuálne pripojených k agentovi.Spojené

Aktuálne percento
úrovne služieb =
úroveň
v službe/celkove

Celkove = počet ID
relácií kontaktu

Percento hovorov vo fronte, ktoré ešte
nedosiahli prahovú hodnotu úrovne služieb
poskytovanú pre front

Aktuálne %
úrovne služieb

Počet ID agentaPočet agentov, ktorí sú momentálne prihlásení
do tohto tímu alebo do všetkých tímov na tejto
lokalite. Na úrovni frontu je toto číslo počtom
agentov prihlásených do všetkých tímov na
lokalitách poskytujúcich službu tomuto frontu.

Prihlásení agenti

Štatistiky tímov a frontov – v skutočnom čase

Karta priemerného času spracovania v skutočnom čase

Táto správa obsahuje priemerný čas spracovania každého jednotlivého kanála a všetkých kanálov v skutočnom
čase.

Cesta k správe: Správy o akcii > Výpisy v reálnom čase > Štatistiky tímu a frontu

Typ výstupu: karta

Štatistiky tímu v skutočnom čase

Táto správa obsahuje štatistiky tímu v skutočnom čase.

Cesta k správe: Správy o akcii > Výpisy v reálnom čase > Štatistiky tímu a frontu
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Typ výstupu: Tabuľka

VzorecPopisParameter

Názov tímu.Názov tímu

Meno agenta.Meno agenta

Zobrazuje stav agenta, t. j.
dostupný, nečinný alebo bez
odpovede.

Aktuálny stav

Celkový počet ID relácií kontaktuPočet spracovaných kontaktov.Počet spracovaných kontaktov

Celkový čas kontaktu počas
určeného intervalu/počet kontaktov
spracovávaných počas určeného
intervalu

Priemerný čas potrebný na
spracovanie kontaktu.

Priemerný čas spracovania

Celkový čas súhrnu počas
zadaného intervalu/celkový počet
súhrnov počas určeného intervalu

Priemerný čas potrebný na
vytvorenie súhrnu kontaktu.

Priemerný čas kompletizácie

Graf stavu tímu v skutočnom čase

Tento koláčový graf uvádza počet prihlásených agentov podľa aktuálneho stavu.

Cesta k správe: Správy o akcii > Výpisy v reálnom čase > Prehľad kontaktného centra

Typ výstupu: graf

Karta celkového počtu spracovávaných položiek v skutočnom čase

Táto zostava uvádza celkový počet kontaktov spracovaných v skutočnom čase.

Cesta k správe: Správy o akcii > Výpisy v reálnom čase > Štatistiky tímu a frontu

Typ výstupu: karta

Správy o prechode
Správy o prechode sú voliteľné správy. Na základe potrieb podniku sa môžete obrátiť na tím Cisco Solution
Assurance, aby tieto správy povolil.

Podrobnosti o neuskutočnenom hovore – správa o aktivite
Správa o aktivite s podrobnosťami o neuskutočnenom hovore obsahuje informácie o hovoroch, ktoré sa
neuskutočnili.

Cesta k správe: Správy o akcii > Správy o prechode

Typ výstupu: Tabuľka
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VzorecPopisParameter

Hodnota časovej pečiatky
začiatku kontaktu

Časová pečiatka začiatku kontaktu.Čas začiatku hovoru

Hodnota DNISČíslice DNIS doručené s hovorom.

Telefónna spoločnosť odošle číselný reťazec služby
identifikácie volaného čísla (DNIS), ktorý obsahuje
telefónne číslo volajúceho.

Volané číslo

Hodnota ANIČíslice ANI doručené s hovorom.

Telefónna spoločnosť odošle číselný reťazec
automatickej identifikácie čísla (ANI), ktorý
obsahuje telefónne číslo volajúceho.

ANI hovoru

Hodnota názvu prvého frontuNázov frontu, do ktorého bol hovor zaradený počas
čakania na agenta.

CSQ smerovaného
hovoru

Hodnota Meno agentaMeno agenta, ktorý prijal hovor pred
neuskutočnením hovoru.

Agent

Hodnota kvalifikáciíKvalifikácie, ktoré boli priradené frontu, do ktorého
bol hovor smerovaný.

Kvalifikácie pre hovory

Hodnota Časová pečiatka
konca kontaktu

Dátum a čas neuskutočnenia hovoru.Čas neuskutočnenia
hovoru

Čas neuskutočnenia hovoru –
čas začiatku hovoru

Čas, ktorý uplynul medzi časom prijatia hovoru do
systému a časom jeho neuskutočnenia.

Čas do neuskutočnenia

Súhrnná správa o volaní agenta
Súhrnná správa agenta o hovoroch zobrazuje súhrn každého hovoru, ktorý bol vytáčaný a prijatý agentom.

Podrobnosti hovoru sa počítajú v prípade posledného agenta, ktorý spracúva hovor.Poznámka

Cesta k správe: Správy o akcii > Správy o prechode

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecPopisParameter

Meno agenta. Používa sa ako segment
riadka.

Meno agenta

Koncový bod (číslo, e-mail alebo
popisovač konverzácie), na ktorom agent
prijal hovory, konverzácie alebo e-maily.
Používa sa ako segment riadka.

Koncový bod agenta (DN)
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VzorecPopisParameter

Počet ID relácií kontaktu (smer
hovoru = prichádzajúci)

Celkový počet hovorov prijatých
agentom.

Celkový počet
prichádzajúcich hovorov

Priemerné trvanie pripojeného hovoru
(smer hovoru = prichádzajúci)

Priemerný čas, ktorý agent strávil
rozhovorom s volajúcim.

Priemerný čas hovoru počas
prichádzajúceho hovoru

Priemerné trvanie podržania (smer
hovoru = prichádzajúci)

Priemerný čas podržania
prichádzajúceho hovoru agentom.

Priemerný čas podržania
prichádzajúceho hovoru

Priemerné trvanie súhrnu (smer
hovoru = prichádzajúci)

Priemerný čas, počas ktorého bol agent
zaneprázdnený po odpojení alebo
prepojení prichádzajúceho hovoru.

Priemerný pracovný čas
prichádzajúceho hovoru

Počet ID relácií kontaktu (smer
hovoru = vytáčaný)

Hovory, ktoré agent vykonal. Patria sem
aj pripojené hovory a pokusy o hovor.

Výstupné hovory

Priemerné trvanie pripojeného hovoru
(smer hovoru = vytáčaný)

Priemerný čas zapojenia agenta do
výstupného hovoru.

Priemerný čas výstupného
hovoru

Maximálne trvanie pripojeného
hovoru (smer hovoru = vytáčanie)

Maximálny čas zapojenia agenta do
výstupného hovoru.

Maximálny čas výstupného
hovoru

Súčet počtov prepojených hovorov
na agenta

Hovory, ktoré boli prepojené na agenta.prepojenie

Súčet počtov prepojení agenta na
agenta + súčet počtov prepojení
agenta na DN + súčet počtov
prepojení agenta do frontu + súčet
počtov prepojení agenta na vstupný
bod

Hovory, ktoré agent prepojil.Odchádzajúce prepojené

Súčet počtov konferencieKonferenčné hovory, ktorých sa agent
zúčastnil.

Konferenčný hovor

Správa s podrobnosťami o agentovi
Správa s podrobnosťami o agentovi obsahuje informácie o hovoroch v režime automatickej distribúcie hovorov
(ACD) a iných hovoroch než ACD, ktoré agenti prijali alebo vytočili.

Cesta k správe: Správy o akcii > Správy o prechode

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecPopisParameter

Hodnota Meno agentaMeno agenta.Meno agenta

Hodnota Koncový bod agenta
(DN)

Koncový bod (číslo, e-mail alebo popisovač
konverzácie), na ktorom agent prijal hovory,
konverzácie alebo e-maily.

Klapka
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VzorecPopisParameter

Hodnota časovej pečiatky
začiatku kontaktu

Dátum a čas začiatku hovoru.Čas začiatku hovoru

Hodnota Časová pečiatka
konca kontaktu

Dátum a čas skončenia hovoru.Čas skončenia hovoru

Čas skončenia hovoru – čas
začiatku hovoru

Čas uplynutýmedzi časom začiatku hovoru a časom
skončenia hovoru.

Doba trvania

Hodnota DNISČíslice DNIS doručené s hovorom.

Telefónna spoločnosť odošle číselný reťazec služby
identifikácie volaného čísla (DNIS), ktorý obsahuje
telefónne číslo volajúceho.

Volané číslo

Hodnota ANIČíslice ANI doručené s hovorom.

Telefónna spoločnosť odošle číselný reťazec
automatickej identifikácie čísla (ANI), ktorý
obsahuje telefónne číslo volajúceho.

ANI hovoru

Hodnota názvu prvého frontuNázov frontu, v ktorom sa držali hovory čakajúce
na agenta.

CSQ smerovaného
hovoru

Hodnota názvu záverečného
frontu

Názov finálneho frontu, v ktorom hovor čakal na
agenta v prípade, ak sa používalo viacero frontov.

Iné fronty CSQ

Hodnota kvalifikáciíKvalifikácie, ktoré boli priradené k frontu, ktorý
spracovával hovor.

Kvalifikácie pre hovory

Hodnota Trvanie pripojeniaČas uplynutý medzi časom spojenia agenta
s hovorom a časom odpojenia alebo prepojenia
hovoru bez započítania času podržania.

Čas v stave Práve volá

Hodnota Trvanie podržaniaCelkový čas podržania hovorov agentom.Čas podržania

Hodnota trvania súhrnuCelkový čas, keď bol agent obsadený po odpojení
alebo prenose hovoru.

Čas v stave Pracuje

Hodnota smeru hovoruIndikuje, či bol hovor prichádzajúcim hovorom
alebo výstupným hovorom.

Smer hovoru

Súhrnná správa agenta
Súhrnná správa agenta obsahuje jeden riadok pre každého agenta. Každý riadok obsahuje súhrn aktivít agenta.

Cesta k správe: Správy o akcii > Správy o prechode

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecPopisParameter

Meno agenta. Používa sa ako segment riadka.Meno agenta
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VzorecPopisParameter

Počet názvov kódov
súhrnu

Počet hovorov, ktoré boli pripojené k agentovi.

• Ak agent uskutočnil konferenčný hovor s iným
agentom, táto hodnota sa zvýši o jeden bod za
agenta, ktorý konferenčný hovor prijal.

• Ak agent prepojil hovor a hovor bol prepojený
naspäť k agentovi, táto hodnota sa zvýši o dva
body.

Spracované hovory

Počet ID relácií kontaktuPočet hovorov odoslaných agentovi bez ohľadu na
to, či ich agent prijal.

Ak bol hovor pripojený k agentovi, prepojený na
iného agenta a potom prepojený späť na pôvodného
agenta, hodnota pre pôvodného agenta sa zvyšuje o
dva body (jeden za každé prezentovanie hovoru).

Prezentované hovory

Spracované
hovory/prezentované
hovory

Pomer hovorov spracovaných agentom a hovorov
prezentovaných agentovi.

Pomer spracovaných
hovorov

Celkový čas
spracovania/spracované
hovory

Priemerný čas spracovania všetkých hovorov, ktoré
agent spracoval.

Priemerný čas
spracovania

Priemerné trvanie
pripojeného hovoru

Priemerný čas strávený agentom v rámci hovoru.Priemerný čas
komunikácie

Maximálne trvanie
pripojenia

Maximálny čas, ktorý agent strávil v rámci hovoru.Maximálny čas
komunikácie

Priemerné trvanie frontuPriemerný čas podržania hovoru agentom.Priemerné trvanie
podržania

Maximálne trvanie
podržania

Maximálny čas podržania hovoru agentom.Maximálny čas v stave
Podržaný hovor

Priemer trvania súhrnuPriemerný čas, v priebehu ktorého bol agent
zaneprázdnený po odpojení alebo prepojení hovoru.

Priemerný pracovný čas

Maximálne trvanie súhrnuMaximálny čas, v priebehu ktorého bol agent
zaneprázdnený po odpojení alebo prepojení hovoru.

Maximálny pracovný čas

Súhrnná správa o aplikácii
Súhrnná správa o aplikácii uvádza štatistiku hovorov pre každú aplikáciu. Obsahuje informácie
o prezentovaných, spracovaných, neuskutočnených, prichádzajúcich a odchádzajúcich hovoroch. Obsahuje
aj informácie o trvaní hovoru, pracovnom čase a čase neuskutočnenia.

Cesta k správe: Správy o akcii > Správy o prechode
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Typ výstupu: Tabuľka

VzorecPopisParameter

Názov vstupného bodu. Používa sa ako segment
riadka.

Názov vstupného bodu

Počet ID relácií kontaktuPočet hovorov prijatých aplikáciou vrátane
interných hovorov. Súčasťou je počet hovorov
spracovaných aplikáciou a počet hovorov, ktoré
boli neuskutočnené v rámci aplikácie.

Prezentované hovory

Počet ID relácií kontaktu (typ
ukončenia = normálne

Počet hovorov spracovaných aplikáciou vrátane
interných hovorov.

Spracované hovory

Priemer trvania frontuPriemerný čas vo fronte pred prijatím hovoru
agentom. Tento výpočet nezohľadňuje hovory,
ktoré neboli pripojené k agentovi.

Priemerná rýchlosť
odpovede

Priemerné trvanie pripojeného
hovoru

Priemerný čas strávený agentom v rámci hovoru.Priem. trvanie hovoru

Priemer trvania súhrnuPriemerný čas, v priebehu ktorého bol agent
zaneprázdnený po odpojení alebo prepojení
hovoru.

Priemerný pracovný čas

Počet typov ukončenia (typ
ukončenia = neuskutočnené)

Počet hovorov, ktoré aplikácia ukončila.Neuskutočnené hovory

Priemerné trvanie frontu (typ
ukončenia = neuskutočnené)

Priemerné trvanie hovorov pred tým, ako boli
neuskutočnené.

Priemerný čas
neuskutočnenia

Správa o aktivite CSQ podľa trvania časového úseku
Aktivita frontu kontaktných služieb (CSQ) podľa trvania časového intervalu zobrazuje informácie o úrovni
služieb, ako aj počet a percento hovorov, ktoré boli prezentované, spracované, neuskutočnené a vyradené
z frontu. Zobrazuje informácie o 30-minútovom alebo 60-minútovom intervale v rámci obdobia, na ktoré sa
správa vzťahuje. Túto správu je možné filtrovať pre konkrétne trvanie časového intervalu v rámci jedného
dňa alebo viacerých dní. Na rozdiel od iných správ sa časová časť intervalového filtra v tejto správe považuje
za trvanie časového úseku.

Cesta k správe: Správy o akcii > Správy o prechode

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecPopisParameter

Názov frontu. Používa sa ako segment
riadka.

Názov prvého frontu

Časové obdobie. Používa sa ako segment
riadka.

Interval
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VzorecPopisParameter

Minimálna časová pečiatka začiatku
kontaktu

Časová pečiatka začiatku kontaktu.Počiatočný čas

Maximálna časová pečiatka konca
kontaktu

Časová pečiatka ukončenia kontaktu.Čas ukončenia

Počet ID relácií kontaktuPočet hovorov smerovaných do frontu bez
ohľadu na to, či agent hovor prijal.

Prezentované hovory

Počet ID relácií kontaktu (typ
ukončenia = normálne)

Počet hovorov spracovaných frontom.Spracované hovory

Počet ID relácií kontaktu (je v rámci
úrovne služieb = 1, typ ukončenia =
neuskutočnené)

Počet hovorov, ktoré sa neuskutočnili v
čase zobrazenom v poli úrovne služieb.

Neuskutočnené hovory <
SL

Počet ID relácií kontaktu (typ
ukončenia = neuskutočnené)

Počet hovorov, ktoré boli smerované do
frontu a neuskutočnili sa.

Neuskutočnené hovory

Neuskutočnené hovory/prezentované
hovory

Percento hovorov, ktoré boli smerované do
frontu a neuskutočnili sa.

Miera neuskutočnenia

Súhrnná správa o agentovi CSQ
Súhrnná správa agenta CSQ obsahuje informácie o hovoroch, ktoré boli spracované v každom fronte každým
agentom. Agent môže spracovávať hovory vo viacerých frontoch. Táto správa obsahuje priemerné a celkové
trvanie hovoru v rámci spracúvaných hovorov, priemerný a celkový pracovný čas po dokončení hovorov,
celkový čas zvonenia smerovaných hovorov, počet hovorov prepnutých do režimu podržania, priemerný a
celkový čas podržania hovorov a počet neprijatých hovorov.

Cesta k správe: Správy o akcii > Správy o prechode

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecPopisParameter

Názov frontu. Používa sa ako segment riadka.Názov prvého frontu

Meno agenta. Používa sa ako segment riadka.Meno agenta

Počet názvov kódov súhrnuPočet hovorov prijatých agentom vo fronte počas
vykazovaného obdobia.

Spracované hovory

Priemerné trvanie
pripojeného hovoru

Priemerný čas, ktorý agent strávil hovormi vo
fronte.

Priem. trvanie hovoru

Súčet trvania pripojeníCelkový čas, ktorý agent strávil hovormi vo fronte.Celkové trvanie hovoru

Priemer trvania súhrnuPriemerný čas, ktorý agent strávil po odpojení
alebo prepojení hovorov vo fronte.

Priemerný pracovný čas
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VzorecPopisParameter

Súčet trvania kompletizáciíCelkový čas, ktorý agent strávil po odpojení alebo
prepojení hovorov vo fronte.

Celkový pracovný čas

Súčet trvania zvoneniaUplynutý čas medzi časom, keď hovor zazvonil,
a časom prijatia hovoru agentom, smerovaním na
iného agenta alebo odpojením.

Celkový čas zvonenia

Priemer trvania zvoneniaPriemerný čas medzi časom, keď hovor zazvonil,
a časom prijatia hovoru agentom, smerovaním na
iného agenta alebo odpojením.

Priemerný čas zvonenia

Súčet počtov podržaniaHovory, ktoré agent podržal.Pozdržané hovory

Priemerné trvanie frontuPriemerný čas hovorov, ktoré agent prepol do
stavu podržania.

Priemerný čas v stave
Podržaný hovor

Súčet trvaní podržaniaCelkový čas hovorov, ktoré agent prepol do stavu
podržania.

Celkové trvanie podržania

Správa o všetkých poliach CSQ
Správa CSQ so všetkými poľami zobrazuje údaje týkajúce sa frontu, ako napríklad štatistiky hovorov, úroveň
služieb a polia kľúčov, ako napríklad priemerný čas vo fronte, priemerná rýchlosť prijímania hovorov,
spracované a neuskutočnené hovory v rámci úrovne služieb. Táto správa kombinuje polia všetkých správ
súvisiacich s frontmi.

Cesta k správe: Správy o akcii > Správy o prechode

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecPopisParameter

Názov frontu. Používa sa ako segment
riadka.

Názov frontu

Na úrovni služieb/prezentované
hovory

Počet hovorov, ktoré boli prijaté v rámci
prahovej hodnoty úrovne služieb
poskytovanej pre front.

% v rámci úrovne služieb

Počet ID relácií kontaktu (typ kanála
= telefonovanie)

Počet hovorov smerovaných do frontu bez
ohľadu na to, či agent hovor prijme.

Prezentované hovory

Počet ID relácií kontaktu (typ
ukončenia = normálne, typ kanála
= telefonovanie)

Počet hovorov spracovaných frontom.Spracované hovory

Spracované hovory/prezentované
hovory

Percento hovorov, ktoré boli spracované
frontom.

Percento spracovania

Celkový čas spracovania/spracované
hovory

Priemerný čas všetkých hovorov
spracovaných frontom.

Priemerný čas spracovania
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VzorecPopisParameter

Maximálne trvanie pripojeniaMaximálny čas, ktorý agent strávil hovormi
spracovanými frontom.

Maximálny čas pripojenia

Počet ID relácií kontaktu (typ
ukončenia = neuskutočnené)

Počet hovorov, ktoré boli smerované do
frontu a sú neuskutočnené.

Neuskutočnené hovory

Neuskutočnené
hovory/prezentované hovory

Percento hovorov, ktoré boli smerované do
frontu a neuskutočnili sa.

Percento neuskutočnených

Priemerné trvanie frontu (typ
ukončenia = neuskutočnené)

Priemerný čas, ktorý hovory strávili vo
fronte pred ich neuskutočnením.

Priem. čas prerušenia

Maximálne trvanie frontu (typ
ukončenia = neuskutočnené)

Maximálny čas, ktorý hovor strávil vo
fronte pred neuskutočnením.

Maximálny čas
neuskutočnenia

Čas prijatia/prijatéPriemerný čas vo fronte pred prijatím
hovoru agentom.

Priemerná rýchlosť
odpovede

Multikanálový súhrn o agentovi
Viackanálová súhrnná správa agenta obsahuje súhrnné informácie o výkonnosti agenta v rámci nasledujúcich
kanálov: prichádzajúce hovory, výstupné hovory, konverzácie a e-maily.

Cesta k správe: Správy o akcii > Správy o prechode

Typ výstupu: Tabuľka

VzorecPopisParameter

Meno agenta. Používa sa ako segment
riadka.

Meno agenta

Počet ID relácií kontaktu (typ kanála =
telefonovanie, smer hovoru =
prichádzajúci)

Počet odoslaných hovorov agentovi bez
ohľadu na to, či ich agent prijal.

Prezentované
prichádzajúce

Počet ID relácií kontaktu (typ
ukončenia = normálne, typ kanála =
telefonovanie, typ smeru hovoru =
prichádzajúci)

Počet hovorov, ktoré boli pripojené
k agentovi.

Spracované prichádzajúce

Priemerné trvanie súhrnu (Typ kanála
= telefonovanie, smer hovoru =
prichádzajúci)

Priemerný čas spracovania všetkých
hovorov, ktoré agent spracoval.

Priemerný čas spracovania

Maximálne trvanie pripojeného hovoru
(typ kanála = telefonovanie, smer
hovoru = vytáčaný)

Maximálny čas komunikácie
ktoréhokoľvek hovoru, ktorý agent
spracoval.

Maximálny čas
komunikácie počas
vytáčaného hovoru

Priemerné trvanie pripojeného hovoru
(typ kanála = telefonovanie, smer
hovoru = vytáčaný)

Priemerný čas komunikácie
ktoréhokoľvek hovoru, ktorý agent
spracoval.

Priemerný čas
komunikácie počas
vytáčaného hovoru
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VzorecPopisParameter

Počet ID relácií kontaktu (typ kanála =
konverzácia)

Počet konverzácií, ktoré boli
prezentované agentovi.

Prezentovaná konverzácia

Počet názvov kódu súhrnu (typ kanála
= konverzácia)

Počet konverzácií prijatých agentom.Spracované chaty

Maximálne trvanie pripojeného hovoru
(typ kanála = konverzácia)

Maximálny čas, ktorý agent strávil
v rámci konverzácie.

Maximálny čas aktivity
počas konverzácie

Priemer trvania pripojeného hovoru (typ
kanála = konverzácia)

Priemerný čas strávený agentom
v rámci konverzácie.

Priemerný čas aktivity
v rámci konverzácie

Počet ID relácií kontaktu (typ kanála =
e-mail)

Počet e-mailových správ, ktoré boli
agentovi prezentované.

Ponúknuté e-maily

Počet názvov kódu súhrnu (typ kanála
= e-mail)

Počet e-mailových správ, na ktoré agent
odpovedal a ktoré presmeroval. Dátum
a čas odoslania určujú, či e-mailová
správa spadá do stanoveného intervalu.

Spracované e-maily

Zmena šírky stĺpca správy
Predvolene je šírka stĺpca v tabuľkových správach zhodná s dĺžkou názvu stĺpca.Šírku stĺpcamôžete dynamicky
zmeniť počas spúšťania správ. Ak zmeníte šírku stĺpca, aktualizovaná šírka sa uloží v počítači k vášmu ID
používateľa. Šírka stĺpca ostane rovnaká aj vtedy, keď obnovíte zobrazenie prehliadača alebo sa odhlásite a
znova sa prihlásite pomocou rovnakého prehliadača. Šírku stĺpca môžete resetovať tak, že vymažete
vyrovnávaciu pamäť prehliadača.

Ak je zmenená šírka stĺpca menšia ako názov stĺpca, zobrazí sa ikona troch bodiek.

Ak zmeníte šírku stĺpca, aktualizovaná šírka sa neuloží pre výstrahy prahovej hodnoty.Poznámka

Prechod na detaily v časti vizualizácie
Po spustení vizualizácie vo formáte tabuľky môžete prejsť na detaily súčasti vizualizácie, aby ste zobrazili
všetky záznamy, ktoré boli zahrnuté do výpočtu danej časti vizualizácie, a aby ste v množine údajov mohli
vykonať ďalšie analytické kroky.

Funkcia prechodu na detaily nie je dostupná v prípade správ dostupných prostredníctvom prepojení prehliadača
ani správ APS v prostredí Agent Desktop.

Poznámka
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Procedúra

Krok 1 Kliknite na bunku tabuľky a potom kliknite na ikonu Prejsť na detaily.

• Na paneli Prejsť na detaily sa zobrazia záznamy, ktoré sú súčasťou výpočtu vizualizácie.

• Ak prejdete na ID relácie (bez ohľadu na to, či ide o ID relácie kontaktu alebo agenta), systém prejde na
aktivity, z ktorých sa relácia skladá.

Krok 2 Ak chcete pridať pole alebo premennú profilu, kliknite na položku z rozbaľovacieho zoznamu Polia alebo
Merania a pridajte nový stĺpec.

Ak vyberiete pole alebo meranie, ktoré v tabuľke už existuje, pole sa znova nepridá.Poznámka

Krok 3 Ak chcete exportovať údaje správy ako súbor programuMicrosoft Excel alebo súbor CSV, kliknite na položku
Exportovať. Možnosť exportu nie je dostupná pre správy o prechode na detaily s údajmi v skutočnom čase.

Krok 4 Na zobrazenie panela Prejsť na detaily v samostatnom okne kliknite na ikonu Spustiť.

Úprava atribútov vizualizácie
Po spustení vizualizácie môžete upraviť jej atribúty a znova ju spustiť:

Procedúra

Krok 1 Kliknite na položku Nastavenia.
Krok 2 Ak chcete zobraziť alebo skryť súhrn hodnôt stĺpcov na úrovni tabuľky a v segmente riadka najvyššej úrovne,

vyberte hodnoty z rozbaľovacieho zoznamu Zobraziť súhrn.
Krok 3 Ak chcete, aby sa vizualizácia aktualizovala okamžite, vyberte možnosť Okamžite prekresliť. V opačnom

prípade sa vizualizácia aktualizuje iba po kliknutí na tlačidlo Použiť.
Krok 4 Ak chcete zobraziť alebo skryť premennú profilu, kliknite na ikonu oka.
Krok 5 Ak chcete skryť segment, presuňte ho do poľa Skryté segmenty. Táto možnosť nie je dostupná pre zložené

vizualizácie.
Krok 6 Ak chcete premiestniť segment, presuňte ho na iné miesto v aktuálnom poli segmentov alebo do iného poľa

segmentov. Táto možnosť nie je dostupná pre zložené vizualizácie.
Krok 7 Filtrovanie segmentu:

• Vyberte možnosť is in alebo is not in a zadajte hodnoty, ktoré chcete zahrnúť alebo vylúčiť. Viac
informácií nájdete v časti Filtrovanie pomocou poľa, na strane 133

• Ak chcete zadať výraz, ktorý chcete zahrnúť alebo vylúčiť, vyberte regulárny výraz.

Zmeny sa vždy vykreslia okamžite po filtrovaní segmentu a pri zobrazení alebo skrytí premennej
profilu.

Poznámka
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Krok 8 Ak má vizualizácia podobu grafu, na úpravu vizualizácie vyberte ikonu Nastavenia .

Zmena výstupného formátu vizualizácie
Procedúra

Krok 1 Kliknite na položku Nastavenia.
Krok 2 Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte formát. Možné formáty sú tieto:

PopisFormát

Zobrazuje údaje v riadkoch a stĺpcoch.Tabuľka

Zobrazuje hodnoty buniek v tabuľke v rôznych odtieňoch červenej.

Bunky v bielom a najtmavší odtieň červenej identifikujú extrémne hodnoty.

Teplotná mapa

Zobrazuje hodnoty buniek v jednotlivých riadkoch v tabuľke v rôznych odtieňoch
červenej, pričom najtmavší odtieň identifikuje najvyššie hodnoty v rámci riadka.

Riadková teplotná
mapa

Zobrazuje hodnoty buniek v jednotlivých stĺpcoch v tabuľke v rôznych odtieňoch
červenej, pričom najtmavší odtieň identifikuje najvyššie hodnoty v rámci stĺpca.

Stĺpcová teplotnámapa

Porovnáva hodnoty ako body prepojené čiarami.Riadkový graf

Porovnáva hodnoty zobrazené ako vodorovné stĺpce.Stĺpcový graf

Porovnáva hodnoty zobrazené ako tieňované oblasti.Plošný graf

Porovnáva hodnoty zobrazené ako výseky okrúhleho grafuKoláčový graf

Porovnáva hodnoty v čase zobrazené ako animované bubliny, čiary alebo pruhy.
Vyžaduje sa program Adobe Flash Player. Grafy pohybu nie sú k dispozícii pre
vizualizácie v skutočnom čase

Pohyblivý graf

Tabuľkové vykresľovanie variácií údajov zobrazených vo vysokokondenzovanej
forme ako miniatúrne grafy v bunkách tabuľky, čo umožňuje sledovať trendy.

Graf s ostrými
krivkami
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Pohyblivé grafy už nie sú podporované.

• Keď vytvoríte novú správu, možnosť Pohyblivý graf nebude v rozbaľovacom zoznameTyp
výstupu dostupná.

• Keď upravíte existujúcu správu o grafe pohybu, možnosť Pohyblivý graf sa v rozbaľovacom
zozname Typ výstupu zobrazí ako neaktívna Možnosti Uložiť a Ukážka nie sú dostupné.

• Po spustení existujúcej správy o grafe pohybu sa v používateľskom rozhraní zobrazí
nasledujúca chyba:

Pohyblivé grafy nie je možné vykresliť, pretože už nie sú
podporované. Uložte správu v inom formáte súboru.

Poznámka

Prehľad vytvárania vizualizácií
Táto kapitola obsahuje informácie o spôsobe vytvárania vizualizácií pomocou intuitívneho rozhrania presúvania
myšou.

Procedúra

Krok 1 Vizualizácia môže mať nasledovné typy:

• Záznam o relácii zákazníka

• Záznam o aktivite zákazníka

• Záznam o aktivite agenta

• Záznam o relácii agenta

Krok 2 Zadajte časové obdobie, ktoré má vizualizácia obsiahnuť. Tento krok obmedzuje počet záznamov, ktoré budú
zohľadnené počas realizácie vizualizácie.

Krok 3 Interval výpočtu pre historickú správu môže byť založený na čase alebo na vzore.

• V prípade časovej vizualizácie vyberte časový interval.
• Ak ide o vizualizáciu založenú na vzore, zadajte celkový počet záznamov, ktoré je potrebné zohľadniť,
frekvenciu (počet záznamov, ktoré chcete zohľadniť v každom intervale) a pásmo (počet záznamov,
ktoré chcete zohľadniť v každom výpočte), ako aj to, či budú výpočty kumulatívne.

Krok 4 Zadajte, čo sa ako súčasť vizualizácie snažíte porovnať. Môže ísť o porovnanie výkonu rôznych agentov
alebo vstupných bodov. Analyzátor umožňuje vykonávať segmentáciu iba podľa polí a nie podľa meraní.
Segmentácia podľa typu ukončenia alebomena agenta je napríklad povolená, segmentácia podľa počtu hovorov
nie je povolená.

Krok 5 Definujte metriky, ktoré chcete zobraziť vo vizualizácii na porovnanie jednotlivých segmentov. Premenné
profilovania sú vždy číselné hodnoty a možno ich vytvoriť z polí, z meraní alebo z iných premenných
profilovania.
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• Pole: polia možno používať na vytváranie počtu záznamov, ktoré spĺňajú zadané podmienky. Môžete
napríklad vytvoriť premennú profilovania, ktorá bude obsahovať počet záznamov s typom ukončenia,
ktorý sa rovná normálnemu.

• Meranie: merania je možné používať na vytváranie súčtov, priemerov alebo počtov. Súčty a priemery
nevyžadujú žiadny ďalší vstup. Počíta prácu rovnakým spôsobom ako polia, a preto sa vyžaduje
špecifikácia podmienok. Použitie výnosov ako základu pre premennú profilovania napríklad umožňuje
vytvoriť súčet príjmov, priemer príjmov alebo počet záznamov, ktoré majú príjmy vyššie, nižšie alebo
rovné danej čiastke.

• Existujúca premenná profilu: premenné profilovaniamožno vytvoriť z iných premenných profilovania
použitím aritmetických vzorcov. Ak už napríklad máte premennú profilovania s názvom Priemerné
príjmy, ktorá obsahuje priemer príjmov, a ďalšiu premennú profilovania s názvom Spracované hovory,
ktorá obsahuje počet záznamov, kde je typ ukončenia normálny, môžete vytvoriť premennú profilovania
obsahujúcu priemerný príjem na hovor použitím priemerných príjmov delených spracovanými hovormi.

Krok 6 Tento krok ďalej obmedzuje množinu vypĺňania tak, aby obsahovala iba záznamy, ktoré spĺňajú zadané
podmienky.

Krok 7 Vizualizácia sa môže zobraziť ako tabuľka alebo graf. Aktuálne podporované typy grafov sú pruhový, koláčový,
čiarový, plošný a pohybový. Okrem toho môžete zadať možnosti zobrazenia, ako napríklad nadpisy, farby a
šírky alebo štýly orámovania.

Krok 8 Vizualizácie môžu byť spustené na požiadanie, naplánované na jednorazové spustenie alebo naplánované na
pravidelné spúšťanie. Naplánované spustenia odosielajú výsledky zadaným príjemcom e-mailu prostredníctvom
webového prepojenia alebo ako prílohu v súbore CSV.

Na naplánované správy sa vzťahujú nasledujúce limity:

• Maximálna veľkosť súboru e-mailovej prílohy je 10 MB.

• Maximálny počet podporovaných stĺpcov je 2 000.

Poznámka

Plán spustenia môžete definovať niektorým z nasledujúcich spôsobov:

• Spustiť teraz: na stránke zobrazenia použite možnosť Spustiť.

• Spustiť raz a odoslať e-mailom: použite plánovač. Zadajte informácie o čase a e-maile.

• Opakovanie: použite plánovač a zadajte vzor opakovania (napríklad denne o 9:00).

Filtre v premenných profilu a filtre na ľavej table na stránke vizualizácie sú rôzne. Filtre v
premenných profilu sa vzťahujú iba na vybraté premenné profilu danej vizualizácie a nie na celú
vizualizáciu. Filtre na ľavej table na stránke vizualizácie sa vzťahujú na celú vizualizáciu.

Poznámka

V prípade zostáv so segmentmi riadkov možno zoraďovanie údajov vykonávať iba v rámci
príslušnej skupiny segmentov riadkov. Napríklad v správe s podrobnosťami o agentovi je meno
agenta prvým poľom segmentu riadka. Ak sú mená agentov zoradené v prvom stĺpci, údaje
zobrazené v nasledujúcich stĺpcoch sa priradia iba k vybratému agentovi.

Poznámka
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Vytvorenie vizualizácie
Vytvorenie vizualizácie:

Procedúra

Krok 1 Vyberte položky Vizualizácia > Vytvoriť nové > Vizualizácia.

Zobrazí sa stránka vytvorenia vizualizácie.

Karta Moduly obsahuje dva panely, ktoré môžete kliknutím na názov panela rozbaliť alebo zbaliť.

Krok 2 V rozbaľovacom zozname Typ vyberte požadovanú možnosť. Možné hodnoty sú tieto: Záznam o relácii
zákazníka, Záznam o aktivite zákazníka, Záznam o aktivite agenta alebo Záznam o relácii agenta.

Do správ môžete pridávať premenné a segmenty.

Krok 3 Vyberte časové obdobie vizualizácie výberom možnosti v rozbaľovacom zozname Počiatočný čas na karte
Moduly.
a) Ak chcete vytvoriť vizualizáciu v skutočnom čase, vyberte možnosť Reálny čas.
b) Ak chcete vytvoriť historickú vizualizáciu, vyberte vopred definovaný rozsah dátumov.
c) Ak chcete zadať vlastné dátumy začiatku a skončenia, vyberte možnosť Vlastné.

• Ak ste vybrali možnosť Reálny čas, prejdite do časti Krok 8, na strane 127.

• Ak ste vybrali možnosť Vlastné, v rozbaľovacích zoznamoch Počiatočný dátum a Dátum ukončenia
vyberte príslušné hodnoty.

• Ak ste vybrali možnosť Presný dátum, do zobrazeného poľa zadajte dátum alebo kliknite do poľa
a v ovládacích prvkoch kalendára vyberte dátum.

• Ak ste vybrali niektorú z iných možností – Deň v roku, Deň v mesiaci, 7 dní, Deň v týždni alebo
Posledný deň – použite zobrazené ovládacie prvky na výber požadovaných možností.

Ak zadáte široký rozsah dátumov, spustenie vizualizácie môže trvať dlho. V tomto prípade
môže byť vhodnejšie vizualizáciu naplánovať ako ju spustiť v skutočnom čase.

Ak vopred definovaný rozsah dátumov, ktorý chcete vybrať, nie je v rozbaľovacom zozname
dostupný, zväčšite interval výpočtu. Malé výpočtové intervaly (napríklad hodinové) s
veľkými rozsahmi dátumov (ako je napríklad minulý mesiac) vedú k väčšiemu objemu
údajov, než je možné zobraziť. Takéto výbery preto nie sú povolené.

Poznámka

Krok 4 Ak chcete upraviť označenie modulu, kliknite na ikonu Upraviť ( ) a v dialógovom okne Upraviť modul
zadajte nové označenie.

Krok 5 Rozsah dátumov môžete filtrovať výberom možnosti v rozbaľovacom zozname Vrátane. Možné hodnoty sú
Dni v týždni, Dni mesiaca, Dni mesiaca alebo Mesiace roka. Vyberte pracovné dni, dni v mesiaci, týždne
alebo mesiace, ktoré má vizualizácia obsahovať.

Krok 6 Ak vytvárate časovú vizualizáciu, z rozbaľovacieho zoznamu Interval na paneli Vypočítať vyberte časový
interval. Možné hodnoty sú tieto: Žiadne, 15 minút, 30 minút, Každú hodinu, Denne, Týždenne alebo
Mesačne.
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Dostupné možnosti sa líšia v závislosti od dĺžky rozsahu dátumov. Malé výpočtové intervaly (napríklad 15
minút, 30 minút alebo Každú hodinu) nie sú dostupné, ak je zadaný rozsah dátumov dlhý (napríklad Minulý
mesiac).

Krok 7 Ak vytvárate vizualizáciu založenú na vzorke, vyberte položku Prvý alebo Posledný v rozbaľovacom zozname
Záznamy na paneli Vypočítať a do textového poľa zadajte celkový počet záznamov, ktoré chcete zohľadniť
vo vizualizácii.

Môžete tiež definovať nasledujúce možnosti:

a) Frekvencia: počet záznamov, ktoré sa budú považovať za interval.
b) Pásmo: počet záznamov, ktoré budú zahrnuté do výpočtu.
c) Kumulatívne: výpočet počtu záznamov.

Krok 8 Ak ste ako časové obdobie vizualizácie vybrali možnosť Reálny čas, vyberte hodnoty z rozbaľovacích
zoznamov, ktoré budú k dispozícii na paneli Vypočítať.

PopisParameter

Ak chcete vytvoriť snímku aktuálnej aktivity centra kontaktov, vyberte možnosť
Žiadne.

– ALEBO –

Vyberte konkrétny časový interval (5, 10, 15 alebo 30 minút) na zobrazenie, ktoré
ponúka pohľad od aktuálneho okamihu po posledných 5, 10, 15 alebo 30 minút.

– ALEBO –

Na zobrazenie všetkých aktivít, ku ktorým došlo od polnoci, vyberte možnosť
Začiatok dňa.

– ALEBO –

Na zobrazenie, ktoré zobrazí spätný pohľad od aktuálneho momentu až štrnásť dní
do minulosti, vyberte možnosť Vlastné.

Doba trvania

Vyberte hodnotu, ktorá určuje, ako často sa budú údaje v vizualizácii obnovovať. Ak
ste určili trvanie ako Začiatok dňa aleboVlastné, vyberte možnosťMinúty. V opačnom
prípade vyberte možnosť Sekundy.

Frekvencia
obnovenia

Ak ste určili trvanie ako Začiatok dňa alebo Vlastné, zobrazí sa rozbaľovací zoznam
Interval, ktorý umožňuje vybrať časový interval (Žiadne, 15 minút, 30 minút alebo
Každú hodinu).

Interval

Ak ste určili trvanie ako Vlastné, zobrazia sa nastavenia pohľadu späť. Zadajte počet
dní, hodín a minút od aktuálneho momentu, t. j. obdobie, do ktorého sa od aktuálneho
momentu bude vizualizácia spätne pozerať. Môžete zadať až 14 dní.

Pohľad späť
(D-H-M)

Krok 9 Ak chcete určiť segmenty riadkov alebo segmenty stĺpcov, kliknite na ikonu Pridať segmenty riadkov alebo
segmenty stĺpcov. Myšou presuňte pole alebo rozšírené pole uvedené v oblasti plátna. Opakujte tento krok
pre každý segment, ktorý chcete pridať.

Polia je možné pridávať ako segmenty typu Riadkové segmenty alebo Stĺpcové segmenty. V
prípade grafov sa používa iba prvý segment.

Poznámka
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Krok 10 Ak chcete skombinovať viaceré hodnoty premennej segmentácie do jednej skupiny, môžete vytvoriť rozšírené
pole:
a) Kliknite pravým tlačidlom myši na hodnotu a vyberte položku Vytvoriť rozšírené pole.
b) Zadajte nastavenia aspoň jednej skupiny v zobrazenom dialógovom okne. Môžete napríklad vytvoriť tri

skupiny vstupných bodov, v ktorých každá skupina predstavuje iný rad produktov alebo inú organizačnú
jednotku.

Krok 11 Vytvorenie premennej profilu:
a) Kliknite na ikonu Pridať profilovú premennú. Pole, meranie alebo vzorec uvedené v dialógovom okne

Nová profilová premenná presuňte myšou a vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

• Do textového poľaNázov zadajte názov premennej profilu alebo ponechajte predvolený text. Tento názov
sa zobrazí v hlavičke stĺpca a označeniach osi.

• Ak ste vytvorili premennú profilu pomocou poľa, môžete zadať záznamy, ktoré chcete zahrnúť do počtu,
presunutím položky zo zoznamu Polia do oblasti Filtre dialógového okna Nová profilová premenná
a vybrať záznamy, ktoré chcete zahrnúť. Ďalšie informácie nájdete v časti Filtrovanie pomocou poľa.
Ak ste vytvorili premennú profilu pomocou merania, v rozbaľovacom zoznameVzorec vyberte výpočet,
ktorý chcete vykonať. Ďalšie informácie nájdete v časti Výber vzorca na meranie. Môžete zadať
podmienku na zahrnutie záznamov presunutím položky z časti Polia alebo Merania do oblasti Filtre
dialógového okna. Ďalšie informácie nájdete v časti Filtrovanie pomocou merania.

• Môžete tiež vytvoriť nový vzorec založený na premennej profilu, ktorá existuje vo
vizualizácii.

• Ak ste vybrali globálnu premennú ako premennú profilu, ako filter premennej profilu môžete
použiť iba vybratú globálnu premennú zo zoznamuPolia aleboMerania.Ďalšie informácie
o globálnych premenných (vminulosti známych ako premenné údajov priradených k hovoru)
nájdete v kapitole Smerovanie kontaktu v príručke na nastavenie a správu centra Cisco
Webex Contact Center.

Poznámka

Krok 12 Ak chcete zadať formát premennej profilu, kliknite pravým tlačidlommyši na premennú profilu a z kontextovej
ponuky vyberte možnosť Číselný formát.Ďalšie informácie nájdete v časti Formátovanie premennej profilu.
Ak ste napríklad vytvorili premennú profiluKonverzný pomer, ako formát môžete vybraťmožnosť Percentá.

Krok 13 Pokračujte vo vytváraní požadovaného počtu premenných profilu. V nasledujúcom príklade boli vytvorené
tri premenné profilu a údaje sú segmentované riadkov hlavičky ID frontu a Meno agenta.

Ak vytvárate pohyblivý graf, musíte zahrnúť aspoň tri premenné profilu.Poznámka

a) Ak chcete zmeniť poradie premennej alebo segmentu profilu, presuňte príslušné označenie na inú pozíciu.
b) Ak chcete otočiť segmenty stĺpcov a riadkov, presuňte označenie segmentu z poľa Stĺpcové segmenty do

poľa Riadkové segmenty alebo Segmenty série (alebo naopak).
c) Ak chcete odstrániť premennú alebo segment profilu, kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Nie je možné odstrániť premennú profilu použitú v inej premennej profilu.Poznámka

Krok 14 Ak chcete zobraziť alebo skryť súhrn hodnôt stĺpcov na úrovni tabuľky a v segmente riadka najvyššej úrovne,
vyberte hodnoty z rozbaľovacieho zoznamu Zobraziť súhrn.
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Krok 15 Ak chcete definovať súhrn hodnôt stĺpcov na úrovni tabuľky a v segmente riadka najvyššej úrovne, kliknite
na položku Prispôsobiť. Ďalšie informácie o funkcii Prispôsobenie zhrnutia správy nájdete v časti
Prispôsobenie zhrnutie správy, na strane 140.

Krok 16 Ak chcete zistiť približnú veľkosť vizualizácie po spustení, uložte vizualizáciu, kliknite na položku Viac
a stlačte tlačidlo Informácie.

Krok 17 Môžete vytvoriť filter obmedzujúci počet záznamov, ktoré vizualizácia predvolene zohľadňuje. Vytvorenie
filtra:
a) Kliknite na položku Pridať filter na karteModuly. V zobrazených zoznamoch vyberte pole alebomeranie

a kliknite na položku Uložiť.

– ALEBO –

Kliknite pravým tlačidlom myši na segment vo vizualizácii a vyberte položku Vytvoriť filter.

b) Keď sa na karte Moduly zobrazí nový filter, zadajte hodnoty, ktoré chcete zahrnúť alebo vylúčiť, alebo
– v prípade merania – vytvorte podmienku, ktorú musia údaje spĺňať.

V poli pre filter nemôžete vybrať viac ako 100 hodnôt. Ak ste vybrali viac ako 100 hodnôt,
zobrazí sa chybové hlásenie. Na odstránenie hodnoty použite tlačidlo X.

Poznámka

Krok 18 Zadajte výstupný formát vizualizácie.Ďalšie informácie nájdete v časti Zmena výstupného formátu vizualizácie
Krok 19 Ak vytvárate zloženú vizualizáciu, pred uložením vizualizácie pridajte aspoň jeden ďalší modul.
Krok 20 Ak chcete vizualizáciu uložiť, kliknite na tlačidlo Uložiť a v zobrazenom dialógovom okne:

a) Vyberte priečinok.

Ak chcete vytvoriť nový priečinok, kliknite na položku Nový priečinok a zadajte názov priečinka.

b) Zadajte názov vizualizácie a kliknite na položku OK.

Krok 21 Ak chcete zobraziť vizualizáciu, kliknite na položku Ukážka.

Ak vytvárate vizualizáciu typu Záznam o relácii zákazníka, kde sa možnosť Interval používa
ako Riadkový segment a možnosti Časová pečiatka začiatku kontaktu a Časová pečiatka
konca kontaktu sa používajú ako Profilové premenné z rozbaľovacieho zoznamu Merania,
z rozbaľovacieho zoznamu Vzorec vyberte nasledujúce hodnoty:

• Minimálna časová pečiatka začiatku kontaktu v prípade možnosti Časová pečiatka
začiatku kontaktu

• Maximálna časová pečiatka konca kontaktu v prípademožnostiČasová pečiatka konca
kontaktu

Poznámka

Vytvorenie zloženej vizualizácie
Zložená vizualizácia obsahuje najmenej dva moduly, ktoré sa zobrazujú vedľa seba. Všetky moduly v rámci
vizualizácie musia mať identické segmenty riadkov alebo série, segmenty stĺpca a premenné profilu. Môžu
však obsahovať rôzne rozsahy dátumov, intervaly a filtre.

Zloženú vizualizáciu môžete vytvoriť nasledujúcim spôsobom:
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• Pri vytváraní novej vizualizácie pridajte pred jej uložením aspoň jeden ďalší modul (historický alebo v
reálnom čase).

• Pridaním nových modulov upravte existujúcu vizualizáciu, ktorá má iba jeden modul (len historické
moduly).

Ak však uložíte vizualizáciu s viac ako jedným modulom, neskôr budete môcť odstrániť všetky moduly
okrem jedného, uložiť vizualizáciu a neskôr pridať ďalšie moduly (len historické moduly).

Moduly v reálnom čase možno pridať do zloženej vizualizácie iba počas jej vytvárania a pred jej uložením.
Nie je možné upraviť existujúcu vizualizáciu a pridať modul v reálnom čase.

Poznámka

Zložené vizualizácie nie je možné naplánovať ani exportovať a v režime spustenia nemajú možnosť otočenia.

Procedúra

Krok 1 Modul pridáte počas vytvárania vizualizácie kliknutím na možnosť Pridať v hornej časti karty Moduly. V
otvorenom dialógovom okne zadajte názov modulu a kliknite na tlačidlo OK.

Znova kliknite na tlačidlo Pridať pre každý ďalší modul, ktorý chcete pridať.

Po pridaní modulu sa na stránke vytvárania vizualizácie zobrazia jednotlivé vizualizácie vedľa seba. Pre každý
modul môžete vybrať rôzne rozsahy, intervaly a filtre dátumov.

Vyberte inú hodnotu intervalu ako Žiadny. Ak vyberiete možnosť Žiadne, hodnoty intervalu sa
zobrazia tak, ako keby patrili do roku 1970.

Poznámka

Krok 2 Ak chcete zobraziť nastavenia, ktoré je možné prispôsobiť pre každý modul, vyberte modul z rozbaľovacieho
zoznamu v hornej časti karty Moduly.

Krok 3 Ak chcete upraviť označenie modulu, kliknite na ikonu Upraviť ( ) a v dialógovom okne Upraviť modul
zadajte nové označenie.

Zmeny označenia sa prejavia v rozbaľovacom zozname na karte Moduly.

Vytváranie vizualizácie zobrazujúcej skutočné hodnoty
Ak chcete zobraziť skutočné hodnoty v databáze bez agregácie, vizualizácia nemôže obsahovať časový interval
ani segmentáciu a všetky premenné profilu musia byť nakonfigurované s hodnotou rovnakou ako vzorec.

Hodnota možnosti nie je dostupná vo vizualizácii, ktorá už obsahuje časový interval alebo segmentáciu.Poznámka

Vytvorenie vizualizácie zobrazujúcej skutočné hodnoty databázy bez agregácie:

1. Kliknite na položky Vizualizácia > Vytvoriť nové > Vizualizácia.

Používateľská príručka k analyzátoru Cisco Webex Contact Center Analyzer
130

Vizualizácia
Vytváranie vizualizácie zobrazujúcej skutočné hodnoty



2. Vyberte položku Typ. Možné hodnoty sú tieto: Záznam o relácii zákazníka, Záznam o aktivite
zákazníka, Záznam o aktivite agenta alebo Záznam o relácii agenta.

3. Zadajte časové obdobie vizualizácie.

4. Pridanie premennej profilu:

• Kliknite na položku Pridať profilové premenné a presuňte pole alebomeranie do dialógového okna
Nová profilová premenná.

• V rozbaľovacom zozname Vzorec vyberte možnosť Hodnota. Postup zopakujte pre každú ďalšiu
premennú profilu, ktorú chcete pridať, a potom kliknutím na položku Uložiť uložte vizualizáciu.
Potom môžete kliknúť na položku Ukážka.

Vytváranie rozšíreného poľa
1. Kliknite pravým tlačidlom myši na segment vo vizualizácii a vyberte položku Vytvoriť rozšírené pole.

2. Podľa pokynov v nasledujúcej tabuľke zadajte nastavenia skupiny:

PopisNastavenie

Zadajte názov (napríklad Iné vstupné body) skupiny obsahujúcej všetky premenné,
ktoré nie sú zahrnuté v definovaných skupinách.

Predvolená
skupina

Ak chcete definovať skupinu, zadajte názov do časti Názov skupiny:

• Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte hodnoty.

• Zadajte hodnotu a stlačte kláves Enter.

Skupiny

3. Kliknite na položku Uložiť.

Odstránenie zdieľaného rozšíreného poľa
Odstránenie zdieľaného rozšíreného poľa:

1. Ak chcete pridať pole segmentov stĺpca, riadka alebo segmentov série na zobrazenie dialógové okna
nového segmentu, kliknite na tlačidlo Pridať.

2. Vyberte rozšírené pole, ktoré chcete odstrániť, a kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Ak sa rozšírené pole momentálne nepoužíva, odstráni sa.

Zdieľanie rozšíreného poľa
Sprístupnenie rozšíreného poľa na budúce použitie:
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1. Kliknite na segment rozšíreného poľa, ktorý bol pridaný do vizualizácie a v kontextovej ponuke vyberte
položku Uložiť.

2. Zadajte názov rozšíreného poľa a kliknite na položku OK.

Uložené rozšírené pole bude uvedené v dialógovom okne Nový segment, ktoré môžete vybrať vy a ďalší
návrhári pri vytváraní alebo upravovaní vizualizácií.

Výber vzorca na meranie
Nasledujúca tabuľka obsahuje vzorce, ktoré sú dostupné pri použití merania na vytvorenie premennej profilu.

Slúži na výpočetVzorec

Priemerná hodnota.Priemer

Celková hodnota.Súčet

Počet hodnôt.

Keď vyberiete tento vzorec, v dialógovom okne sa
zobrazia nastavenia na zadanie podmienky na
zahrnutie záznamov do počtu. Viac informácií nájdete
v časti Filtrovanie pomocou merania, na strane 133.

Počet

Najmenšia hodnota.Minimum

Najväčšia hodnota.Maximum

Skutočná hodnota v databáze bez agregácie.Hodnota položky

N-tá odmocnina (ak je počet číselných hodnôt v
zadanom rozsahu) súčinu hodnôt.

Geometrický priemer

Miera toho, či sú údaje vo vrcholoch alebo ploché vo
vzťahu k bežnej distribúcii.

Koeficient špicatosti

Stredná hodnota.Medián

Rozptyl množiny jedinečných hodnôt.Rozptyl výberu

Vzdialenosť mediánu od priemeru.Šikmosť

Druhá odmocnina rozptylu.Smerodajná odchýlka

Súčet druhých mocnín hodnôt.Súčet druhých mocnín

Priemer umocnených rozdielov medzi jednotlivými
hodnotami a strednou hodnotou.

Rozptyl
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Definovanie filtrov

Filtrovanie pomocou poľa
Po spustení vizualizácie sa na paneli nastavení zobrazia ovládacie prvky na určenie záznamov, ktoré sa majú
zahrnúť alebo vylúčiť z vizualizácie.

Tieto ovládacie prvky sa zobrazujú pri vytváraní alebo úpravách vizualizácie, keď vykonávate nasledujúce
úlohy:

• Presuňte pole do oblasti dialógového okna Filtre, ktoré sa zobrazí pri vytváraní alebo úprave premennej
profilu.

• Kliknite na položku Pridať filter a v zobrazenom dialógovom okne vyberte uvedené pole.

• Kliknite pravým tlačidlom myši na segment vo vizualizácii a vyberte položku Vytvoriť filter.

1. Ak chcete určiť hodnoty na zahrnutie alebo vylúčenie, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

• Kliknite na tlačidlo regulárneho výrazu a potom zadajte regulárny výraz do textového poľa, aby
ste zadali hodnoty, ktoré chcete zahrnúť alebo vylúčiť. Kliknite na položku Uložiť.

Nasledujúce príklady popisujú regulárne výrazy:

• agent.* zahŕňa všetky hodnoty polí začínajúce výrazom agent.

• agent.*h zahŕňa všetky hodnoty polí začínajúce výrazom agent a končiace písmenom h.

Ďalšie informácie o štandardných regulárnych výrazoch nájdete v časti https://www.elastic.co/guide/
en/elasticsearch/reference/current/regexp-syntax.html.

• Kliknite na prepínač je v alebo nie je v, vyberte hodnoty v zozname, ktoré chcete zahrnúť alebo
vylúčiť, a kliknite na tlačidlo Uložiť. Do textového poľa môžete tiež zadať názov hodnoty a kliknúť
na tlačidlo Uložiť.

2. Ak chcete filtrovať zoznam dostupných hodnôt, do textového poľa zadajte najmenej jeden znak. Počas
zadávania sa hodnoty, ktoré zodpovedajú textu, zobrazia v zozname výberu. Na vyjadrenie jedného alebo
viacerých znakov môžete ako zástupný znak použiť hviezdičku (*).

3. Ak chcete zadať prázdnu hodnotu, kliknite na položku Pridať.

4. Ak chcete odstrániť určitú hodnotu, vyberte ju a kliknite na položku Odstrániť.

Filtrovanie pomocou merania
Analyzátor zobrazuje ovládacie prvky na určenie záznamov, ktoré sa majú zahrnúť do vizualizácie alebo z
nej vylúčiť, a to na základe hodnoty merania, ak vykonáte nasledovné kroky:

• Presuňte pole do oblasti dialógového okna Filtre, ktoré sa zobrazí pri vytváraní alebo úprave premennej
profilu.
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• Na paneli modulov kliknite na položku Pridať filter (alebo ak upravujete vizualizáciu jedného modulu,
na paneli s podrobnosťami) a v zobrazenom dialógovom okne vyberte uvedené meranie.

1. Ak chcete nastaviť podmienku merania, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

• Ak chcete obmedziť údaje na hodnoty medzi minimálnou a maximálnou hodnotou, vyberte možnosť
Medzi v rozbaľovacom zozname nástroja na porovnanie a potom zadajte minimálnu a maximálnu
hodnotu do textových polí Minimum a Maximum.

menšie ako<

menšie alebo rovné<=

rovná sa=

nerovná sa!=

väčšie alebo rovné>=

väčšie ako>

Minimálna hodnota je zahrnutá a maximálna hodnota nie je zahrnutá.Poznámka

• Ak chcete obmedziť údaje na základe jednostranného porovnania, vyberte operátor z rozbaľovacieho
zoznamu Komparátor a zadajte hodnotu do textového poľa Hodnota.

V nasledujúcom príklade sa podmienka (väčšie ako 0) použije na mieru Celkové príjmy, aby sa
vytvorila premenná profilu Konvertované.

Filtre v režime spustenia
Používateľské rozhranie analyzátora ponúka možnosť filtrovania počas práce so správou v režime spúšťania.

Počas vytvárania alebo úpravy vizualizácie môžete vybrať filtre. Môžete ich vyberať aj počas vytvárania
kópie vizualizácie.

Po spustení vizualizácie sa filtre zobrazia v pravom hornom rohu stránky vizualizácie. Vizualizáciu môžete
filtrovať tak, že vyberiete príslušné filtre bez úpravy správy.

Pridanie filtra do správy, ktorá sa zobrazuje v režime spúšťania počas vytvárania vizualizácie:

1. Prejdite na domovskú stránku analyzátora. Na navigačnom paneli kliknite na ikonu Vizualizácia.

2. Ak chcete vytvoriť novú vizualizáciu, vyberte položky Vytvoriť nové > Vizualizácia.

3. Na stránke vytvárania vizualizácie vyberte žiadané pole a presuňte ho na panel Riadkové segmenty.
Pridané polia sa zobrazujú ako filtre v zozname začiarkavacích políčokZobraziť filter v režime spúšťania
spolu s predvolenými filtrami. Predvolené filtre sú tieto:

• Trvanie a Interval v prípade historických správ. Pole Interval sa zobrazí ako filter iba vtedy, ak je
vybraté ako segment typu Riadkový segment.
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• Pole Trvanie v prípade výpisu v skutočnom čase.

4. Začiarknutím príslušného políčka vyberte požadovaný filter v zozname políčokZobraziť filter v režime
spúšťania.

Predvolene nie je v zozname políčok Zobraziť filter v režime spúšťania začiarknuté ani jedno políčko.

5. Vyberte požadované polia Profilové premenné a Stĺpec a uložte novú vizualizáciu do príslušného
priečinka.

Filtre sa zobrazia v pravom hornom rohu vizualizácie. Vizualizáciu môžete teraz filtrovať tak, že vyberiete
príslušné filtre bez úpravy správy.

Ďalšie informácie o vytvorení vizualizácie nájdete v sekcii Vytvorenie vizualizácie, na strane 126.Poznámka

Pridanie filtra v režime spúšťania počas vytvárania kópie vizualizácie:

1. Prejdite do časti Domov > Vizualizácia > Správy o akcii. Ak chcete zobraziť možnosti správy, vyberte
príslušnú správu o akcii a kliknite na tlačidlo s troma bodkami. Vyberte možnosť Vytvoriť kópiu.

2. V zozname začiarkavacích políčokZobraziť filter v režime spúšťania na ľavej table stránky vizualizácie
vyberte príslušný filter.

Predvolene sú v zozname políčok Zobraziť filter v režime spúšťania začiarknuté všetky políčka.

3. Novú správu uložte do príslušného priečinka.

4. Po spustení vizualizácie sa filtre zobrazia v pravom hornom rohu vizualizácie.

Ďalšie informácie o vytvorení kópie vizualizácie nájdete v sekcii Úlohy na vykonanie na stránkach vizualizácie
a tabule, na strane 7.

Poznámka

Pridanie filtra v režime spúšťania počas úpravy vizualizácie:

1. Prejdite na stránku vizualizácie. Ak chcete upraviť vizualizáciu, kliknite na tlačidlo s troma bodkami
a potom vyberte možnosť Upraviť.

2. V zozname začiarkavacích políčokZobraziť filter v režime spúšťania na ľavej table stránky vizualizácie
vyberte požadovaný filter.

Predvolene sú v zozname políčok Zobraziť filter v režime spúšťania vybraté všetky filtre.

3. Novú správu uložte do príslušného priečinka.

4. Po spustení vizualizácie sa filtre zobrazia v pravom hornom rohu vizualizácie.

Ďalšie informácie o úprave vizualizácie nájdete v sekcii Úlohy na vykonanie na stránkach vizualizácie a tabule,
na strane 7.

Poznámka
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Môžete vybrať maximálne päť filtrov, ktoré sa zobrazia v správe v režime spúšťania.

Filtre v pravom hornom rohu stránky vizualizácie nie sú podporované pre zložené vizualizácie (ktoré majú
minimálne dva moduly). Ak upravíte existujúcu správu s jednýmmodulom, aby ste mohli pridať ďalší modul,
zoznam políčok Zobraziť filter v režime spúšťania sa zobrazí neaktívny.

Poznámka

Vytvorenie vzorca na základe premennej profilu
Nový vzorec môžete vytvoriť použitím matematického vzorca v existujúcej premennej profilu.

Vytvorenie vzorca na základe existujúcej premennej profilu:

1. Kliknite pravým tlačidlom myši na premennú profilu vo vizualizácii a v kontextovej ponuke vyberte
položku Nový vzorec.

2. V zobrazenom dialógovom okne Nový vzorec zadajte do textového poľa s názvom názov premennej
profilu.

3. Vyberte matematický symbol: +, -, × alebo ÷.

4. V textovom poli napravo od matematického symbolu vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

• Zadajte číselnú hodnotu.

• V rozbaľovacom zozname vyberte názov existujúcej premennej profilu.

Vytváranie a používanie zdieľaných vzorcov
Po vytvorení premennej profilu môžete sprístupniť jej vzorec na paneli vzorcov, aby ste ho mohli vy alebo
ďalší návrhári vizualizácií použiť.

Vytvorenie zdieľaného vzorca
Vytvorenie zdieľaného vzorca:

1. Vytvorte profilovú premennú. Viac informácií nájdete v časti Vytvorenie vizualizácie, na strane 126.

2. Kliknite pravým tlačidlom myši na profilovú premennú a vyberte položku Uložiť.

3. Zadajte názov vzorca a kliknite na položku OK.

Vzorec sa uloží na paneli vzorcov.

Úprava zdieľaného vzorca
Úprava zdieľaného vzorca:
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1. Kliknite na tlačidlo Pridať profilové premenné a potom dvakrát kliknite na názov vzorca uvedeného na
paneli vzorcov.

2. Môžete upraviť hodnoty alebo pridať ďalšie polia a miery.

3. Kliknite na položku Uložiť.

Odstránenie zdieľaného vzorca
Odstránenie zdieľaného vzorca:

1. Kliknite na tlačidlo Pridať v poli premenných profilu a potom dvakrát kliknite na názov vzorca uvedeného
na paneli Vzorce.

2. Kliknite na položku Odstrániť.

Ak sa vzorec momentálne nepoužíva, odstráni sa.

Vytváranie a formátovanie názvu vizualizácie
Vytvorenie a formátovanie názvu vizualizácie počas vytvárania alebo úpravy vizualizácie:

1. Kliknite na položku Kliknutím pridať názov na vizualizačnom plátne a zadajte nový názov.

• Ak chcete upraviť názov, vyberte ho a zadajte nový názov.

• V časti Formátovanie vyberte v rozbaľovacom zozname možnosť Názov a zadajte text názvu.

2. Ak chcete prispôsobiť formát názvu, výberom položky Názov z rozbaľovacieho zoznamu na karte
formátovania zobrazte možnosti formátovania, ktoré je možné prispôsobiť, ako je napríklad veľkosť, štýl
a farba orámovania, zarovnanie a farba textu, okraje, výplň a veľkosť, typ, štýl a hrúbka písma.

Formátovanie tabuľky
Prispôsobenie formátu tabuľky:

1. Vyberte položku Formátovanie a potom v rozbaľovacom zozname vyberte položku Tabuľka.

2. Ak chcete prispôsobiť formát tabuľky, môžete zmeniť ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

PopisMožnosť

Z voliča farieb vyberte farbu pozadia alebo zadajte (hexadecimálny) kód HTML
farby.

Farba pozadia

Ak chcete zmeniť šírku orámovania, zadajte hodnotu v pixeloch.Veľkosť
orámovania

Výberom hodnoty z rozbaľovacieho zoznamu zadajte štýl orámovania tabuľky. Ak
okolo tabuľky orámovanie nechcete, vyberte možnosť Žiadne.

Štýl orámovania
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PopisMožnosť

Z voliča farieb vyberte farbu orámovania alebo zadajte kód HTML farby.Farba orámovania

Formátovanie premennej profilu
Zmena zarovnania textu, číselného formátu alebo popisu premennej profilu:

1. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

• Ak chcete zobraziť kontextovú ponuku, kliknite pravým tlačidlom myši na premennú profilu.

• Výberom premennej profilu z rozbaľovacieho zoznamu v časti Formátovanie sa na karte zobrazia
možnosti formátu a titulku čísla.

2. Zmeňte ktorúkoľvek z možností uvedených v nasledujúcej tabuľke:

PopisMožnosť

Ak chcete zmeniť popis, kliknutím na text popisu zobrazený na
karte Formátovanie vyberte popis a zadajte požadovaný popis.

Toto nastavenie je k dispozícii iba na karte Formátovanie.

Popis

Kliknutím pravým tlačidlom myši zadajte, či chcete údaje
formátovať ako celé číslo, číslo, menu, percentuálnu hodnotu,
dátum, čas alebo trvanie, a v rámci danej kategórie zadajte, ako
sa majú údaje zobraziť.

Ak napríklad vyberietemožnosť percenta, môžete vybrať niektorú
z nasledujúcich možností formátovania:

• ##.##% (12.34%)

• ##% (12%)

Číselný formát

Ak chcete zmeniť zarovnanie textu v stĺpci, vyberte hodnotu z
rozbaľovacieho zoznamu: doľava, na stred alebo doprava.

Toto nastavenie je dostupné iba v kontextovej ponuke.

Zarovnanie textu

Zmena formátu dátumu v poli intervalu
Predvolený formát dátumu (mm/dd/rrrr) poľa Interval môžete upraviť počas vytvárania alebo úpravy
vizualizácie.

Používateľská príručka k analyzátoru Cisco Webex Contact Center Analyzer
138

Vizualizácia
Formátovanie premennej profilu



Procedúra

Krok 1 Kliknutím pravým tlačidlom myši na pole Interval zobrazíte kontextovú ponuku Vybrať formát dátumu.
Krok 2 Vyberte požadovaný formát dátumu v nasledujúcom zozname:

• mm/dd/rrrr

• mm/dd/rr

• m/d/r

• dd/mm/rr

• d/m/r

• rrrr/mm/dd

• rrrr-mm-dd

Krok 3 Kliknite na položku Uložiť.

Ak exportujete správu vo formáte. csv a otvoríte ju v programeMicrosoft Excel, dátum sa zobrazí
podľa formátu dátumu, ktorý je nastavený v programeMicrosoft Excel. Ak chcete zobraziť dátumy
v presnom formáte dátumu, ktorý ste použili vo vizualizácii pre pole Interval, otvorte exportovanú
správu CSV v textovom editore.

Poznámka

Formátovanie grafu
Prispôsobenie formátu grafu:

1. Vyberte položky Formátovanie > Graf.

2. Ak chcete prispôsobiť formát grafu, zmeňte ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

PopisMožnosť

Vyberte farbu pozadia z nástroja na výber farieb alebo zadajte
kód HTML farby.

Farba pozadia

Ak chcete zmeniť šírku orámovania okolo grafu, zadajte hodnotu
v pixeloch.

Veľkosť orámovania

Ak nechcete orámovanie, vyberte hodnotu z rozbaľovacieho
zoznamu, aby ste určili štýl orámovania okolo grafu, alebo
vyberte možnosť Žiadne.

Štýl orámovania

Z voliča farieb vyberte farbu orámovania alebo zadajte kód
HTML farby.

Farba orámovania
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PopisMožnosť

Ak chcete pridať vzor tieňa k čiaram, oblastiam alebo pruhom
v čiarovom, plošnom alebo pruhovom grafe, vyberte smer
farebného prechodu z rozbaľovacieho zoznamu.

Výplň prechodom

Ak chcete v čiarovom, plošnom alebo pruhovom grafe zobraziť
hodnoty údajov umiestnených na seba, vyberte položku
Normálne na vrstvenie údajov podľa údajových hodnôt, alebo
vyberte položku Percento na vrstvenie údajov podľa percent.

Vrstvený

Vyberte hodnotu z rozbaľovacieho zoznamu, aby ste určili, či
chcete označenia osi zobraziť alebo skryť.

Označenia osí

Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte hodnotu True alebo False,
aby ste určili, či sa majú osi invertovať.

Invertovať osi

Vyberte hodnotu z rozbaľovacieho zoznamu, aby ste určili, či
chcete označenia údajov zobraziť alebo skryť.

Označenia údajov

Vyberte hodnotu z rozbaľovacieho zoznamu, aby ste určili uhol
rotácie označenia údajov: žiadny, 45°, 90° alebo -90°.

Zmena označení údajov

Úprava názvu vizualizácie
Ak chcete upraviť názov vizualizácie, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

1. V kontextovej ponuke kliknite na položky Vizualizácia > > Upraviť.

2. Kliknite na položku Úprava názvu vizualizácie. Na karte Formátovanie v rozbaľovacom zozname
vyberte možnosť Vizualizácia a upravte polia.

Prispôsobenie zhrnutie správy
Zhrnutie správy môžete prispôsobiť na úrovni tabuľky a skupiny segmentov riadka najvyššej úrovne pri
vytváraní alebo upravovaní vizualizácie. Možnosť Prispôsobiť je dostupná pre vizualizácie, ktoré obsahujú
iba premenné profilu nastavené ako segmenty stĺpcov.Ďalšie informácie o segmentoch riadka a stĺpca nájdete
v časti Vytvorenie vizualizácie.

V dialógovom okne Prispôsobenie zhrnutia správy môžete definovať nasledujúce vzorce súhrnu pre každý
stĺpec v správe.

VýpočetVzorec

Pre súhrn stĺpca nie sú definované žiadne vzorce.

Ak pre všetky stĺpce vo vizualizácii
vyberiete možnosť ŽIADNE, súhrn na
úrovni tabuľky ani skupiny sa nezobrazí.

Poznámka

ŽIADNE
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VýpočetVzorec

Priemer hodnôt v stĺpci.PRIEMER

Počet záznamov v stĺpci s hodnotami inými ako
hodnota null.

POČET

Najnižšia hodnota v stĺpci.MIN

Najvyššia hodnota v stĺpci.MAX

Celkový súčet všetkých hodnôt v stĺpci.SÚČET

Vopred definovaný vzorec môžete taktiež vybrať na výlučný výpočet súhrnu na úrovni tabuľky
pre stĺpec, ktorý obsahuje pole so vzorcom.

Poznámka

• Môžete zobraziť prispôsobený súhrn správy v používateľskom rozhraní analyzátora a exportované správy
vo formáte programu MS Excel. Prispôsobený súhrn správy sa v exportovaných správach vo formáte
CSV nezobrazí.

• Definovaný vzorec pre súhrn stĺpca môžete zobraziť podržaním kurzora myši nad bunkami Súhrn stĺpca
v používateľskom rozhraní analyzátora.

• Definovaný vzorec pre súhrn stĺpca môžete zobraziť v bunkách Súhrn stĺpca v exportovaných správach
vo formáte programu MS Excel. Súhrnné bunky obsahujú formát textu <Summary Value>(<Summary
formula>).

• V prípade správ založených na hodnotách môžete prispôsobiť iba súhrn na úrovni tabuľky. Ak stĺpec v
správe založenej na hodnotách obsahuje pole typu reťazca, môžete definovať vzorec súhrnu pre stĺpec
ako ŽIADNE alebo POČET. Ak stĺpec obsahuje pole celočíselného typu (miery), môžete definovať
vzorce tak, ako je to znázornené v tabuľke.

Poznámka

Súhrn na úrovni tabuľky
Toto je súhrn správy v päte dokumentu. Súhrn zobrazíte začiarknutím políčkaÚroveň tabuľky v rozbaľovacom
zozname Zobraziť súhrn. Toto políčko je predvolene po vytvorení novej vizualizácie začiarknuté.

Ak v prípade segmentovaných správ začiarknete políčko Úroveň tabuľky, ale nedefinujete súhrnné vzorce,
predvolene sa typ agregácie poľa stĺpca nastaví ako súhrnný vzorec pre daný stĺpec. To neplatí v prípade
nasledujúcich scenárov:

• Ak má stĺpec pole vzorca, predvolene sa vzorec súhrnu na úrovni tabuľky pre stĺpec definuje ako
VLASTNÝ.

• Akmá stĺpec pole trvania, predvolene sa vzorec súhrnu na úrovni tabuľky pre stĺpec definuje ako ŽIADNY.

• Ak stĺpec obsahuje pole typu POČET, predvolene je vzorec súhrnu na úrovni tabuľky pre stĺpec definovaný
ako SÚČET, t. j. súčet všetkých jednotlivých počtov.
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Ak v prípade správ založených na hodnotách začiarknete políčko Úroveň tabuľky, ale nedefinujete vzorce
súhrnu, vzorec súhrnu na úrovni tabuľky sa predvolene nastaví ako ŽIADNY.

Súhrn na úrovni skupiny
Toto je súhrn stĺpca, ktorý je definovaný v skupine segmentov riadkov najvyššej úrovne. Možnosť súhrnu
na úrovni skupiny je dostupná pre vizualizácie, ktoré majú minimálne dva segmenty riadkov. Súhrn na úrovni
skupiny môžete zobraziť začiarknutím políčka, ktoré uvádza názov segmentu riadka najvyššej úrovne v
rozbaľovacom zozname Zobraziť súhrn. Toto políčko nie je predvolene po vytvorení novej vizualizácie
začiarknuté.

Ak začiarknete políčko súhrnu na úrovni skupiny, ale nedefinujete vzorce súhrnu, vzorec súhrnu na úrovni
skupiny bude pre všetky stĺpce predvolene definovaný ako ŽIADNE.

Súhrn na úrovni skupiny nie je použiteľný pre správy založené na hodnotách.Poznámka

Zhrnutie správy v správach s podrobnosťami o agentoch
V správach Podrobnosti o agentovi môžete zobraziť súhrny na úrovni tabuľky a skupiny. Vzorce súhrnu na
úrovni tabuľky a skupiny sú definované podľa typu agregácie stĺpcov s výnimkou nasledujúcich scenárov:

• Ak stĺpec obsahuje pole so vzorcom, vzorec súhrnu na úrovni tabuľky sa pre stĺpec predvolene definuje
ako VLASTNÉ a vzorec súhrnu na úrovni skupiny sa definuje ako ŽIADNE.

• Ak stĺpec obsahuje pole trvania, súhrn na úrovni tabuľky a súhrn na úrovni skupiny pre stĺpec sú predvolene
definované ako ŽIADNE.

• Ak stĺpec obsahuje pole typu POČET, súhrn na úrovni tabuľky a súhrn na úrovni skupiny pre stĺpec sú
predvolene definované ako SÚČET, t. j. súčet všetkých jednotlivých počtov.

Export šablón správy
Šablóny správ môžete exportovať ako jeden súbor alebo ako priečinky obsahujúce viaceré súbory. Súbor
alebo priečinky sa exportujú z analyzátora do počítača. Export šablón správ pomáha pri opätovnej využiteľnosti
v rámci viacerých nájomníkov.

Export súboru

Export súboru šablóny zo servera analyzátora:

1. Na domovskej stránke kliknite na ikonu Vizualizácia.

2. Vyberte súbor šablóny, ktorý chcete exportovať.

3. Kliknite na tlačidlo s troma bodkami.

4. V rozbaľovacom zozname vyberte položku Exportovať šablónu. V prípade úspešného exportu súboru
sa zobrazí nasledujúce hlásenie:

Šablóna správy bola úspešne exportovaná a umiestnená do priečinka Stiahnuté súbory.

Používateľská príručka k analyzátoru Cisco Webex Contact Center Analyzer
142

Vizualizácia
Súhrn na úrovni skupiny



Správu s dlhým trvaním a kratším intervalom nie je možné exportovať. Ak chcete pokračovať, podľa potreby
obnovte polia Trvanie a Interval pre výpisy v reálnom čase a historické správy. Viac informácií nájdete
v časti Vytvorenie vizualizácie, na strane 126.

Poznámka

Súbor sa uloží vo formáte .JSON.

5. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Export priečinka

Export priečinka zo servera analyzátora:

1. Na domovskej stránke kliknite na ikonu Vizualizácia.

2. Vyberte priečinok, ktorý chcete exportovať.

3. Kliknite na tlačidlo s troma bodkami.

4. V rozbaľovacom zozname kliknite na položku Exportovať šablóny.

• Naraz môžete exportovať až 25 šablón.

• Keď exportujete priečinok, podpriečinky sa neexportujú. Podpriečinky sa musia exportovať osobitne.

• Ak v šablónach správ použijete filtre, priradené hodnoty a premenné sa počas exportu odstránia. Názvy
filtrov sa však zachovajú.

Poznámka

5. Kliknite na položku Exportovať. V prípade úspešného exportu súboru sa zobrazí nasledujúce hlásenie:

Všetky šablóny správ v priečinku boli úspešne exportované a umiestnené do priečinka
Stiahnuté súbory ako súbor .zip.

Import šablón správy
Šablóny správ môžete importovať ako jeden súbor alebo ako priečinok obsahujúci viaceré súbory. Súbor
alebo priečinok je možné importovať z počítača do analyzátora. Funkcia importu je dostupná len pre správcov,
ktorí sa prihlasujú do rozhrania analyzátora.

Verzie šablón sú špecifické pre nasadenie. Šablóny správ systému Webex Contact Center 1.0 môžete
importovať iba do systémuWebex Contact Center 1.0. Podobne aj šablóny správ centraWebex Contact Center
možno importovať iba do centra Webex Contact Center.

Poznámka

Keď importujete jeden súbor šablóny, vytvorí sa zodpovedajúca vizualizácia založená na danej šablóne.
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Ak sa chcete vyhnúť konfliktom s pomenovaním, v prípade existencie správy s rovnakým názvom sa do
cieľového priečinka pridávajú časové pečiatky.

Poznámka

Import súboru

Importovanie súboru šablóny do analyzátora:

1. Na domovskej stránke kliknite na ikonu Vizualizácia.

2. Kliknite na položku Importovať.

3. Kliknite na položku Prehľadať a vyberte súbor (vo formáte .CSV), ktorý chcete importovať.

4. Kliknite na položku Importovať. V prípade úspešného importu súboru sa zobrazí nasledujúce hlásenie:

Súbor sa úspešne importoval.

5. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Import priečinka

Import priečinka so šablónami do analyzátora:

1. Na domovskej stránke kliknite na ikonu Vizualizácia.

2. Kliknite na položku Importovať.

3. Kliknite na položku Prehľadať a vyberte priečinok (vo formáte .zip), ktorý chcete importovať.

Celkový počet šablón v súbore .zip nesmie presiahnuť 25.Poznámka

4. Kliknite na položku Importovať. V prípade úspešného importu priečinka sa zobrazí nasledujúce hlásenie:

Priečinok sa úspešne importoval.

5. Kliknite na tlačidlo Close (Zavrieť).
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K A P I T O L A 3
Panel

Hlavný panel je kombináciou správ, ktoré sa používajú na vizualizáciu na jednej obrazovke.

Na hlavnom paneli môžete vykonávať nasledujúce úlohy:

• Spustenie hlavného panela, na strane 145
• Zobrazenie hlavného panela správy o akcii, na strane 146
• Navrhnutie hlavných panelov, na strane 148

Spustenie hlavného panela
Spustenie hlavného panela:

Overte, či hlavné panely obsahujú aspoň jednu vizualizáciu. Viac informácií nájdete v časti Navrhnutie
hlavných panelov, na strane 148.

Poznámka

1. Na navigačnom paneli kliknite na ikonu Hlavný panel.

2. Na vyhľadanie správy môžete použiť funkciu vyhľadávania alebo ikonu stromu . Po kliknutí na ikonu
stromu sa zobrazia všetky súbory v danom priečinku. Vyhľadávanie zobrazí aj všetky zodpovedajúce
správy z podpriečinkov. Kliknite na tlačidlo a v kontextovej ponuke vyberte možnosť Spustiť.

Po kliknutí na priečinok alebo správu sa v popise cesty zobrazí presné umiestnenie priečinka alebo správy.

3. Na zobrazenie vizualizácie kliknite na položku Spustiť.

Po vykreslení vizualizácie kliknutím na tlačidlo Nastavenie zobrazíte možnosti Profilové premenné
a Segmenty použité vo vizualizačných údajoch.

Keď na hlavnom paneli spustíte zložené správy, možnosti filtrovania nebudú k dispozícii.Poznámka
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Zobrazenie hlavného panela správy o akcii

Obchodné metriky

Neuskutočnené hovory
Hlavný panel neuskutočnených kontaktov zobrazuje počet kontaktov, ktoré boli počas stanoveného obdobia
neuskutočnené. Údaje na hlavnom paneli je možné filtrovať podľa intervalu a trvania (pozri nižšie):

• Interval – uvádza intervaly, ako napríklad 10 minút, 30 minút, Každú hodinu, Denne, Týždenne
a Mesačne.

• Doba trvania – uvádza trvanie, ako napríklad Dnes, Včera, Tento týždeň, Minulý týždeň, Posledných
7 dní, Tento mesiac, Minulý mesiac a Tento rok.

PopisParameter

Celkový počet neuskutočnených kontaktov. Zobrazí sa aj počet neuskutočnených
kontaktov pre rôzne kanály (konverzácia a hlas). Kontaktymôžu byť neuskutočnené
v rámci nasledujúcich scenárov:

1. V prípade prítomnosti v systéme IVR.

2. V priebehu času čakania vo fronte (QWT).

3. V priebehu sekvenčného času QWT.

4. V priebehu paralelného času QWT. Vzťahuje sa iba na UCCX.

5. Keď agent neprijme hovor.

Celkový počet
neuskutočnených
kontaktov

Percento celkových kontaktov, ktoré boli neuskutočnené v priebehu času čakania
vo fronte (QWT).

V rámci dňa napríklad celkový počet kontaktov dosiahol 1000, spomedzi ktorých
bolo 100 neuskutočnených – čas QWT pre týchto 100 kontaktov, ktoré boli
neuskutočnené, môže spadať do nasledujúcich kategórií:

• 10 hovorov v čase kratšom než 1 minúta.

• 25 hovorov v rozsahu 1 – 5 minút.

• 50 hovorov v rozsahu 5 – 10 minút.

• 15 hovorov v čase dlhšom než 10 minút.

Pokiaľ ide o vyššie uvedený príklad, hlavný dôvod neuskutočnenia
uvádza hodnotu 65 % (ak sa pozrieme na hovory v maximálnom
období, ktoré sa neuskutočnili) a čas QWT je dlhší než 5 minút.

Poznámka

Popredný dôvod
neuskutočnenia

Celkové percento zákazníkov, ktorí sa obrátili späť prostredníctvom hlasových
hovorov alebo konverzácie.

Spätný hovor/obnovená
rýchlosť konverzácie
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PopisParameter

Diagram Sankey uvádza fázu, v ktorej bol kontakt neuskutočnený. Tento diagram
zobrazuje zvislý pruh pre rôzne vstupné body, fronty, čakaciu dobu a agentov.

Zobrazenie závisí od vybratého typu kanála. Ak podržíte kurzor nad štádiami,
zobrazia sa ďalšie informácie, ako napríklad počet neuskutočnených kontaktov a
počet kontaktov, ktoré spracúva každý agent.

Cesta zákazníka

Plošný graf zobrazuje trend kontaktov, ktoré sú spracúvané a neuskutočnené pre
každý typ kanála v rámci vybratého trvania.

Trend kontaktov

Prstencový diagram uvádza, v ktorej fáze boli kontakty neuskutočnené.Neuskutočnené
kontakty podľa fázy

V tabuľkovom zobrazení sa zobrazujú podrobnosti o každom neuskutočnenom
kontakte v rámci vybratého trvania.

ANI

Indikuje telefónne číslo volajúceho, ktoré je priradené k volajúcemu, ak ide
o hlasové hovory, a e-mailovú adresu, ak ide o konverzáciu.

DNIS

Indikuje telefónne číslo agenta, ktoré je priradené k agentovi.

Čas prvého kontaktu

Indikuje čas, kedy sa kontakt dostavil do centra kontaktov.

Fáza prerušenia

Indikuje štádium, v ktorom bol kontakt neuskutočnený, ako napríklad IVR,
vo fronte alebo s agentom počas zvonenia.

Prepojenia
Indikuje počet prepojení kontaktu.

Celkový čas čakania

Indikuje časový úsek, po uplynutí ktorého bol kontakt neuskutočnený. Zahŕňa
čas IVR/čas samoobslužných činností a čas QWT.

Čas opakovaného hovoru
Indikuje, kedy volajúci zavolal späť (opakovaný hovor) v rámci stanoveného
trvania (momentálne je to jedna hodina).

Informácie o
neuskutočnených
kontaktoch

Historické správy
Tieto správy nie sú k dispozícii pre používateľov aplikácie Cloud Connect.

Správy o agentoch

Panel výkonu agenta

Táto správa obsahuje priemerné trvanie pripojenia a maximálne trvanie pripojenia pre agentov v tíme.
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Cesta k správe: Hlavný panel > Správy o akcii >Historické správy > Správy o agentovi

Typ výstupu: Pruhový graf

Môžete filtrovať pomocou názvu nasadenia, mena agenta, názvu tímu, intervalu (predvolene každý deň)
a typu kanála.

Prehľad centra kontaktov

Výkon pri spracúvaní kontaktov pre tímy

Táto správa obsahuje celkový počet kontaktov spracovaných podľa typu kanála pre každý tím v tomto nasadení,
takže môžete porovnávať tímy.

Cesta k správe: Hlavný panel > Správy o akcii > Historické správy > Prehľad kontaktného centra

Typ výstupu: čiarový graf

Môžete filtrovať pomocou názvu nasadenia, intervalu (predvolené nastavenie je denne), názvu tímu a typu
kanála.

Výpisy v reálnom čase

Tieto hlavné panely nie sú k dispozícii pre používateľov aplikácie Cloud Connect.

Ak chcete použiť všetky podrobnosti správy, ktoré sa používajú v rámci týchto hlavných panelov, pozrite si
príslušnú správu v sekcii Zobrazenie hlavného panela správy o akcii, na strane 146.

Poznámka

Navrhnutie hlavných panelov
Procedúra

Krok 1 Kliknite na položky Hlavný panel > Vytvoriť nové Hlavný panel.
Krok 2 Myšou presuňte vizualizáciu do oblasti plátna. Môžete pridať neobmedzený počet vizualizácií, ktoré chcete

na hlavnom paneli zobraziť.
Krok 3 Vizualizáciu premiestníte presunutím myšou na nové miesto. Ak chcete vizualizáciu formátovať, vyberte

panel Formátovanie a v rozbaľovacom zozname vyberte vizualizáciu, ktorú chcete upraviť.
Krok 4 Zmena veľkosti vizualizácie:

• Ak chcete zmenšiť alebo zväčšiť veľkosť, myšou presuňte okraj alebo roh.

• Vyberte položkuFormátovanie, v rozbaľovacom zozname vyberte názov vizualizácie a upravte nastavenia
možností Šírka a Výška.

Krok 5 Ak chcete z hlavného panela vizualizáciu odstrániť, vyberte položku X.
Krok 6 Ak chcete zadať názov vizualizácie, kliknite na položku Kliknutím pridať názov. Ak chcete upraviť názov,

zadajte nový názov a kliknite na symbol začiarknutia.
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Krok 7 Ak chcete formátovať názov vizualizácie, vyberte položku Formátovanie. Z rozbaľovacieho zoznamu na
karte vyberte názov, čím zobrazíte možnosti formátovania, ktoré môžete prispôsobiť, ako napríklad štýl
orámovania, zarovnanie textu a veľkosť písma, farba a hmotnosť.

Krok 8 Ak chcete uložiť hlavný panel, kliknite na položku Uložiť a vyberte priečinok.

Ak chcete vytvoriť nový priečinok, kliknite na položku Nový priečinok a zadajte názov priečinka. Zadajte
názov hlavného panela a kliknite na položku OK

Krok 9 Na zobrazenie ukážky hlavného panela kliknite na položku Ukážka.
Krok 10 Ak chcete upraviť názov hlavného panela, kliknutím na položku Upraviť názov hlavného panela vyberte

existujúci text. Zadajte nový názov a kliknite na tlačidlo Použiť.
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K A P I T O L A 4
Premenné

Premenné sa používajú vo filtroch správ pri generovaní správ. Premennú môžete vytvoriť definovaním
množiny hodnôt. Raz vytvorenú premennúmožno opakovane používať ako filter pre konkrétne pole a súvisiaci
typ záznamu.

• Vytvorenie, úprava, zobrazenie a odstránenie premenných, na strane 151

Vytvorenie, úprava, zobrazenie a odstránenie premenných
Vytvorenie novej premennej:

Procedúra

Krok 1 Kliknite na položky Premenné > Nová.
Krok 2 Zadajte názov premennej.
Krok 3 Vyberte hodnotu z rozbaľovacieho zoznamu Priradený stĺpec.
Krok 4 Definujte položku Hodnoty a pridajte text do poľa Popis.
Krok 5 Definujte Rozsah premennej. Rozsah môže byť:

• POUŽÍVATEĽ – premennú definuje a používa iba používateľ.

• GLOBÁLNE – premennú môžu používať organizácie. Prepnutím možnosti Je hodnota zdieľaná?
môžete premennú zdieľať medzi organizáciami alebo obmedziť používanie iba na vašu organizáciu.

Krok 6 Kliknite na položku Uložiť.

Ak chcete zobraziť, upraviť, kopírovať alebo odstrániť premennú, kliknite na položku .
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D O D A T O K A
Typ záznamov dostupných v každom odkladacom
priestore

Nasledujúca tabuľka uvádza typ záznamov agregovaných v každej aktivite zákazníka a agenta, ako aj
odkladacom priestore relácie.

PríkladyPopisTyp záznamu

• Zákazník v systéme IVR alebo fronte,
rozhovor s agentom, podržanie

• Zákazník na domovskej stránke, stránke
produktu, stránke pokladne

Predstavuje základný krok v
pracovnom toku zákazníka

Záznam o aktivite
zákazníka

• Hovor zákazníka s centrom hovorov

• Návšteva zákazníka na webovej lokalite

• Návšteva zákazníka na webovej lokalite
a konverzácie s agentom

• Odoslanie e-mailu zákazníkom a reakcia
agenta

Predstavuje pracovný tok zákazníka,
ktorý pozostáva zo sekvencie aktivít
zákazníka

Záznam o relácii
zákazníka

• Agent je nečinný, dostupný, hovorí, vytvára
súhrn

• Agent je v režime offline, vytáčania,
hovoru, zadávania poznámok

• Agent je nečinný, dostupný, konverzuje,
vytvára súhrn

• Agent je v režime offline, číta e-maily,
odpovedá, vytvára súhrn

Predstavuje základný krok v
pracovnom toku agenta

Záznam o aktivite
agenta
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PríkladyPopisTyp záznamu

• Agent spracúva služobný hovor a
zaznamenáva incident

• Agent uskutočňuje výstupný hovor
a organizuje stretnutie

• Komunikácia agenta so zákazníkom a
odpoveď na otázku

• Agent si číta e-mail od zákazníka a reaguje
naň

Predstavuje pracovný tok agenta,
ktorý pozostáva zo sekvencie činností
agentov

Záznam o relácii
agenta

Nasledujúce časti obsahujú podrobnejšie informácie o obsahu záznamov:

• Štandardné polia a merania CSR a CAR, na strane 154
• Štandardné polia a miery ASR a AAR, na strane 169
• Stavy agenta, na strane 179
• Stavy hovorov, na strane 181
• Kódy príčin hovorov, na strane 184

Štandardné polia a merania CSR a CAR

Odkladací priestor relácií zákazníka (CSR)
Štandardné polia a merania agregované v CSR sú uvedené v nasledujúcich sekciách:

Typ
údajov

Pole alebo
meranie

PopisNázov stĺpca

DlhýMieraČas v sekundách, v priebehu ktorého bol agent
v stanovenom intervale zapojený do aktivity.

Rozsah aktivity

ReťazecPoleKoncový bod (číslo, e-mail alebo popisovač
konverzácie), na ktorom agent prijíma hovory,
konverzácie alebo e-maily.

Koncový bod agenta (DN)

ReťazecPoleReťazec, ktorý identifikuje agenta.ID agenta

ReťazecPoleIdentifikátor reťazca pre objekt blob, ktorý obsahuje
záznam hovoru na strane agenta.

ID objektu blob vetvy
agenta

ReťazecPoleIndikuje, či je hovor prichádzajúcim hovorom alebo
výstupným hovorom.

Smer hovoru

ReťazecPolePrihlasovacie meno, ktorým sa agent prihlasuje do
modulu Agent Desktop.

Prihlásenie agenta

ReťazecPoleMeno agenta, ktorý prijíma hovory, konverzácie
a e-maily zákazníkov.

Meno agenta
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Typ
údajov

Pole alebo
meranie

PopisNázov stĺpca

ReťazecPoleReťazec, ktorý identifikuje prihlasovaciu reláciu agenta.ID relácie agenta

ReťazecPoleReťazec, ktorý identifikuje agenta.ID systému agenta

Celé
číslo

MieraPočet prepojení prichádzajúcich kontaktov agentom na
iného agenta po konzultácii.

Počet prepojení agentom
na agenta

ReťazecPoleČíslice ANI doručené s hovorom.

ANI je služba poskytovaná telefónnou
spoločnosťou, ktorá odosiela telefónne
číslo volajúceho spolu s hovorom.

Poznámka

Automatická identifikácia
čísla (ANI)

Celé
číslo

MieraPočet hovorov prenesených agentom na iného agenta
alebo externé číslo DN prostredníctvom prenosu naslepo.

Počet prenosov naslepo

DlhýMieraČas ukončenia kontaktu.Časová pečiatka konca
kontaktu

ReťazecPoleV prípade vytáčaného hovoru toto pole predstavuje
hodnotu CPD vrátenú z telefonovania.

Detekcia priebehu hovoru
(CPD)

DlhýMieraČas začiatku kontaktu.Časová pečiatka začiatku
kontaktu

ReťazecPoleIdentifikátor reťazca pre objekt blob, ktorý obsahuje
záznam hovoru zo strany volajúceho.

ID objektu blob vetvy
volajúceho

ReťazecPolePočet mediálnych kanálov, ku ktorým sú momentálne
agenti prihlásení.

Typ kanála

Celé
číslo

MieraPočet nadviazaní konferenčných hovorov agenta
s volajúcim a iným agentom.

Počet konferencií

Celé
číslo

MieraČas, ktorý agent strávil v rámci konferencie s volajúcim
a iným agentom.

Trvanie konferencie

Celé
číslo

MieraPočet prípadov, keď agent počas spracovania hovoru
iniciovali konzultácie s ďalším agentom alebo inou
osobou na externom čísle.

Počet konzultácií

Celé
číslo

MieraČas, ktorý agent strávil konzultáciou s iným agentom
počas spracovania hovoru.

Trvanie konzultácie

ReťazecPoleDôvod, pre ktorý sa zákazník obrátil na centrum
hovorov.

Dôvod kontaktu

Celé
číslo

MieraPočet kontaktov.Počet kontaktov

Celé
číslo

MieraPočet konzultácií vo fronte v rámci interakcie.Počet CTQ
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Typ
údajov

Pole alebo
meranie

PopisNázov stĺpca

Celé
číslo

MieraCelkové trvanie strávené vo fronte na konzultáciu
v rámci interakcie.

Trvanie CTQ

ReťazecPoleAktuálny stav kontaktu.Aktuálny stav

ReťazecPoleE-mailová adresa zákazníka.E-mailová adresa
zákazníka

ReťazecPoleMeno zákazníka.Meno zákazníka

ReťazecPoleTelefónne číslo zákazníka.Telefónne číslo zákazníka

DlhýMieraČas, kedy bol záznam odstránený.Časová pečiatka
odstránenia záznamu

Celé
číslo

MieraPríznak, ktorý označuje, či bol záznam odstránený.Je záznam odstránený

Celé
číslo

MieraPríznak, ktorý uvádza, či je relácia aktívnou reláciou.

Podporované hodnoty sú 0 a 1. Hodnota 1 znamená, že
relácia je aktívna.

Je aktuálna relácia

ReťazecPoleČíslice DNIS doručené s hovorom.

DNIS je služba poskytovaná telefónnou
spoločnosťou, ktorá spolu s hovorom
odosiela číselný reťazec označujúci
vytočené číslo volajúceho.

Poznámka

Identifikačná služba
vytočeného čísla (DNIS)

ReťazecPoleID priradené k vstupnému bodu.ID vstupného bodu (EP)

ReťazecPoleNázov vstupného bodu (EP), ktorý je cieľovýmmiestom
hovorov zákazníkov v systéme Webex Contact Center.
K danému vstupnému bodu je možné priradiť najmenej
jedno bezplatné alebo vytáčané číslo. Spracovanie
hovoru v systéme IVR sa vykonáva počas hovoru vo
vstupnom bode. Hovory sa premiestnia zo vstupného
bodu do frontu a potom sa distribuujú agentom.

Názov vstupného bodu

ReťazecPoleID pridelené vstupnému bodu.ID systému vstupného
bodu

ReťazecMieraDôvod ukončenia konverzácie so zákazníkom.Dôvod skončenia
konverzácie

ReťazecPoleOdkaz na hovor v externom systéme.Externé ID

ReťazecPoleZobrazuje spôsob spracovania hovoru: krátky,
neuskutočnený alebo normálny.

Typ spracovania
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Typ
údajov

Pole alebo
meranie

PopisNázov stĺpca

Celé
číslo

MieraPríznak, ktorý indikuje, či bol kontakt spracovaný
agentom.

Podporované hodnoty sú 0 a 1.

Je kontakt spracovaný

DlhýMieraČas aktualizácie záznamu historickým procesom.Časová pečiatka
historickej aktualizácie

Celé
číslo

MieraPočet prepnutí prichádzajúceho volajúceho agentom do
stavu podržania.

Počet podržaní

Celé
číslo

MieraCelkový časový úsek, v priebehu ktorého bol hovor
podržaný.

Trvanie podržania

ReťazecPolePrepis celej konverzácie alebo prichádzajúceho e-mailu.Prepis prichádzajúcej
komunikácie

Celé
číslo

MieraPríznak, ktorý označuje, či hovor spadá do prahovej
úrovne služieb. Podporované hodnoty sú 0 a 1.

Prahová hodnota úrovne služieb pre každý front sa
konfiguruje pri vytváraní alebo úprave frontu
prostredníctvommodulu poskytovania na správcovskom
portáli pre správu v časti Pokročilé nastavenia okna
Front.

Hovor sa považuje za spadajúci do úrovne služieb vtedy,
keď je pripojený k agentovi v rámci prahovej hodnoty
úrovne služieb zadanej pre daný front. V rámci tohto
scenára je možnosť Je v rámci úrovne služieb
nastavená na hodnotu 1.

Hovor sa považuje za spadajúci do úrovne služieb vtedy,
keď je pripojený k agentovi priamo (priame prenesenie)
bez zaparkovania vo fronte. V rámci tohto scenára je
možnosť Je v rámci úrovne služieb nastavená na
hodnotu 1.

Hovor sa považuje sa nespadajúci do úrovne služieb
vtedy, keď je typ popisovača hovorukrátky alebo
neuskutočnený, hovor sa odošle do pretečenia alebo je
trvanie frontu dlhšie ako prahová hodnota úrovne služieb
zadaná pre daný front. V rámci tohto scenára je hodnota
možnosti Je v rámci úrovne služieb nastavená na 0.

Samoobslužný hovor (s typom ukončenia = self_service)
bude mať tiež hodnotu Je v rámci rozsahu služieb
nastavenú na 0.

Možnosť Je v rámci úrovne služieb sa počíta v rámci
posledného frontu pred pripojením hovoru k agentovi,
neuskutočnením hovoru alebo odoslaním do pretečenia.

Je v rámci úrovne služieb
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Typ
údajov

Pole alebo
meranie

PopisNázov stĺpca

Celé
číslo

MieraPočet prípadov, kedy bol kontakt v stave IVR.Počet IVR

Celé
číslo

MieraČas v minútach, v priebehu ktorého bol hovor v stave
IVR.

Trvanie IVR

ReťazecPoleZoznam a kontaktné informácie manažéra kampane
(LCM).

Kontakt LCM

ReťazecPoleSúhrn konverzácie zákazníka s agentom.Poznámka ku konverzácii

ReťazecPolePrepis výstupného e-mailu.Prepis výstupnej
konverzácie

Celé
číslo

MieraPríznak, ktorý označuje, či ide o vytáčaný kontakt.

Podporované hodnoty sú 0 a 1.

Je vytáčaný

ReťazecPoleReťazec, ktorý identifikuje agenta.Predchádzajúce ID agenta

ReťazecPoleMeno agenta, čiže osoba, ktorá prijíma hovory
zákazníkov.

Predchádzajúce meno
agenta

ReťazecPoleID frontu priradeného k interakciám.Predchádzajúce ID frontu

ReťazecPoleNázov frontu priradeného k interakciám.Predchádzajúci názov
frontu

ReťazecPolePriorita pre konverzáciu.Priorita konverzácie

Celé
číslo

MieraPočet frontov, do ktorých kontakt vstúpil v celom
rozsahu.

Počet frontov

Celé
číslo

MieraČas v sekundách, ktorý kontakt strávil vo fronte
čakaním.

Trvanie frontu

ReťazecPoleReťazec, ktorý identifikuje front.

Do pripojenia hovoru k agentovi sa v tomto
poli zobrazuje hodnotaNie je k dispozícii.

Poznámka

ID frontu/ID systému
frontu

ReťazecPoleNázov frontu, ktorý ponúka miesto pre hovory počas
ich čakania na spracovanie agentom. Hovory sa
premiestnia zo vstupného bodu do frontu a potom sa
distribuujú agentom.

Názov frontu

DlhýMieraČas aktualizácie záznamu procesom v skutočnom čase.Časová pečiatka
aktualizácie v skutočnom
čase
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Typ
údajov

Pole alebo
meranie

PopisNázov stĺpca

ReťazecPoleDôvod ukončenia hovoru. Dôvod môže byť niektorý
z nasledujúcich:

• Agent neodpovedá: agent neodpovedal na hovor
v stanovenom časovom intervale vyzváňania bez
odpovede.

• Agent odišiel: Agent ukončil hovor.

• Obsadený zákazník: volaná linka je rozpoznaná
ako obsadená.

• Zákazník odišiel: Zákazník ukončil hovor.

• Zákazník nedostupný: telefónne číslo zákazníka
nie je zaregistrované.

• Žiadna odpoveď od zákazníka: zákazník
nereagoval v rámci nakonfigurovaného časového
intervalu vyzváňania bez odpovede.

• Nenájdené: ID používateľa neexistuje v doméne
zadanej v identifikátore žiadosti URI alebo doména
v identifikátore URI žiadosti nezodpovedá žiadnej
z domén, ktoré sú spracúvané príjemcom
požiadavky.

• Časovač pozvania účastníka vypršal: hovor bol
ukončený, pretože zariadenie agenta nebolo možné
pozvať do hovoru alebo sa nedalo na hovor
upozorniť v rámci nakonfigurovaného časového
intervalu.

• Vypršanie časového limitu frontu: hovor sa
skončil, pretože bol zaradený do frontu dlhšie, než
je nastavený časový limit.

• Časovač vyzváňania bez odpovede vypršal:
Agent nebol schopný prijať hovor v rámci
nakonfigurovaného časového limitu vyzváňania
bez odpovede.

• Čistenie interakcií: Systém vyčistí uviaznuté
kontakty.

• Zlá žiadosť: Server nerozumie požiadavke z
dôvodu neplatnej syntaxe.

• Prijatie systémom zlyhalo: Systém nemôže
prichádzajúci hovor zaradiť do frontu.

• Systémové chyby: Hovor je ukončený z dôvodu
systémových chýb.

Dôvod
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Typ
údajov

Pole alebo
meranie

PopisNázov stĺpca

ReťazecPoleJedinečný identifikátor súboru záznamu.ID súboru záznamu

DlhýMieraPredstavuje veľkosť zaznamenaného súboru.Veľkosť súboru záznamu

Celé
číslo

PolePríznak, ktorý indikuje zaznamenanie kontaktu.Je zaznamenaný

ReťazecPoleJedinečný reťazec, ktorý identifikuje reláciu kontaktu.ID relácie kontaktu

ReťazecPoleID priradené k umiestneniu centra hovorov.

Do pripojenia hovoru k agentovi sa v tomto
poli zobrazuje hodnotaNie je k dispozícii.

Poznámka

ID lokality/ID systému
lokality

ReťazecPoleLokalita centra hovorov, do ktorej bol hovor
distribuovaný.

Do pripojenia hovoru k agentovi sa v tomto
poli zobrazuje hodnotaNie je k dispozícii.

Poznámka

Názov lokality

ReťazecPoleIdentifikátor reťazca pre objekt blob, ktorý obsahuje
záznam hovoru v režime stereo.

ID objektu blob sterea

Celé
číslo

MieraPočet stavov pripojenia kontaktu (t. j. keď kontakt
hovoril).

Počet pripojených

DlhýMieraTrvanie stavu pripojenia (komunikácie) v rámci tejto
interakcie.

Trvanie pripojenia

ReťazecPoleID priradené tímu.

Do pripojenia hovoru k agentovi sa v tomto
poli zobrazuje hodnotaNie je k dispozícii.

Poznámka

ID tímu/ID systému tímu

ReťazecPoleSkupina agentov na konkrétnej lokalite, ktorá spracúva
konkrétny typ hovoru.

Názov tímu
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Typ
údajov

Pole alebo
meranie

PopisNázov stĺpca

ReťazecPoleOznačuje stranu, ktorá ukončila interakciu. Ukončujúcou
stranou môže byť jedna z nasledujúcich možností:

• Agent: interakciu ukončil agent.

• Zákazník: interakciu ukončil zákazník.

• Systém: hovor bol ukončený počas spracovania
v systéme IVR alebo po ňom z nasledujúcich
dôvodov:

• chyby počas pridávania kontaktu do frontu,

• chyby pri načítavaní stratégie smerovania
nového kontaktu v toku vytáčania,

• chyby pri parkovaní kontaktu vo fronte,

• chyby počas priraďovania agenta k
zaparkovanému kontaktu v rámci
nakonfigurovaného časového limitu,

• chyby počas eskalácie hovoru na agenta,

• chyby pri načítavaní stratégie smerovania pri
spracovaní odovzdania kontaktu do cieľového
toku,

• chyby počas priraďovania kontaktu agentovi
z dôvodu chyby v médiu, a to aj po prijatí
ponuky,

• chyby z dôvodu prekročenia maximálneho
povoleného limitu prechodov vteam,

• chyby spôsobené špeciálnymi scenármi
časového limitu RONApočas aktivity prenosu
naslepo,

• interné udalosti čistenia (InteractionCleanup
alebo ContactCleanup).

Ukončujúca strana

ReťazecPoleTextový reťazec určujúci spôsob ukončenia hovoru.Typ ukončenia

Celé
číslo

MieraPočet prepojení hovorov agentom.Počet prepojení

DvojitýMieraPriemerné skóre kvality hlasu na vzdialenom konci.Skóre VQ na vzdialenom
konci

Celé
číslo

MieraOneskorenie prijatia kvality hlasu na vzdialenom konci.Oneskorenie prijatia VQ
na vzdialenom konci
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Typ
údajov

Pole alebo
meranie

PopisNázov stĺpca

Celé
číslo

MieraOneskorenie kvality hlasu pri spiatočnom smerovaní na
vzdialenom konci.

Oneskorenie VQ pri
spiatočnom smerovaní na
vzdialenom konci

DvojitýMieraCelková strata paketov kvality hlasu na vzdialenom
konci.

Celková strata paketovVQ
na vzdialenom konci

ReťazecPoleHodnotenie kvality hlasu na vzdialenom konci.Hodnotenie kvality hlasu
VQ na vzdialenom konci

DvojitýMieraPriemerné skóre kvality hlasu na blízkom konci.Skóre VQ na blízkom
konci

Celé
číslo

MieraOneskorenie prijatia kvality hlasu na blízkom konci.Oneskorenie prijatia VQ
na blízkom konci

Celé
číslo

MieraOneskorenie kvality hlasu pri spiatočnom smerovaní na
blízkom konci.

Oneskorenie VQ pri
spiatočnom smerovaní na
blízkom konci

DvojitýMieraCelková strata paketov kvality hlasu na blízkom konci.Celková strata paketovVQ
na blízkom konci

ReťazecPoleHodnotenie kvality hlasu na blízkom konci.Hodnotenie kvality hlasu
VQ na blízkom konci

ReťazecPoleReťazec, ktorý identifikuje kód súhrnu.ID kódu súhrnu

ReťazecPoleKód súhrnu, ktorý agent zadal na interakciu.Názov kódu kompletizácie

ReťazecPoleReťazec, ktorý identifikuje kód súhrnu.ID systému kódu súhrnu

Celé
číslo

MieraCelkový čas, ktorý agenti strávili v súhrnnom stave po
spracovaní interakcií.

Trvanie kompletizácie

Celé
číslo

MieraSkóre spokojnosti zákazníkov.Skóre CSAT

ReťazecPoleDôvod, pre ktorý zákazník vstúpil do konverzácie
s tímom podpory.

Dôvod chatu

ReťazecPoleOtázka, ktorú sa zákazník pýta v rámci konverzácie.Otázka v konverzácii

ReťazecPoleID bota.ID bota

ReťazecPoleNázov bota.Názov bota

ReťazecPolePríznak, ktorý označuje, či zákazník požiadal o prepis
konverzácie.

Podporované hodnoty sú 0 a 1. Hodnota 1 znamená, že
zákazník požiadal o prepis konverzácie.

Je prepis požadovaný
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Typ
údajov

Pole alebo
meranie

PopisNázov stĺpca

Celé
číslo

PoleTyp neuskutočnené sa nastaví, ak sa hovor neuskutoční.
Nasledujúce hodnoty ukazujú stavy hovoru pri
neuskutočnení.

• nové

• front

• zaobchádzanie

• agent-pripojiť

Skontroluje predchádzajúcu udalosť pred ukončenou
udalosťou a podľa toho nastaví hodnotu. Ak je napríklad
predchádzajúca udalosť pred ukončenou udalosťou
zaparkovaná, je typ neuskutočnenia nastavený na „front“.

Typ neuskutočnené

ReťazecPoleDôvod neuskutočnenia hovoru. Dôvodom
neuskutočnenia môže byť niektorá z nasledujúcich
možností:

• Agent odišiel: Agent ukončil hovor.

• Zákazník odišiel: Zákazník ukončil hovor.

• Vypršanie časového limitu frontu: hovor sa
skončil, pretože bol zaradený do frontu dlhšie, než
je nastavený časový limit.

• Systémová chyba: hovor sa skončil z dôvodu
systémových chýb.

• Agent odpojený: hovor sa skončil, pretože agent
bol odpojený od hovoru.

• Prenos naslepo zlyhal: prichádzajúci hovor sa
skončil, pretože prenos kontaktu hovoru na externé
číslo alebo číslo volania tretej strany (DN)
prostredníctvom systému interaktívnej hlasovej
odozvy (IVR) bez intervencie agenta zlyhal.

• Vypršanie časovača RONA: výstupný hovor sa
skončil, pretože agent nemohol prijať hovor.

• Odstránenie interakcie: kontakty boli odstránené
na účely servisu alebo riešenia problémov.

Dôvod neuskutočnenia

Celé
číslo

PoleOznačuje, či bol hovor monitorovaný. Podporované
hodnoty sú 0 a 1. 1 znamená, že hovor bol monitorovaný.

Je sledovaný

ReťazecPoleSpätná väzba zákazníkov.Komentár k spätnej väzbe

ReťazecPoleSúhrn počtu kontaktov v systéme IVR.Súhrn IVR
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Typ
údajov

Pole alebo
meranie

PopisNázov stĺpca

Celé
číslo

MieraOznačuje, či bol hovor ponúknutý agentovi.
Podporované hodnoty sú 0 a 1. 1 znamená, že hovor bol
ponúknutý agentovi.

Je ponúknutý

Celé
číslo

MieraHovory prepojené z jedného vstupného bodu do druhého.Počet reťazení do
vstupného bodu

Celé
číslo

MieraHovory prepojené agentmi do vstupného bodu.Počet prepojení do
vstupného bodu

Celé
číslo

MieraPočet prepojení hovorov z jedného vstupného bodu do
druhého vstupného bodu.

Počet prepojení zo
vstupného bodu do
vstupného bodu

Celé
číslo

MieraPočet prepojení hovorov z frontu do vstupného bodu.Počet prepojení z frontu
do vstupného bodu

Celé
číslo

MieraPočet prepojení hovorov od agenta do vstupného bodu.Počet prepojení agentom
do vstupného bodu

Celé
číslo

MieraHovory premiestnené zo vstupného bodu do frontu.Počet reťazení do frontu

Celé
číslo

MieraPočet prepojení hovorov z frontu do iného frontu.Počet prepojení z frontu
do frontu

Celé
číslo

MieraPočet prepojení hovorov od agenta do frontu.Počet prepojení agenta do
frontu

Celé
číslo

MieraPríznak, ktorý indikuje, či je hovor monitorovaný.Je monitorovaný

Celé
číslo

MieraPočet monitorovaní kontaktu.Celkový počet
monitorovaní

Celé
číslo

MieraPočet tichých monitorovaní kontaktu.Počet tichých
monitorovaní

Celé
číslo

MieraPočet hovorov, ktoré boli kompletne monitorované.Počet úplných
monitorovaní

Celé
číslo

MieraPočet hovorov, ktorých monitorovanie sa začalo
v priebehu hovoru.

Počet monitorovaní
v priebehu hovoru

DlhýMieraČas, keď sa zákazník rozhodol pre spätné volanie.Čas žiadosti o spätné
volanie

ReťazecPoleČíslo založené na identifikátore ANI alebo číslo, ktoré
bolo nakonfigurované v pracovnom toku.

Číslo spätného volania

ReťazecPoleStav spätného volania – úspešné alebo nespracované.Stav posledného spätného
volania

Používateľská príručka k analyzátoru Cisco Webex Contact Center Analyzer
164

Typ záznamov dostupných v každom odkladacom priestore
Typ záznamov dostupných v každom odkladacom priestore



Typ
údajov

Pole alebo
meranie

PopisNázov stĺpca

DlhýMieraČas, kedy bolo spätné volanie prepojené medzi agentom
a zákazníkom.

Čas prepojenia spätného
volania

ReťazecMieraNázov vytvorenej kampane.Názov kampane

DlhýMieraČas vytočenia hovoru v rámci kampane.Čas hovoru

ReťazecMieraStav hovoru v rámci kampane – úspech alebo zlyhanie.Stav kampane

ReťazecMieraSúhrnný stav hovoru v rámci kampane.Súhrnný stav

DlhýPoleČas pripojenia hovoru.Čas hovoru

ReťazecPolePoradie činností, ktoré sa vyskytli počas hovoru.Poradie pracovných
postupov

ReťazecPoleIndikuje, či ide o prichádzajúci alebo výstupný hovor.Smer hovoru

Odkladací priestor aktivít zákazníka (CAR)
Štandardné polia a merania agregované v CAR sú uvedené v nasledujúcich častiach:

Typ
údajov

Pole alebo
meranie

PopisNázov stĺpca

Celé
číslo

MieraPríznak, ktorý označuje, či aktivita predstavuje
aktuálnu aktivitu a či aktivita zatiaľ neskončila.

Je aktuálna aktivita

DlhýMieraČas v sekundách, v priebehu ktorého bol agent
v stanovenom intervale zapojený do aktivity.

Rozsah aktivity

ReťazecPoleKoncový bod (číslo, e-mail alebo popisovač
konverzácie), na ktorom agent prijíma hovory,
konverzácie alebo e-maily.

Koncový bod agenta (DN)

ReťazecPoleReťazec, ktorý identifikuje agenta.ID agenta

ReťazecPolePrihlasovacie meno, ktorým sa agent prihlási do
prostredia Agent Desktop.

Prihlásenie agenta

ReťazecPoleMeno agenta, t. j. osoby, ktorá prijíma hovory,
konverzácie a e-maily zákazníkov.

Meno agenta

ReťazecPoleReťazec, ktorý jedinečne identifikuje prihlasovaciu
reláciu agenta.

ID relácie agenta

ReťazecPoleReťazec, ktorý identifikuje agenta.ID systému agenta
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Typ
údajov

Pole alebo
meranie

PopisNázov stĺpca

ReťazecPoleČíslice ANI doručené s hovorom.

Automatická identifikácia čísla (ANI)
je služba poskytovaná telefónnou
spoločnosťou, ktorá odosiela telefónne
číslo volajúceho spolu s hovorom.

Poznámka

ANI

DlhýMieraČasová pečiatka ukončenia aktivity.Časová známka ukončenia
aktivity

ReťazecPoleJedinečný reťazec, ktorý identifikuje reláciu kontaktu.ID relácie kontaktu

DlhýMieraČasová pečiatka začiatku aktivity.Časová známka začiatku
aktivity

ReťazecPoleTyp média priradeného k mediálnemu kanálu.Typ kanála

Celé
číslo

MieraPredstavuje počet aktivít.Počet aktivít

ReťazecPolePredstavuje stav aktivity.Stav aktivity

ReťazecPoleE-mailová adresa zákazníka.E-mailová adresa zákazníka

ReťazecPoleMeno zákazníka.Meno zákazníka

ReťazecPoleČíslice DNIS doručené s hovorom.

Služba identifikácie vytočeného čísla
(DNIS) je služba poskytovaná
telefónnou spoločnosťou, ktorá spolu
s hovorom odosiela číselný reťazec
označujúci vytočené číslo volajúceho.

Poznámka

DNIS

Celé
číslo

MieraČas medzi začiatkom aktivity a skončením aktivity.Trvanie aktivity

ReťazecPoleID priradené k vstupnému bodu (EP).ID vstupného bodu

ReťazecPoleNázov vstupného bodu (EP), ktorý je cieľovým
miestom hovorov zákazníkov v systéme Webex
Contact Center. K danému vstupnému bodu je možné
priradiť najmenej jedno bezplatné alebo vytáčané
číslo. Spracovanie hovoru v systéme IVR sa vykonáva
počas hovoru vo vstupnom bode. Hovory sa
premiestnia zo vstupného bodu do frontu a potom sa
distribuujú agentom.

Názov vstupného bodu

ReťazecPoleID pridelené vstupnému bodu.ID systému vstupného bodu
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Typ
údajov

Pole alebo
meranie

PopisNázov stĺpca

DlhýMieraČas aktualizácie záznamu historickým procesom.Časová pečiatka historickej
aktualizácie

ReťazecPoleAk nejde o aktuálnu aktivitu, v tomto poli sa zobrazí
stav nasledujúcej aktivity.

Ďalší stav

Celé
číslo

MieraPríznak, ktorý označuje, či sa táto aktivita vyskytla
počas vytáčaného hovoru.

Podporované hodnoty sú 0 a 1.

Je vytáčaný

ReťazecPoleNázov toku v časti Ovládanie hovoru, ktorý sa
vzťahuje na konfiguráciu stratégie smerovania.

Názov skriptu IVR

Celé
číslo

MieraPočet konzultácií vo fronte v rámci vytáčanej
interakcie.

Počet CTQ s vytáčaním

ReťazecPoleV tomto poli sa zobrazuje stav predchádzajúcej
aktivity.

Predchádzajúci stav

ReťazecPoleID priradené k frontu.

Do pripojenia hovoru k agentovi sa
v tomto poli zobrazuje hodnota Nie je k
dispozícii.

Poznámka

ID frontu/ID systému frontu

ReťazecPoleNázov frontu, t. j. miesta pre hovory počas ich čakania
na spracovanie agentom. Hovory sa premiestnia zo
vstupného bodu do frontu a potom sa distribuujú
agentom.

Názov frontu

DlhýMieraČas aktualizácie záznamu procesom v skutočnom
čase.

Časová pečiatka
aktualizácie v skutočnom
čase

ReťazecPoleToto pole je koncovým bodom druhého agenta,
napríklad v prípade prepojení.

Koncový bod druhého
agenta (DN)

ReťazecPoleToto pole je ID druhého agenta, napríklad v prípade
prepojení.

ID druhého agenta

ReťazecPoleToto pole je meno druhého agenta, napríklad v prípade
prepojení.

Meno druhého agenta

ReťazecPoleToto pole je ID relácie druhého agenta, napríklad v
prípade prepojení.

ID relácie druhého agenta

ReťazecPoleToto pole je ID kanála druhého agenta, napríklad v
prípade prepojení.

ID druhého kanála

ReťazecPoleV tomto poli sa zobrazuje názov druhého tímu.ID druhého tímu

ReťazecPoleV tomto poli sa zobrazuje ID druhého tímu.Názov druhého tímu

Používateľská príručka k analyzátoru Cisco Webex Contact Center Analyzer
167

Typ záznamov dostupných v každom odkladacom priestore
Typ záznamov dostupných v každom odkladacom priestore



Typ
údajov

Pole alebo
meranie

PopisNázov stĺpca

ReťazecPoleJedinečný reťazec, ktorý identifikuje tento záznam
aktivity.

Jedinečné ID záznamu

ReťazecPoleID priradené k umiestneniu centra hovorov.

Do pripojenia hovoru k agentovi sa
v tomto poli zobrazuje hodnota Nie je k
dispozícii.

Poznámka

ID lokality/ID systému
lokality

ReťazecPoleLokalita centra hovorov, do ktorej bol hovor
distribuovaný.

Do pripojenia hovoru k agentovi sa
v tomto poli zobrazuje hodnota Nie je k
dispozícii.

Poznámka

Názov lokality

ReťazecPoleID priradené tímu.

Do pripojenia hovoru k agentovi sa
v tomto poli zobrazuje hodnota Nie je k
dispozícii.

Poznámka

ID tímu/ID systému tímu

ReťazecPoleSkupina agentov na konkrétnej lokalite, ktorá spracúva
konkrétny typ hovoru.

Názov tímu

Celé
číslo

MieraCelkové trvanie strávené vo fronte na konzultáciu
v rámci vytáčanej interakcie.

Celkový čas CTQ
vytáčaného hovoru

ReťazecPoleReťazec, ktorý identifikuje kód súhrnu.ID kódu súhrnu

ReťazecPoleKód súhrnu, ktorý agent zadal na interakciu.Názov kódu kompletizácie

ReťazecPoleReťazec, ktorý identifikuje kód súhrnu.ID systému kódu súhrnu

DlhýPoleČas prepojenia hovoru.Čas prepojenia hovoru na
záznamové zariadenie

ReťazecPoleTyp prepojenia, ako napríklad prenos naslepo
a prepojenie na účely konzultácie.

Typ prepojenia hovoru

ReťazecPoleČíslo, na ktoré bol hovor prepojený.Prenesené na číslo DN

ReťazecPoleČíslo, na ktoré bol hovor zaradený do frontu.Prenesené do frontu

DlhýMieraČasové obdobie, v priebehu ktorého agent konzultoval
s iným agentom alebo treťou stranou, pričom
volajúceho prepol do režimu podržania.

Trvanie konzultačného
hovoru
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Štandardné polia a miery ASR a AAR

Odkladací priestor relácií agenta (ASR)
Štandardné polia agregované v ASR sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Pole Počet odpojených sa v súčasnosti nepoužíva a nie je v časti ASR vyplnené.Poznámka

Typ
údajov

Pole
alebo

Miera

PopisNázov stĺpca

DlhýMieraČas v sekundách, v priebehu ktorého bol agent
v stanovenom intervale zapojený do aktivity.

Rozsah aktivity

ReťazecPoleKoncový bod (číslo, e-mail alebo popisovač
konverzácie), na ktorom agent prijíma hovory,
konverzácie alebo e-maily.

Koncový bod agenta (DN)

ReťazecPoleReťazec, ktorý identifikuje agenta.ID agenta

ReťazecPolePrihlasovacie meno, ktorým sa agent prihlasuje do
modulu Agent Desktop.

Prihlásenie agenta

ReťazecPoleMeno agenta, čiže osoby, ktorá prijíma hovory,
konverzácie alebo e-maily zákazníkov.

Meno agenta

ReťazecPoleReťazec, ktorý identifikuje prihlasovaciu reláciu
agenta.

ID relácie agenta

ReťazecPoleReťazec, ktorý identifikuje agenta.ID systému agenta

DlhýMieraČas, kedy sa agent odhlásil.Časová pečiatka odhlásenia

DlhýMieraČas, kedy sa agent prihlásil.Časová pečiatka prihlásenia

ReťazecPoleTyp média kontaktu, ako napríklad telefón, e-mail
alebo konverzácia.

Typ kanála

Celé
číslo

MieraPočet relácií agenta.Počet relácií

ReťazecPoleAktuálny stav agenta.Aktuálny stav

DlhýMieraČas aktualizácie záznamu historickým procesom.Časová pečiatka historickej
aktualizácie

DlhýMieraČas aktualizácie záznamu procesom v skutočnom
čase.

Časová pečiatka aktualizácie
v skutočnom čase
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Typ
údajov

Pole
alebo

Miera

PopisNázov stĺpca

ReťazecPoleDôvod odhlásenia agenta. Dôvodom odhlásenia môže
byť niektorá z nasledujúcich možností:

• Odhlásenie agentom: agent klikne na tlačidlo
Odhlásiť sa v okne modulu Agent Desktop.

• Odhlásenie supervízorom: supervízor odhlási
agenta.

• Odhlásenie správcom: správca odhlási agenta.

• Odhlásenie zariadením: agent je odhlásený z
dôvodu prerušenia siete, ktoré prekročilo dve
minúty (ak správca nenastavil iný časový limit
v systéme).

• Odhlásenie strediskom pomoci: systém odhlási
agenta v reakcii na príkaz iniciovaný operáciami
centra Cisco Webex Contact Center alebo
oddelením technickej podpory.

• Odhlásenie zastaraného agenta: agent je
odhlásený z dôvodu periodických úloh čistenia
zastaraných relácií agenta.

Dôvod

ReťazecPoleID priradené k mediálnemu kanálu, ku ktorému je
agent prihlásený.

ID kanála agenta

ReťazecPoleID priradené k umiestneniu centra hovorov.

V tomto poli sa bude zobrazovať hodnota
Nie je k dispozícii dovtedy, kým sa
hovor nepripojí k agentovi.

Poznámka

ID lokality/ID systému lokality

ReťazecPoleLokalita centra hovorov, do ktorej bol hovor
distribuovaný.

V tomto poli sa bude zobrazovať hodnota
Nie je k dispozícii dovtedy, kým sa
hovor nepripojí k agentovi.

Poznámka

Názov lokality

ReťazecPoleSociálne kanály (Facebook a SMS) sa zobrazujú so
štatistickými údajmi.

Filter: typ kanála

Pole: sociálne

Používa sa ako: segment riadka.

Typ vedľajšieho kanála
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Typ
údajov

Pole
alebo

Miera

PopisNázov stĺpca

ReťazecPoleID priradené tímu.

V tomto poli sa bude zobrazovať hodnota
Nie je k dispozícii dovtedy, kým sa
hovor nepripojí k agentovi.

Poznámka

ID tímu/ID systému tímu

ReťazecPoleSkupina agentov na konkrétnej lokalite, ktorá spracúva
konkrétny typ hovoru.

Názov tímu

ReťazecPoleJedinečné identifikačné ID nájomníka.TenantId

Celé
číslo

MieraPočet prechodov agenta do stavu zvonenia v rámci
tejto relácie (iba prichádzajúce hovory).

Počet zvonení

Celé
číslo

MieraČas strávený agentom v stave zvonenia počas relácie.Trvanie zvonenia

Celé
číslo

MieraPočet prechodov agenta do stavu rezervovaného na
vytáčaný hovor. Ide o stav, ktorý znamená, že agent
inicioval vytáčaný hovor, ale hovor zatiaľ nie je
pripojený.

Počet zvonení vytáčaných
hovorov

Celé
číslo

MieraTrvanie existencie agenta v stave rezervovanom na
vytáčaný hovor. Ide o stav, ktorý znamená, že agent
inicioval vytáčaný hovor, ale hovor zatiaľ nie je
pripojený.

Trvanie zvonenia vytáčaného
hovoru

Celé
číslo

MieraPríznak, ktorý uvádza, či je relácia aktívna.

Podporované hodnoty sú 0 a 1. Hodnota 1 znamená,
že relácia je aktívna.

Je aktuálna relácia

Celé
číslo

MieraPočet prechodov agenta do stavu nečinnosti.Počet nečinných

Celé
číslo

MieraMnožstvo času stráveného agentom v stave nečinnosti.Trvanie nečinnosti

Celé
číslo

MieraPočet presunov agenta do stavu dostupnosti.Dostupný počet

Celé
číslo

MieraMnožstvo času stráveného agentom v stave
dostupnosti.

Trvanie dostupnosti

Celé
číslo

MieraPočet vykonaných spätných volaní.Počet spätných volaní

ReťazecPoleOznačuje typ spätného volania (Zdvorilostné,
Okamžité alebo Plánované).

Typ spätného volania
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Typ
údajov

Pole
alebo

Miera

PopisNázov stĺpca

Celé
číslo

MieraPočet prechodov agenta do pripojeného stavu. Ide o
stav rozhovoru so zákazníkom v rámci tejto relácie
(iba prichádzajúce hovory).

Počet pripojených

DlhýMieraMnožstvo času, ktorý agent strávil v pripojenom stave,
čiže pri rozhovore so zákazníkom počas tejto relácie
(iba prichádzajúce hovory).

Trvanie pripojenia

Celé
číslo

MieraPočet prechodov agenta do stavu pripojenia v priebehu
vytáčaného hovoru.

Počet pripojených s vytáčaním

DlhýMieraČas, ktorý agent strávil v stave pripojenia počas
vytáčaného hovoru.

Trvanie vytáčaného
pripojeného hovoru

Celé
číslo

MieraPočet realizácií konferenčných hovorov agenta
s volajúcim a iným agentom (iba prichádzajúce
hovory).

Počet konferencií

Celé
číslo

MieraČas, ktorý agent strávil v rámci konferenčného hovoru
s volajúcim a iným agentom (iba prichádzajúce
hovory).

Trvanie konferencie

Celé
číslo

MieraPočet vytvorení konferenčných hovorov agentom
s volajúcim a iným agentom počas vytáčaného hovoru.

Počet konferencií s vytáčaním

DlhýMieraČas, ktorý agent strávil v rámci konferenčného hovoru
s účastníkom a iným agentom počas vytáčaného
hovoru.

Trvanie vytáčaného
konferenčného hovoru

Celé
číslo

MieraPočet odpovedí agenta na žiadosť o konzultáciu
(prichádzajúce hovory).

Počet odpovedí na konzultáciu

DlhýMieraČas, ktorý agent strávil odpoveďou na žiadosti
o konzultáciu (prichádzajúce hovory).

Trvanie konzultačných
odpovedí

Celé
číslo

MieraPočet odpovedí agenta na žiadosť o konzultáciu
(vytáčané hovory).

Počet odpovedí na konzultáciu
s vytáčaním

Celé
číslo

MieraČas, ktorý agent strávil odpoveďou na žiadosti
o konzultáciu (vytáčané hovory).

Trvanie odpovede na vytočenú
konzultáciu

Celé
číslo

MieraPočet inicializácií žiadosti o konzultáciu agentom
(prichádzajúce hovory).

Počet žiadostí o konzultáciu

Celé
číslo

MieraČas, ktorý agent strávil tvorbou žiadostí o konzultáciu
(prichádzajúce hovory).

Trvanie žiadosti o konzultáciu

DlhýMieraDĺžka trvania prijatej konzultácie pre EP/DN pre úsek
hovoru.

Trvanie prijatých konzultácií
so vstupným bodom
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Typ
údajov

Pole
alebo

Miera

PopisNázov stĺpca

Celé
číslo

MieraPočet požadovaných konzultácií s poľom EP/DN pre
úsek hovoru.

Počet požadovaných
konzultácií so vstupným
bodom

DlhýMieraDĺžka trvania požiadavky konzultácie pre EP/DN pre
úsek hovoru.

Trvanie požadovaných
konzultácií so vstupným
bodom

Celé
číslo

MieraPočet prijatých hovorov na EP/DN pre úsek hovoru.Počet prijatých konzultácií so
vstupným bodom

Celé
číslo

MieraPočet inicializácií žiadosti o konzultáciu agentom
(odchádzajúce hovory).

Počet žiadostí o konzultáciu s
vytáčaním

DlhýMieraČas, ktorý agent strávil tvorbou žiadostí o konzultáciu
(vytáčané hovory).

Trvanie žiadosti o konzultáciu
v rámci vytáčaného hovoru

Celé
číslo

MieraPočet prijatých volaní s vonkajšou konzultáciou so
vstupným bodom.

Počet prijatých konzultácií so
vstupným bodom

DlhýMieraCelkové trvanie prijatých hovorov s vonkajšou
konzultáciou so vstupným bodom.

Trvanie prijatých vytočených
konzultácií so vstupným
bodom

Celé
číslo

MieraCelkový počet požiadaviek na vonkajšiu konzultáciu
so vstupným bodom.

Počet požadovaných
vytočených konzultácií so
vstupným bodom

DlhýMieraCelkové trvanie požiadaviek na vonkajšiu konzultáciu
so vstupným bodom.

Trvanie požadovaných
vytočených konzultácií so
vstupným bodom

Celé
číslo

MieraPočet konzultácií agenta s iným agentom (iba
prichádzajúce hovory).

Počet konzultácií

Celé
číslo

MieraČas, ktorý agent strávil konzultáciou s iným agentom
počas spracovania hovoru (iba prichádzajúce
interakcie).

Trvanie konzultácie

Celé
číslo

MieraPočet konzultácií agenta s iným agentom (iba
odchádzajúce hovory).

Počet konzultácií s vytáčaním

DlhýMieraČas, ktorý agent strávil konzultáciou s iným agentom
počas spracovania hovoru (iba odchádzajúce hovory).

Trvanie konzultácií počas
vytáčaného hovoru

Celé
číslo

MieraPočet odpovedí agenta na žiadosť o zaradenie
konzultácie do frontu (prichádzajúce hovory).

Počet odpovedí CTQ

DlhýMieraČas, ktorý agent strávil pri odpovedaní na žiadosti
o zaradenie konzultácie do frontu od agenta
(prichádzajúce hovory).

Trvanie odpovede CTQ
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Typ
údajov

Pole
alebo

Miera

PopisNázov stĺpca

Celé
číslo

MieraPočet odpovedí agenta na žiadosti o zaradenie
konzultácie do frontu počas spracovania vytáčaného
hovoru.

Počet odpovedí CTQ s
vytáčaním

DlhýMieraČas, ktorý agent strávil odpoveďou na žiadosti
o zaradenie konzultácie do frontu od agenta počas
spracovania vytáčaného hovoru.

Trvanie odpovede CTQ
v rámci vytáčaného hovoru

Celé
číslo

MieraPočet inicializácií žiadosti o zaradenie konzultácie do
frontu agentom (prichádzajúce hovory).

Počet žiadostí CTQ

DlhýMieraČas, ktorý agent strávil pri vytváraní žiadostí
o zaradenie konzultácie do frontu od agenta
(prichádzajúce hovory).

Trvanie žiadosti CTQ

Celé
číslo

MieraPočet prípadov, keď agent počas spracovania
vytáčaného hovoru inicioval žiadosti o zaradenie
konzultácie do frontu.

Počet žiadostí CTQ s
vytáčaním

DlhýMieraČas, ktorý agent strávil vytváraním žiadostí
o zaradenie konzultácie do frontu agenta počas
spracovania vytáčaného hovoru.

Trvanie žiadosti CTQ v rámci
vytáčaného hovoru

Celé
číslo

MieraPočet konzultácií s frontom v rámci relácie.Počet CTQ

Celé
číslo

MieraČas strávený agentom v relácii pri konzultovaní vo
fronte.

Trvanie CTQ

Celé
číslo

MieraPočet e-mailov spracovaných prostredníctvom typu
kanála ako e-mail.

Počet spracovávaných
e-mailov

Celé
číslo

MieraPočet prechodov agenta do súhrnného stavu e-mailu.Súhrnný počet e-mailov

Celé
číslo

MieraPočet prepnutí prichádzajúcich hovorov o režimu
podržania.

Počet podržaní

Celé
číslo

MieraČas strávený podržaním (prichádzajúce hovory).Trvanie podržania

Celé
číslo

MieraPočet prepnutí vytáčaných hovorov do režimu
podržania.

Počet podržaní s vytáčaním

Celé
číslo

MieraČas trvania volania v stave podržaný (vonkajšie
volanie).

Trvanie podržania pri vytáčaní

Celé
číslo

MieraPočet zlyhaní agenta pri odpovedaní na prichádzajúcu
požiadavku, v dôsledku ktorého sa nepodarilo pripojiť
k agentovi.

Počet bez odpovede
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Typ
údajov

Pole
alebo

Miera

PopisNázov stĺpca

DlhýMieraMnožstvo času, ktorý agent strávil v stave bez reakcie
(prichádzajúce hovory).

Trvanie bez odpovede

Celé
číslo

MieraPočet prípadov, keď sa nepodarilo pripojiť kontakt
k agentovi počas vytvárania žiadosti o vytáčaný hovor.

Počet vytáčaných hovorov bez
odpovede

DlhýMieraČas, ktorý agent strávil v stave bez reakcie
(odchádzajúce hovory).

Trvanie vytáčaného hovoru
bez odpovede

Celé
číslo

MieraPočet agentov v súhrnnom stave po hovore.Počet kompletizácií

Celé
číslo

MieraPriemerný čas strávený agentmi v súhrnnom stave po
hovore.

Trvanie kompletizácie

Celé
číslo

MieraPočet prechodov agentov do súhrnného stavu po
vytáčanom hovore.

Počet kompletizácií s
vytáčaním

DlhýMieraČas, ktorý agenti strávili v súhrnnom stave po
vytáčanom hovore.

Trvanie kompletizácie s
vytáčaním

Celé
číslo

MieraPočet hovorov, ktoré boli prijaté (čiže pripojené
k agentovi alebo distribuované do cieľovej lokality
a cieľovou lokalitou prijaté), ale ktoré boli okamžite
odpojené v rámci prahovej hodnoty náhleho odpojenia
poskytnutého pre podnik.

Počet odpojených

Celé
číslo

MieraPočet prepojení prichádzajúcich kontaktov agentom
na iného agenta po konzultácii.

Počet prepojení agentom na
agenta

Celé
číslo

MieraPočet prepojení prichádzajúcich kontaktov agentom
na iného agenta po konzultácii.

Počet prepojení

Celé
číslo

MieraPočet prepojení agenta na iného agenta (iba vytáčané
hovory).

Počet prepojení agenta na
agenta počas vytáčaných
hovorov

Celé
číslo

MieraPočet žiadostí agenta o prepojenie do frontu (iba
prichádzajúce hovory).

Počet žiadostí agenta
o prepojenie do frontu

Celé
číslo

MieraPočet žiadostí agenta o prepojenie do frontu (iba
odchádzajúce hovory).

Počet žiadostí agenta
o prepojenie do frontu v rámci
vytáčaného hovoru

Celé
číslo

MieraPočet prípadov, keď bol hovor prenesený na agenta
bez predchádzajúcej konzultácie.

Počet prenosov naslepo

Celé
číslo

MieraPočet prípadov, keď agent počas vytočeného hovoru
prepojil hovor bez predchádzajúcej konzultácie.

Počet vytočených prenosov
naslepo
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Typ
údajov

Pole
alebo

Miera

PopisNázov stĺpca

Celé
číslo

MieraPočet prepojení výstupného hovoru agentom po
konzultácii.

Počet prepojení na konzultáciu
v prípade vytáčaného hovoru

Celé
číslo

MieraPočet hovorov uskutočnených (vytočených) počas
tejto relácie.

Počet s vytáčaním

Celé
číslo

MieraPočet prepojených hovorov agentom počas tejto
relácie.

Počet vytočených prenosov

Celé
číslo

MieraPočet hovorov, ktoré boli počas relácie agenta
odpojené v režime podržania.

Počet odpojení počas
podržania

Odkladací priestor aktivít agenta (AAR)
Štandardné polia agregované v AAR sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Typ
údajov

Pole alebo
meranie

PopisNázov stĺpca

ReťazecPoleStav aktivity.Stav aktivity

ReťazecPoleKoncový bod (číslo, e-mail alebo popisovač
konverzácie), na ktorom agent prijíma hovory,
konverzácie alebo e-maily.

Koncový bod agenta (DN)

ReťazecPoleReťazec, ktorý identifikuje agenta.ID agenta

ReťazecPolePrihlasovacie meno, ktorým sa agent prihlasuje do
prostredia Agent Desktop.

Prihlásenie agenta

ReťazecPoleMeno agenta, čiže osoby, ktorá prijíma hovory,
konverzácie alebo e-maily zákazníkov.

Meno agenta

ReťazecPoleZručnosti priradené k agentovi.Zručnosti agenta

DlhýMieraČas v sekundách, v priebehu ktorého bol agent
v stanovenom intervale zapojený do aktivity.

Rozsah aktivity

ReťazecPoleReťazec, ktorý identifikuje prihlasovaciu reláciu
agenta.

ID relácie agenta

ReťazecPoleReťazec, ktorý identifikuje agenta.ID systému agenta

DlhýMieraČas skončenia aktivity.Časová známka ukončenia
aktivity

DlhýMieraČas začiatku aktivity.Časová známka začiatku
aktivity
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Typ
údajov

Pole alebo
meranie

PopisNázov stĺpca

Celé
číslo

MieraPočet aktivít.Počet aktivít

Celé
číslo

MieraČas medzi začiatkom aktivity a skončením aktivity.Trvanie aktivity

ReťazecPoleIdentifikátor kanála určitého typu kanála, ako
napríklad telefonovanie, e-mail alebo konverzácia.

ID kanála

ReťazecPoleTyp média kontaktu, ako napríklad telefón, e-mail
alebo konverzácia.

Typ kanála

ReťazecPoleID podriadenej interakcie na konzultovanie s
EP/DN.

ID podriadeného kontaktu

ReťazecPoleUrčuje typ konzultácie.Typ podriadeného kontaktu

ReťazecPoleID vstupného bodu v prípade konzultácie s EP/DN.ID vstupného bodu
konzultácie

ReťazecPoleNázov vstupného bodu v prípade konzultácie s
EP/DN.

Názov vstupného bodu
konzultácie

ReťazecPoleID systému vstupného bodu v prípade konzultácie
s EP/DN.

ID systému vstupného bodu
konzultácie

ReťazecPoleJedinečný identifikátor, ktorý identifikuje reláciu
kontaktu.

ID relácie kontaktu

Celé
číslo

MieraPočet e-mailov spracovaných prostredníctvom typu
kanála ako e-mail.

Počet spracovávaných
e-mailov

Celé
číslo

MieraPočet prechodov agenta do súhrnného stavu e-mailu.Súhrnný počet e-mailov

DlhýMieraČas aktualizácie záznamu historickým procesom.Časová pečiatka historickej
aktualizácie

ReťazecPoleNázov kódu nečinnosti.Názov kódu nečinnosti

ReťazecPoleReťazec, ktorý identifikuje kód nečinnosti.ID systému kódu nečinnosti

ReťazecPoleReťazec, ktorý identifikuje kód nečinnosti.ID kódu nečinnosti

Celé
číslo

MieraPríznak, ktorý označuje, či aktivita predstavuje
aktuálnu aktivitu, t. j. zatiaľ neukončenú aktivitu.

Je aktuálna aktivita

Celé
číslo

MieraPríznak, ktorý označuje, či táto aktivita bola
aktivitou prihlásenia.

Je aktivita prihlásenia

Celé
číslo

MieraPríznak, ktorý označuje, či táto aktivita bola
aktivitou odhlásenia.

Podporované hodnoty sú 0 a 1.

Je aktivita odhlásenia
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Typ
údajov

Pole alebo
meranie

PopisNázov stĺpca

Celé
číslo

MieraPríznak, ktorý označuje, či sa táto aktivita vyskytla
počas vytáčaného hovoru.

Je vytáčaný

ReťazecPoleZobrazuje typ zmiešaného profilu
nakonfigurovaného pre agenta. Zmiešané typy
profilu sú zmiešané, zmiešané v skutočnom čase a
exkluzívne.

Typ multimediálneho profilu

ReťazecPoleIdentifikujte typ smerovania hovoru – odchádzajúci
alebo prichádzajúci.

Typ odosielania

ReťazecPoleReťazec, ktorý identifikuje front.

V tomto poli sa bude zobrazovať
hodnota Nie je k dispozícii dovtedy,
kým sa hovor nepripojí k agentovi.

Poznámka

ID frontu/ID systému frontu

ReťazecPoleReťazec, ktorý identifikuje názov frontu.Názov frontu

DlhýMieraČas aktualizácie záznamu procesom v skutočnom
čase.

Časová pečiatka aktualizácie
v skutočnom čase

ReťazecPoleJedinečný reťazec, ktorý identifikuje tento záznam
aktivity.

Jedinečné ID záznamu

ReťazecPoleID priradené k umiestneniu centra hovorov.

V tomto poli sa bude zobrazovať
hodnota Nie je k dispozícii dovtedy,
kým sa hovor nepripojí k agentovi.

Poznámka

ID lokality/ID systému
lokality

ReťazecPoleLokalita centra hovorov, do ktorej bol hovor
distribuovaný.

V tomto poli sa bude zobrazovať
hodnota Nie je k dispozícii dovtedy,
kým sa hovor nepripojí k agentovi.

Poznámka

Názov lokality

ReťazecPoleSociálne kanály (Facebook a SMS) sa zobrazujú so
štatistickými údajmi.

Filter: typ kanála

Pole: sociálne

Používa sa ako: segment riadka.

Typ vedľajšieho kanála

ReťazecPoleID priradené tímu.

V tomto poli sa bude zobrazovať
hodnota Nie je k dispozícii dovtedy,
kým sa hovor nepripojí k agentovi.

Poznámka

ID tímu/ID systému tímu
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Typ
údajov

Pole alebo
meranie

PopisNázov stĺpca

ReťazecPoleSkupina agentov na konkrétnej lokalite, ktorá
spracúva konkrétny typ hovoru.

Názov tímu

ReťazecPoleJedinečné identifikačné ID nájomníka.TenantId

ReťazecPoleReťazec, ktorý identifikuje kód súhrnu.ID kódu súhrnu

ReťazecPoleKód súhrnu, ktorý agent priradí na interakciu.Názov kódu kompletizácie

ReťazecPoleReťazec, ktorý identifikuje kód súhrnu.ID systému kódu súhrnu

Stavy agenta
Tabuľka 11: Stavy agenta

PopisStav

Generuje sa vtedy, keď je agent pripravený prijať a reagovať na
smerované žiadosti kontaktu. Keď sa agent prihlási,
v rozbaľovacom zozname musí vybrať možnosť Dostupný, aby
mohol prijať žiadosti o hlasový hovor, konverzáciu, e-mail
a komunikáciu prostredníctvom sociálnych médií.

dostupný

Generuje sa vtedy, keď cieľový agent v stave Dostupný prijme
žiadosť o konzultáciu a pridá sa k hovoru.

dostupný-konzultácia

Generuje sa po inicializácii žiadosti o konzultáciu agentovi
a vtedy, ak je cieľový agent v stave Dostupný.

rezervovaná konzultácia – dostupný

Generuje sa po skončení konferenčného hovoru. Tento stav je
generovaný pre obidvoch agentov – agenta, ktorý inicioval
žiadosť o konzultáciu, a agenta, ktorý prijal hovor. Stav
Konferencia dokončená sa zobrazí vtedy, keď cieľový agent
skončí konferenčný hovor a bude sa zobrazovať dovtedy, kým
cieľový agent, ktorý inicioval žiadosť o konferenčný hovor,
neklikne na položku Pokračovať, aby prepol zákazníka zo stavu
podržania.

konferencia-dokončená

Generuje sa vtedy, keď prebieha konferenčný hovor.prebieha_konferenčný_hovor

Generuje sa vtedy, keď agent prijme žiadosť a je pripojený
k zákazníkovi.

pripojený

Generuje sa vtedy, keď cieľový agent prijme žiadosť o konzultáciu
a keď sa pripojí konzultačný hovor.

pripojený-konzultácia
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PopisStav

Generuje sa vtedy, keď sa žiadosť o konzultáciu presmeruje do
média, aby sa vykonali operácie súvisiace s hovorom, s cieľom
iniciovať konzultačný hovor.

rezervovaná konzultácia – pripojený

Generuje sa po ukončení konzultačného hovoru. Tento stav je
generovaný pre obidvoch agentov – agenta, ktorý inicioval
žiadosť o konzultáciu, a agenta, ktorý bol cieľom konzultácie.
StavKonzultácia dokončená sa zobrazí vtedy, keď cieľový agent
skončí konzultačný hovor, a bude sa zobrazovať dovtedy, kým
cieľový agent, ktorý inicioval žiadosť o konzultačný hovor,
neklikne na položkuPokračovať na prepnutie zákazníka zo stavu
podržania.

konzultácia-dokončená

Generuje sa vtedy, keď prebieha konzultačný hovor.konzultácia

Generuje sa po spustení žiadosti o zaradenie konzultácie do
frontu, keď je cieľový agent dostupný pre konzultačný hovor vo
fronte.

ctq-pripravený/ctq-rezervovaný/ctq-prijatý

Generuje sa vtedy, keď sa agent prihlási, ale nie je pripravený
prijať žiadne smerované žiadosti. Keď sa agent prihlási na plochu,
stav sa predvolene nastaví na hodnotu Nečinný.

nečinný

Generuje sa vtedy, keď cieľový agent v stave Nečinný prijme
žiadosť o konzultáciu a pridá sa k hovoru.

nečinný-konzultácia

Generuje sa po inicializácii žiadosti o konzultáciu agentovi
a vtedy, ak je cieľový agent v stave Nečinný.

rezervovaná konzultácia – nečinný

Generuje sa vtedy, keď sa agent odhlási z plochy.odhlásený

Generuje sa vtedy, keď agent nereaguje na smerované žiadosti
o kontakt a prejde do stavu RONA.

bez-odpovede

Generuje sa vtedy, keď agent prepne zákazníka do stavu podržania
kliknutím na tlačidlo Podržať hovor. Vedľa časovača sa zobrazí
stav Hovor podržaný. Agent môže kliknutím na položku
Pokračovať zrušiť podržanie hovoru

podržané

Generuje sa vtedy, keď sa v dolnom pravom rohu plochy zobrazí
systémové hlásenie o prichádzajúcom hovore.

zvoní

Generuje sa vtedy, keď agent klikne na položku Ukončiť,
Preniesť aleboOdoslať počas aktívnej interakcie so zákazníkom.
Stav Súhrn sa bude zobrazovať dovtedy, kým sa neodošlú
dôvody súhrnného stavu.

súhrn

Generuje sa potom, keď agent prepojí hovor na vstupný bod alebo
do frontu prostredníctvom prepojenia naslepo.

prepojenie-vt
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PopisStav

Generuje sa, keď správcovský portál oznámi aktualizáciu profilu
zručností alebo zručností agenta.

skillUpdate

Stavy hovorov
Tabuľka 12: Sekvencie udalostí analyzátora

Nasledujúca očakávaná udalosť: Á = prijaté, N = neprijaté
ÚčelUdalosť

aktualizovať

-csr-atri

búty

súhrn

-hotový

moni

torovanie-

ukončené

moni

torovanie-

začaté

moni

torovanie-

poža

dované

prepo

jený

záz

nam-

spustený

ukončenékonfe

renčný-

hotovo

konfe

renčný

hovor

konzul

tácia-dokončená

konzul

tujúci

podržaný-

hotovo

podr

žaný

pripo

jený

pripojiťzaparkovanéivr-

hotovo

ivr-

pripo

jený

nové

NNNNNNNNNNNNNNNNNNÁŽiadna

interakcia

so

zákazníkom

žiadny

kontakt

ÁNNNNNNÁNNNÁÁNÁÁÁÁNZačína

sa

nová

interakcia

so

zákazníkmi

nové

ÁNNNNNNNNNNNNNNNÁNNInštancia

IVR

je

pripojená

ivr-

pripojený

ÁNNNNNÁÁNNNNNNÁÁNÁNInštancia

IVR

sa

dokončila

ivr-

hotovo

ÁNNNNNÁÁNNNNNNÁÁÁÁNHovor sa

uchováva

vzaparkovanom

stave

zaparkované
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Nasledujúca očakávaná udalosť: Á = prijaté, N = neprijaté
ÚčelUdalosť

aktualizovať

-csr-atri

búty

súhrn

-hotový

moni

torovanie-

ukončené

moni

torovanie-

začaté

moni

torovanie-

poža

dované

prepo

jený

záz

nam-

spustený

ukončenékonfe

renčný-

hotovo

konfe

renčný

hovor

konzul

tácia-dokončená

konzul

tujúci

podržaný-

hotovo

podr

žaný

pripo

jený

pripojiťzaparkovanéivr-

hotovo

ivr-

pripo

jený

nové

ÁNNNNNÁÁNNNNNNÁÁNNNZačína

sa nový

hovor

so

zákazníkom

pripojiť

ÁÁNNÁÁÁÁNÁNNNÁNNNNNPrebieha

hovor

so

zákazníkom

pripojený

ÁÁNNNÁNÁNÁNÁÁNÁÁNNÁPodržaný

hovor

so

zákazníkom

podržané

ÁÁNNÁÁÁÁNÁNNNÁNNNNÁHovor je

prepnutý

do stavu

priebehu

zo stavu

podržania

podržanie-dokončené

ÁÁNNNÁNNNÁÁNNNNNNNNHovor je

prepnutý

do stavu

konzultácie

konzultácia

ÁÁNNNÁNÁNÁNÁÁNÁÁNNNHovor je

prepnutý

späť

do stavu

priebehu

zo stavu

konzultácie

konzu

lt-dokončené

ÁÁNNNNNNÁÁNNNNNNNNNHovor je

prepnutý

do stavu

konzultácie

konfer

enčný

hovor
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Nasledujúca očakávaná udalosť: Á = prijaté, N = neprijaté
ÚčelUdalosť

aktualizovať

-csr-atri

búty

súhrn

-hotový

moni

torovanie-

ukončené

moni

torovanie-

začaté

moni

torovanie-

poža

dované

prepo

jený

záz

nam-

spustený

ukončenékonfe

renčný-

hotovo

konfe

renčný

hovor

konzul

tácia-dokončená

konzul

tujúci

podržaný-

hotovo

podr

žaný

pripo

jený

pripojiťzaparkovanéivr-

hotovo

ivr-

pripo

jený

nové

ÁÁNNNÁNÁNNNNÁNNNNNNHovor je

prepnutý

späť

do stavu

priebehu

zo stavu

konzultácie

konfer

encia-dokončená

ÁÁNNNNNNNNNNNNNNNNNHovor so

zákazníkom

sa

skončil

ukončené

ÁNNNNNNNNNNNNNÁÁNNNZáznam

hovoru

sa spustil

záz

nam-

požadované

ÁÁNNNNNÁNNNNNNÁNNNNHovor je

prepojený

prepoj

ený

ÁNNÁNÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁNNNNVyžaduje

sa

monitorovanie

hovoru

moni

torovanie

-poža

dované

ÁNÁNNÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁNNNNMonitorovanie

hovoru

sa začalo

moni

torovanie-

požadované

ÁNÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁNNNNMonitorovanie

hovoru

sa

skončilo

moni

torovanie-

hotovo

ÁÁNNNNNNNNNNNNÁNNNNSúhrn

vykonal

agent

súhrn

je hotový
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Nasledujúca očakávaná udalosť: Á = prijaté, N = neprijaté
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Vývojár tokov používa používateľské rozhranie Návrhára tokov na vytváranie a publikovanie skriptov ovládania
hovorov umožňujúcich spravovanie prichádzajúcich telefónnych kontaktov. Správca priraďuje publikované
skripty toku podľa stratégie smerovania. Keď prichádzajúci hovor pristane vo vstupnom bode, modul správy
toku identifikuje stratégiu smerovania a spustí príslušný skript toku, čím vyvolá jednotlivé činnosti správy
toku, ktoré sú súčasťou skriptu toku.

Poznámka

Kódy príčin hovorov
Tabuľka 13: Kódy príčin hovorov

PopisDôvodKódy dôvodov

Server nechápe požiadavku z dôvodu nesprávnej
syntaxe.

Chybná požiadavka400

Požiadavka si vyžaduje overenie používateľa.Neoprávnené401

Server rozumie požiadavke, ale odmieta ju splniť.
Oprávnenie nepomôže. Požiadavku neopakujte.

Zakázané403

ID používateľa neexistuje v doméne zadanej
v požiadavke URI alebo doména v požiadavke URI
nezodpovedá žiadnej z domén, ktoré sú spracúvané
príjemcom požiadavky.

Nenájdené404

Metóda zadaná v riadku požiadavky je pochopená,
ale nie je povolená pre adresu identifikovanú
požiadavkou URI. Odpoveď musí zahŕňať pole
hlavičky Povoliť obsahujúce zoznam platnýchmetód
pre uvedenú adresu.

Metóda nie je povolená405
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PopisDôvodKódy dôvodov

Prostriedok identifikovaný požiadavkou generuje
entity s odpoveďou s charakteristikami obsahu, ktoré
nie sú prijateľné podľa poľa hlavičky Prijať odoslaného
v požiadavke.

Neprijateľné406

Tento kód je podobný kódu 401 (Neoprávnené),
znamená však to, že klient musí najprv overiť seba
serverom proxy.

Je potrebné overenie proxy407

Server nedokáže vytvoriť odpoveď v rámci časového
limitu nastaveného správcom.

Časový limit požiadavky uplynul408

Požadovaný zdroj už nie je k dispozícii na serveri a
nie je známa adresa na preposlanie.

Neprítomné410

Server nemôže spracovať požiadavku, pretože telo
entity požiadavky presahuje hodnotu, ktorú server
dokáže spracovať. Server môže ukončiť pripojenie,
aby klient nemohol pokračovať v požiadavke.

Vyžadovaná entita je príliš veľká413

Server nemôže spracovať požiadavku, pretože
identifikátor URI požiadavky je dlhší ako hodnota,
ktorú server dokáže interpretovať.

Identifikátor URI požiadavky je
príliš dlhý

414

Server nemôže spracovať požiadavku, pretože telo
správy požiadavky je vo formáte, ktorý server
nepodporuje pre požadovanú metódu.

Nepodporovaný typ médií415

Server nemôže spracovať požiadavku, pretože schéma
identifikátora URI v identifikátore URI požiadavky
je pre server neznáma.

Nepodporovaná schéma URI416

Server nerozumie prípone protokolu zadanej v poli
vyžadovaného servera proxy alebo vyžadovanej
hlavičky.

Nesprávna prípona420

Server agenta používateľa (UAS) vyžaduje konkrétnu
príponu na spracovanie požiadavky. Táto prípona
však nie je v požiadavke uvedená v poli hlavičky
Podporované.

Vyžadovaná prípona421

Server nemôže spracovať požiadavku, pretože čas
vypršania požadovaného prostriedku je príliš krátky.
Túto odpoveďmôže použiť registrátor na odmietnutie
registrácie, ktorej čas vypršania poľa hlavičkyKontakt
bol príliš krátky.

Interval je príliš krátky423

Koncový systém používateľa bol úspešne
kontaktovaný, ale používateľ je momentálne
nedostupný (používateľ napríklad nie je prihlásený
alebo je aktivovaná funkcia Nerušiť).

Dočasne nedostupné480
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PopisDôvodKódy dôvodov

Server UAS prijal požiadavku, ktorá nezodpovedá
žiadnemu existujúcemu dialógovému oknu alebo
transakcii.

Hovor/transakcia neexistuje481

Server rozpoznal slučku.Zistila sa slučka482

Server nemôže spracovať požiadavku, pretože
požiadavka obsahuje pole hlavičky s maximálnym
presmerovaním s hodnotou nula.

Príliš veľa skokov483

Identifikátor URI požiadavky je neúplný. Ďalšie
informácie by mali byť uvedené v zdôvodnení.

Adresa je neúplná484

Identifikátor URI požiadavky je nejednoznačný.Nejednoznačné485

Koncový systém používateľa je úspešne kontaktovaný,
používateľ však momentálne nechce alebo nedokáže
prijímať hovory v tomto koncovom systéme.

Zaneprázdnené tu486

Požiadavka bola ukončená žiadosťou BYE alebo
CANCEL.

Požiadavka ukončená487

Táto odpoveď má rovnaký význam ako kód príčiny
606 (Neprijateľné), vzťahuje sa však iba na špecifický
prostriedok adresovaný identifikátorom URI
požiadavky a požiadavka môže byť úspešná na inom
mieste.

Neprijateľné tu488

Táto požiadavka je prijatá serveromUAS s čakajúcou
požiadavkou v rámci rovnakého dialógového okna.

Žiadosť čaká491

Server UAS prijal požiadavku so šifrovaným telom
MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions), pre
ktoré príjemca nemá alebo neposkytuje vhodný
dešifrovací kľúč.

Nedešifrovateľné493

V serveri sa vyskytol neočakávaný stav, ktorý serveru
zabránil v splnení požiadavky.

Interná chyba servera500

Server nepodporuje funkcie, ktoré sú potrebné na
splnenie požiadavky.

Neimplementované501

Server v pozícii brány alebo servera proxy prijal
neplatnú odpoveď zo servera ku klientovi, ku ktorému
sa pristupovalo na splnenie požiadavky.

Nesprávna brána502

Server dočasne nedokáže spracovať požiadavku
z dôvodu dočasného preťaženia alebo údržby servera.

Služba je nedostupná503

Server nedostal včasnú odpoveď z externého servera,
ku ktorému pristupoval na spracovanie požiadavky.

Časový limit servera504
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PopisDôvodKódy dôvodov

Server nepodporuje alebo odmieta podporovať verziu
protokolu SIP, ktorá sa používa v požiadavke.

Verzia nie je podporovaná505

Server nemôže spracovať požiadavku, pretože dĺžka
správy prekročila možnosti servera.

Správa je príliš veľká513

Koncový systém používateľa bol úspešne
skontaktovaný, ale používateľ je zaneprázdnený
a momentálne nechce prijať hovor.

Zaneprázdnené všade600

Kontakt so zariadením používateľa bol úspešný,
používateľ sa však nechce alebo nemôže zúčastniť.

Odmietnuť603

Používateľ, ktorý je uvedený v identifikátore URI
požiadavky, nikde neexistuje.

Nikde neexistuje604

Kontakt s agentom používateľa bol úspešný, ale
niektoré aspekty popisu relácie, ako napríklad
požadované médiá, šírka pásma alebo štýl riešenia
nie sú prijateľné.

Neprijateľné606

Časový limit vyprší vtedy, keď hlasový ovládač
odošle požiadavku závislým službám a nedostane
odpoveď v stanovenom čase.

Časový limit v mCCG vypršalmCCG

Analýza priebehu hovoru (CPA) – príčiny zisťovania stavu

Analýza CPA sa používa na zisťovanie priebehu hovoru, napríklad obsadenie a zachytenie operátorom, a na
analýzu volania po jeho pripojení. Stavy priebehu hovoru možno priradiť k nasledujúcim príčinám:

• Príčiny pred pripojením

• busy1: Volaná linka je rozpoznaná ako obsadená.

• busy2: Volaná linka je rozpoznaná ako obsadená.

• no_answer/no-answer: Volaná linka nereagovala.

• no_ringback/no-ringback: Na linke nebolo prijaté žiadne spätné zvonenie.

• sit_no_circuit/sit-no-circuit: V špeciálnych informačných tónoch (SIT) na volanej linke sa zistil
odkazovací tón.

• sit_operator_intercept/sit-operator-intercept: V tónoch SIT na volanej linke sa zistil tón zachytenia
operátorom.

• sit_vacant_circuit/sit-vacant-circuit: V tónoch SIT na volanej linke sa zistil tón voľného obvodu.

• sit_reorder/sit-reorder: V tónoch SIT na volanej linke sa zistil tón zmeny poradia.

• Príčiny po pripojení

• voice: Na volanej linke bol zistený hlas.
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• answering_machine/answer-machine: Na volanej linke bol zistený záznamník.

• cadence_break/cadence-break: Pripojenie k volanej linke sa stratilo pre narušenie kadencie.

• ced: Na volanej linke bol zistený fax alebo modem.

• cng: Na volanej linke bol zistený fax alebo modem.
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