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Predgovor

• Zgodovina sprememb, na strani vii
• O tem priročniku, na strani ix
• Ciljna skupina programa Analyzer, na strani x
• Sorodna dokumentacija, na strani x
• Dogovori, na strani x
• Komunikacije, storitve in dodatne informacije, na strani xi
• Povratne informacije o dokumentaciji, na strani xi

Zgodovina sprememb
V spodnji tabeli so navedene spremembe v tem priročniku. Najnovejše spremembe so prikazane na vrhu.

DatumGlejteSprememba

April 2023Raven storitve čakalne vrste, na strani 63Posodobi opis za skupni čas v
čakalni vrsti za raven storitve

Julij 2022Sistemske zahteve, na strani 1Razdelek »Sistemske zahteve« je
posodobljen tako, da vključuje
podporo za Microsoft Windows
11.

April 2022Poročilo o podrobnostih dejavnosti opuščenih klicev,
na strani 108

Zbirno poročilo o klicih zastopnika, na strani 109

Podrobno poročilo zastopnika, na strani 110

Zbirno poročilo zastopnika, na strani 111

Zbirno poročilo aplikacije, na strani 112

Poročilo o dejavnosti CSQ po trajanju obdobja, na strani
113

Zbirno poročilo zastopnika CSQ, na strani 113

Poročilo za vsa polja CSQ, na strani 114

Povzetek zastopnika za več kanalov, na strani 115

Dodane teme, ki opisujejo
prehodna poročila.
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DatumGlejteSprememba

April 2022Stanja zastopnikov, na strani 173Dodana tema o stanjih
zastopnikov, prikazanih v zapisih
dejavnosti.

Februar 2022Statistika zaščite pred porasti, na strani 52Dodana tema o poročilu s statistiko
zaščite pred porasti, ki je na voljo
na tem mestu: Poročila >
Standardna poročila >
Zgodovinska poročila >
Standardna poročila > Pregled
kontaktnega centra

Februar 2022Spreminjanje oblike datuma v polju intervala, na strani
133

Dodana tema o urejanje privzete
oblike datuma polja »Interval«
med ustvarjanjem ali urejanjem
ponazoritve.

December
2021

Spreminjanje širine stolpca poročilaDodane informacije o ohranjanju
širine stolpca v tabelaričnih
poročilih.

oktober 2021Dostop do poročil in nadzornih plošč prek povezav
brskalnika, na strani 10

Skupna raba povezav brskalnika do poročil in nadzornih
plošč, na strani 9

Dodane so te teme.

September
2021

Kartica razpoložljivosti zastopnikov – sprotno, na strani
93

Kartica stikov v čakalni vrsti – sprotno, na strani 95

Dodane so te teme.

Junij 2021Izvoz predlog poročil, na strani 137

Uvoz predlog poročil, na strani 138

Dodane so te teme.

April 2021• Statistično poročilo o anketi na liniji po klicu IVR,
na strani 70

• Statistično poročilo o anketi po klicu, na strani 72

Dodana so ta poročila.

Februar 2021• Časovni pas, na strani 6Dodane so te teme.

November
2020

• Poročilo o toku pogovora IVR in CVA, na strani
68

• Poročilo o odjavi iz čakalne vrste, na strani 69

• Poročilo o integraciji OEM s storitvijo Acqueon,
na strani 41

• Poročilo o povratnem klicu, na strani 78

Dodana so ta poročila.
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DatumGlejteSprememba

September
2020

• Nadzor dostopa, na strani 2Dodana so ta poročila.

Avgust 2020• Opozorila praga, na strani 5Dodane so te teme.

Julij 2020• Zgodovinsko – Pregled kontaktnega centra, na
strani 50

• Zgodovinsko – Statistični podatki skupine in
čakalne vrste, na strani 74

• Sprotno – Pregled kontaktnega centra – sproti, na
strani 93

• Sprotno – Statistični podatki skupine in čakalne
vrste – sprotno, na strani 107

• Podrobnosti zastopnika po kanalih v družbenih
omrežjih, na strani 20

• Business Metrics, na strani 14

• Poročila o uporabi licenc, na strani 75

Dodana so ta poročila.

Julij 2020• Ustvarjanje ponazoritve, na strani 120

• Ustvarjanje sestavljene ponazoritve, na strani 124

• Opravila, ki jih je mogoče izvajati na straneh
ponazoritve in nadzorne plošče, na strani 7

• Število stikov na vstopni točki – CAR, na strani
59

• Gumbi v naslovni vrstici programa Analyzer, na
strani 4

• Sprotni statistični podatki zastopnika, na strani 92

• Podrobnosti skupine, na strani 51

• Razlog za stik, na strani 55

• Podrobnosti skupine – sprotno, na strani 95

Te teme ali poročila so
posodobljeni.

Julij 2019Prva izdaja dokumenta.

O tem priročniku
V tem priročniku je opisana uporaba programa Webex Contact Center Analyzer.
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Ciljna skupina programa Analyzer
Ta dokument je namenjen uporabnikom, ki za upravljanje svojih kontaktnih centrov uporabljajo CiscoWebex
Contact Center. Analyzer izvleče in prikaže podatke o delovanju za uporabnikove analitike, da lahko določijo,
kako čim bolj povečati učinkovitost kontaktnega centra.

Sorodna dokumentacija
Če si želite ogledati seznam dokumentacije zaWebex Contact Center, si oglejte poglavje https://www.cisco.com/
c/en/us/support/customer-collaboration/webex-contact-center/series.html.

Če si želite ogledati dokumentacijo za razvijalce za Webex Contact Center in reference za vmesnik API, si
oglejte poglavje https://developer.webex-cx.com/documentation/getting-started.

Dogovori
V tem priročniku so uporabljeni naslednji dogovori.

OpisDogovor

Krepka pisava označuje ukaze (npr. uporabniške vnose), tipke, gumbe,
imena map in imena podmenijev. Primer:

• Izberite Uredi > Najdi.

• Kliknite Dokončaj.

Krepka pisava

Ležeča pisava:

• Uvaja nov izraz.

Primer: Skupina veščin je nabor zastopnikov s podobnimi
veščinami.

• Poudarja pomembne informacije.

Primer: Ne uporabljajte številskega poimenovanja.

• Označuje argument, za katerega morate vnesti vrednosti.

Primer: IF (pogoj, vrednost-true, vrednost-false)

• Označuje naslov.

Primer: Glejte Uporabniški priročnik za Agent Desktop.

Ležeča pisava

Uporabniški priročnik za Cisco Webex Contact Center Analyzer
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OpisDogovor

Pisava Window označuje:

• Besedilo, kot je prikazano v kodi, ali informacije, ki jih prikaže
sistem.

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

• Imena datotek.

Primer: tserver.properties.

• Poti imenikov.

Primer: C:\Program Files\Adobe

Pisava Window

Komunikacije, storitve in dodatne informacije
• Če želite pravočasno prejemati ustrezne informacije družbe Cisco, se prijavite na strani Cisco Profile
Manager.

• Če želite doseči želen poslovni učinek s pomembnimi tehnologijami, obiščite stran Cisco Services.

• Če želite poslati zahtevo za storitev, obiščite stran s podporo podjetja Cisco.

• Če želite odkriti in si ogledati varne aplikacije, izdelke, rešitve in storitve, obiščite Cisco Marketplace.

• Če želite pridobiti splošne naslove za mreženje, usposabljanje in certificiranje, obiščite stran Cisco Press.

• Če želite poiskati informacije o garanciji za določen izdelek ali družino izdelkov, uporabite iskalnik
garancije podjetja Cisco.

Orodje za iskanje napak podjetja Cisco

Orodje za iskanje napak podjetja Cisco (BST) je spletno orodje, ki deluje kot prehod v sistem za sledenje
napakam podjetja Cisco. Ta sistem vzdržuje izčrpen seznam napak in ranljivosti v izdelkih Cisco in programski
opremi. BST vam zagotavlja podrobne informacije o napakah v vaših izdelkih in programski opremi.

Povratne informacije o dokumentaciji
Svoje komentarje o tej dokumentaciji pošljite na naslov: contactcenterproducts_docfeedback@cisco.com.
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P O G L A V J E 1
Uvod

• Webex Contact Center Analyzer, na strani 1
• Sistemske zahteve, na strani 1
• Dostop do programa Webex Contact Center Analyzer, na strani 2
• Nadzor dostopa, na strani 2
• Gumbi v naslovni vrstici programa Analyzer, na strani 4
• Opozorila praga, na strani 5
• Časovni pas, na strani 6
• Opravila, ki jih je mogoče izvajati na straneh ponazoritve in nadzorne plošče, na strani 7
• Skupna raba povezav brskalnika do poročil in nadzornih plošč, na strani 9
• Dostop do poročil in nadzornih plošč prek povezav brskalnika, na strani 10

Webex Contact Center Analyzer
Webex Contact Center Analyzer uporablja sprotne in zgodovinske podatke iz več virov podatkov ter sistemov
za ustvarjanje posebnih poslovnih pogledov podatkov. Analyzer vizualno ponazori trende, s katerimi lažje
prepoznate vzorce in pridobite vpoglede za stalno izboljševanje.

Standardne ponazoritve programa Analyzer povezujejo poslovne podatke s tradicionalnimi operativnimi
metrikami in omogočajo pregled nad kazalniki operativne in poslovne uspešnosti v enem samem usklajenem
pogledu.

Uporabo programa Analyzer lahko prilagodite tako, da ustvarite nadzorne plošče, ki prikazujejo izbrane
ponazoritve, in načrtujete ustvarjanje zgodovinskih poročil, ki so nato samodejno poslana prejemnikom e-pošte.

Sistemske zahteve
Webex Contact Center Analyzer podpira različice brskalnika, navedene v spodnji tabeli.

ChromebookMac OS XMicrosoft Windows
11

Microsoft Windows
10

Brskalnik

76.0.3809 ali
novejša različica

76.0.3809 ali
novejša različica

103.0.5060.11476.0.3809Google Chrome

Uporabniški priročnik za Cisco Webex Contact Center Analyzer
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ChromebookMac OS XMicrosoft Windows
11

Microsoft Windows
10

Brskalnik

N/VESR 68 in novejše
različice ESR

ESS 102.0 ali
novejše različice
ESR

ESS 68 ali novejše
različice ESR

Mozilla Firefox

73 ali novejša
različica

79 ali novejša
različica

103.0.1264.44 ali
novejša različica

79 ali novejša
različica

Edge Chromium

73 ali novejša
različica

N/VN/VN/VChromium

Izvedite ta opravila:

• Omogočite pojavna okna brskalnika.

• Namestite Adobe Flash Player (za grafikone gibanja).

Dostop do programa Webex Contact Center Analyzer
Preden začnete

Prepričajte se, da vaš sistem izpolnjuje zahteve, opisane v poglavju Sistemske zahteve, na strani 1. Za dostop
do programa Analyzer potrebujete pravice nadzornika ali skrbnika.

Postopek

Korak 1 Odprite spletni brskalnik in obiščite URL, ki vam ga je zagotovil skrbnik.
Korak 2 Na strani za prijavo vnesite svoj e-poštni naslov in geslo.
Korak 3 Kliknite Prijava.

Na začetni strani programaWebex Contact Center Analyzer so prikazane štiri shrambe, ki vsebujejo povzetke
vseh podatkov o sejah in dejavnostih, zajetimi za zastopnike in stranke. Ploščico shrambe lahko razširite s
klikom njenega gumba Več podrobnosti, da prikažete podrobnosti za danes, včeraj, ta teden, prejšnji teden,
ta mesec in prejšnji mesec.

Nadzor dostopa
Modul Poročanje in analitika nadzoruje dostop do programa Analyzer. Za konfiguriranje modula Poročanje
in analitika uporabite portal za upravljanje.

Pravice za dostop (ogled, urejanje ali nobene) do pripomočkov programa Analyzer (mape, ponazoritve in
nadzorne plošče) konfigurirate v območjuDovoljenja za poročila in nadzorne plošče na zavihkuUporabniški
profili > Pravice za dostop.

Konfigurirate lahko tudi pravice za dostop do drugih entitet, kot je povzeto v spodnji tabeli.

Uporabniški priročnik za Cisco Webex Contact Center Analyzer
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OpombeEntitete, ki jih je mogoče
konfigurirati

Elementi, ki jih je mogoče
konfigurirati

Če je lokacija omejena, lahko
izberete samo Skupine.

Vstopne točke, čakalne vrste,
lokacije, skupine

Uporabniški profili > Pravice za
dostop

Omejitve morate uporabiti ročno v
skladu z omejitvami, ki so
konfigurirane za uporabniške
profile.

Čakalne vrste, SkupineProfili zastopnikov > Statistični
podatki, prikazani zastopniku

Zastopnikove pravice za dostop ne
smejo biti večje od tistih, izbranih
za lokacijo.

Lokacija, SkupineUporabnik > Nastavitve
zastopnika

Več informacij o konfiguriranju pravic za dostop najdete v poglavju »Omogočanje uporabe« v priročniku
Vodnik za nastavitev in skrbnike za Cisco Webex Contact Center.

Izbrana vrsta zapisa pri ustvarjanju ali urejanju ponazoritve ustvari rezultate na podlagi omejitev, ki veljajo
za določene entitete, kot je prikazano v spodnji tabeli.

Uporabljene omejitve entiteteVrsta zapisa

Vstopne točke, čakalne vrste, lokacije, skupineZapis dejavnosti stranke

Vstopne točke, čakalne vrste, lokacije, skupineZapis seje s stranko

Čakalne vrste, lokacije, skupineZapis dejavnosti zastopnika

Lokacije, skupineZapis seje zastopnika

Več informacij o vrsti zapisov najdete v poglavju Vrste zapisov, ki so na voljo v posamezni shrambi.

V naslednji tabeli je seznam virov, pri katerih veljajo dostopne pravice, in opisuje, kako omejitve veljajo glede
na vloge.

OmejitveVlogeViri

Uporabljene omejitve temeljijo na
uporabniških profilih

Skrbniki in nadzorniki z
onemogočenim središčem Cisco
Contact Center ali brez povezanih
profilov zastopnikov.

• Poročila APS v aplikaciji
Agent Desktop

• Nadzorna plošča za
upravljanje portala

• Povezave brskalnika
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OmejitveVlogeViri

Omejitve so uporabljene za:

• Vstopne točke temeljijo na
uporabniških profilih

• Čakalne vrste temeljijo na
profilih zastopnikov

• Lokacije temeljijo na
nastavitvah zastopnika

• Skupine temeljijo na profilih
zastopnikov

Skrbniki, nadzorniki s povezanimi
profili zastopnikov in vsi zastopniki

• Poročila APS v aplikaciji
Agent Desktop

• Nadzorna plošča za
upravljanje portala

• Povezave brskalnika

Uporabljene omejitve temeljijo na
uporabniških profilih

Vsi skrbniki in nadzorniki• Poročila programa Analyzer

• Filtri na strani za ustvarjanje
ali urejanje ponazoritve

Skrbniški uporabnik SPP ni podprt.Opomba

Gumbi v naslovni vrstici programa Analyzer
Kliknite gumbZačetna stran v naslovni vrstici programaAnalyzer, da prikažetemožnosti vrstice za krmarjenje:
Ponazoritev, Nadzorna plošča in Spremenljivke.

Za več informacij glejte Opravila, ki jih je mogoče izvajati na straneh ponazoritve in nadzorne plošče, na
strani 7.

V naslovni vrstici so na voljo te možnosti:

• Alarmi praga – kliknite ikono zvonca , da prikažete zadnja štiri neprebrana opozorila v realnem času,
ki so označena z rdečo.

Več informacij najdete v poglavju Opozorila praga, na strani 5.

• Na spustnem seznamu uporabnikov so prikazane te možnosti:

• Podpora

• Povratne informacije

• Pomoč

• Odjava

Če spremenite velikost okna brskalnika, da ga zožite, ime uporabniškega računa ni prikazano na oznaki gumba.

Uporabniški priročnik za Cisco Webex Contact Center Analyzer
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Opozorila praga
Za več informacij o konfiguriranju pravil praga si oglejte vodnik za namestitev in skrbništvo za Cisco Webex
Contact Center.

Pri upravljanju opozoril morate izvesti naslednje korake:

1. Kliknite ikono Pragovi opozorila, da odprete okno Sprotna opozorila, v katerem je prikazan seznam
sprotnih opozoril, če so prisotna v sistemu.

Analyzer privzeto prikaže prebrana in neprebrana sprotna opozorila za vse vrste entitet.

V naslednji tabeli so opisane informacije, prikazane v vsakem sprotnem opozorilu.

Tabela 1: Sprotna opozorila

Dejanska
vrednost

Mejna
vrednost

Vrsta
opozorila

Ime entiteteVrsta entiteteČas
opozorila

Datum

Prikaže
dejansko
vrednost.

Prikaže
vrednost, ki
sproži
opozorilo, če
je presežena.

Prikaže vrsto
opozorila.

Prikaže ime
opozorila.

Prikaže vir, iz
katerega je
sproženo
opozorilo.

Prikaže uro
sprožitve
opozorila.

Prikaže
datum
sprožitve
opozorila.

2. (Izbirno) Na spustnih seznamih Vrsta obvestila in Vrsta entitete spremenite izbiro vira podatkov in
ustvarite prilagojen seznam sprotnih opozoril.

• Vrsta obvestila: na spustnem seznamu izberite Vse, če želite prikazati vsa opozorila. Izberite
Prebrano, da prikažete prebrana opozorila, in Neprebrano, da prikažete neprebrana opozorila.

• Vrsta entitete: na spustnem seznamu izberite vrsto entitete. Na voljo so te možnosti: Vse, Vstopna
točka, Zastopnik, Lokacija, Skupina ali Čakalna vrsta.

3. (Izbirno) Izberite med naslednjimi dejanji:

• Če želite onemogočiti privzeti način delovanja sistema, ki seznam sprotnih opozoril osveži vsake tri
minute in prikaže odštevanje do naslednje osvežitve v obliki MM:SS, kliknite preklopni gumbUstavi
samodejno osveževanje.

Oznaka na preklopnem gumbu se spremeni v Začni samodejno osveževanje, števec pa prikaže čas
od zadnjega osveževanja v obliki MM:SS.

• Kliknite Začni samodejno osveževanje, da znova omogočite privzeti način delovanja sistema, ki
seznam sprotnih opozoril osveži vsake tri minute. Oznaka preklopnega gumba spet prikazuje Ustavi
samodejno osveževanje in začne se odštevanje do naslednjega osveževanja.

Če je samodejno osveževanje izvedeno, ko na strani Sprotna opozorila izberete eno ali več opozoril, je izbor
ohranjen v naslednjem intervalu samodejnega osveževanja.

Opomba
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Vsake tri minute se samodejno osvežijo tudi obvestila na ikoni zvonca za opozorila praga . Funkcija
samodejnega osveževanja je privzeto omogočena.

Opomba

4. (Izbirno) Z gumbomOznači kot prebrano v zgornjem levem kotu strani lahko potrdite opozorila. Izberite
več opozoril ali eno opozorilo in kliknite Označi kot prebrano. Opozorilo o branju je prikazano v sivi
barvi.

Če se v že prebranih opozorilih prikažejo nova opozorila, so nova opozorila prikazana kot neprebrana opozorila.Opomba

5. (Izbirno) Če želite preklopiti med sprotnimi opozorili in zgodovinskimi opozorili, uporabite spustni
seznam v zgornjem levem kotu strani.

Nekateri kontrolniki v oknu Zgodovinska opozorila so enaki tistim v oknu Sprotna opozorila. Na voljo
je dodaten kontrolnikTrajanje, ki določa časovno obdobje, za katerega se prikažejo zapisi o zgodovinskih
opozorilih.

6. V oknu Zgodovinska opozorila uporabite gumb Označi kot prebrano ter spustne sezname Vrsta
obvestila,Vrsta entitete inTrajanje, da izberete vir podatkov in ustvarite seznam zgodovinskih opozoril
po meri.

Možnosti za spustni seznam Trajanje so Včeraj, Ta teden, Prejšnji teden, Zadnjih 7 dni, Ta mesec,
Prejšnji mesec, To leto in Po meri. Za možnost Po meri mora biti začetni datum znotraj treh letih od
trenutnega datuma.

V naslednji tabeli so opisane informacije, prikazane v vsakem zgodovinskem opozorilu.

Tabela 2: Zgodovinska opozorila

Dejanska
vrednost

Mejna
vrednost

Vrsta
opozorila

Ime entiteteVrsta entiteteČas
opozorila

Datum

Prikaže
dejansko
vrednost.

Prikaže
vrednost, ki
sproži
opozorilo, če
je presežena.

Prikaže vrsto
opozorila.

Prikaže ime
opozorila.

Prikaže vir, iz
katerega je
sproženo
opozorilo.

Prikaže uro
sprožitve
opozorila.

Prikaže
datum
sprožitve
opozorila.

E-pošta opozorila za kršitve praga vključujejo posodobljeni časovni žig za vsako kršitev praga, prikazan
časovni pas pa ustreza časovnem pasu najemnika.

Časovni pas
Časovni pas je nastavitev uporabnika v naslovni vrstici programa Analyzer. Na spustnem seznamu za časovni
pas izberite časovni pas brskalnika ali časovni pas najemnika. Časovni pas najemnika je privzeti časovni
pas.

Podatkovna poizvedba in podatki, prikazani v poročilu programa Analyzer, so odvisni od izbranega časovnega
pasu.

Uporabniški priročnik za Cisco Webex Contact Center Analyzer
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Ko zaženete poročilo ali nadzorno ploščo, se v zgornjem desnem kotu strani poročila ali nadzorne plošče
prikaže izbrani časovni pas.

Izvožena poročila v obliki zapisa Excel ali CSV prikazujejo podatke v časovnem pasu, ki je prikazan v poročilu
v uporabniškem vmesniku poročila.

Če se med izvajanjem poročila ali nadzorne plošče spremeni nastavitev časovnega pasu v naslovni vrstici
programa Analyzer, se posodobljen časovni pas v izvajajočih se poročilih ali nadzornih ploščah prikaže šele
po ročni osvežitvi strani.

Opomba

Načrtovana opravila se vedno izvajajo v časovnem pasu najemnika.

Časovnega pasu za poročila »Statistika uspešnosti zastopnika« (APS) v aplikaciji Agent Desktop ne morete
spremeniti. Poročila APS so vedno prikazana v časovnem pasu brskalnika.

Nadzorne plošče na portalu za upravljanje so vedno prikazane v časovnem pasu brskalnika.

Opravila, ki jih je mogoče izvajati na straneh ponazoritve in
nadzorne plošče

Na straneh ponazoritve in nadzorne plošče so prikazani vsi imeniki ponazoritev ali nadzornih plošč, na njih
pa lahko izvajate naslednja opravila:

• Ustvarite, preimenujete in izbrišete mape ali podmape pod nadrejenim imenikom.

Na voljo sta dve vrsti map:

• Mape samo za ogled so v standardnih poročilih prikazane kot .

• Mape po meri (mape, ki jih ustvari uporabnik) so v poročilih po meri

prikazane kot .

Opomba

• Ustvarite, zaženete, uredite, poiščete, filtrirate, izbrišete in načrtujete ponazoritev ali nadzorno ploščo.

Ponazoritve z dolgim trajanjem in krajšim intervalom ne morete zagnati, urediti
ali načrtovati. Po potrebi ponastavite polji Trajanje in Interval, da boste lahko
nadaljevali ustvarjanje sprotnih in zgodovinskih poročil. Več informacij najdete
v poglavju Ustvarjanje ponazoritve, na strani 120.

Opomba

• Izvozite zgodovinska poročila ponazoritve v Microsoft Excelovo datoteko ali datoteko CSV.
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• Če spremenite obliko datuma v poročilu in ga izvozite v datoteko CSV ter
nato odprete datoteko CSV v Microsoft Excelu, je oblika datuma prikazana
v skladu z uporabnikovimi nastavitvami v Excelu. Če si želite ogledati točno
obliko datuma, ki ste jo uporabili za poročilo, odprite poročilo v urejevalniku
besedil.

• Zgodovinskega poročila ponazoritve ne morete izvoziti, če vsebuje več kot
2000 stolpcev.

Opomba

• Spremenite pogled v seznam ali mrežo.

Postopek za izvedbo posameznega opravila:

• Če želite dodati novo mapo:

1. Na začetni strani kliknite ikono ponazoritve ali nadzorne plošče.

2. Izberite mapo, v kateri morate ustvariti novo mapo.

3. Kliknite Ustvari novo > Mapa.

4. V pogovorno okno vnesite ime mape in kliknite V redu.

• Če želite filtrirati po mapah, ponazoritvah ali sestavljenih ponazoritvah:

1. Na začetni strani kliknite ikono ponazoritve ali nadzorne plošče.

2. Na spustnem seznamu Pokaži izberite želeno možnost.

• Za iskanje:

1. Na začetni strani kliknite ikono ponazoritve ali nadzorne plošče.

2. V polje Iskanje map in ponazoritev vnesite ime ponazoritve ali nadzorne plošče.

• Če želite izvesti druga opravila na strani ponazoritve ali nadzorne plošče, kliknite ob ustrezni mapi,
ponazoritvi ali nadzorni plošči:

OpisPrikaže se vDejanje

Preimenujte mapo.MapaPreimenuj
mapo

Izbrišite mapo. Izbrišete lahko samo prazno mapo.MapaIzbriši mapo

Zažene izbrano poročilo ali nadzorno ploščo.

Podatke lahko filtrirate posamično glede na parametre, prikazane za
ponazoritve in nadzorne plošče.

Ko zaženete standardno nadzorno ploščo, lahko
uporabite globalne filtre (v zgornjem desnem kotu) za
filtriranje podatkov.

Opomba

Ponazoritev

Nadzorna
plošča

Zaženi
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OpisPrikaže se vDejanje

Ustvari kopijo standardnih poročil v ponazoritvi ali na nadzorni plošči.Ponazoritev

Nadzorna
plošča

Ustvari kopijo

Prikaže več podrobnosti o izbranem elementu, kot so naslov, datumski
razpon in število načrtovanih opravil za ponazoritev.

Ponazoritev

Nadzorna
plošča

Podrobnosti

Odpre pogovorno okno, v katerem lahko shranite izbrano zgodovinsko
ponazoritev kot Microsoft Excelovo datoteko ali datoteko CSV.

Možnost izvoza ni na voljo za sprotne ali sestavljene ponazoritve.
Možnost izvoza ni na voljo za poročilo pogleda v globino s sprotnimi
podatki.

Ponazoritev

Nadzorna
plošča

Izvozi kot
Excel

Ponazoritev

Nadzorna
plošča

Izvozi kot CSV

Odpre stran, na kateri lahko načrtujete redni zagon izbrane ponazoritve
in jo povežete s seznamom e-poštnih naslovov za samodejno
distribucijo.

PonazoritevNačrtuj
opravila

Odpre izbrano ponazoritev ali nadzorno ploščo na strani, kjer jo lahko
uredite.

Poročila po
meri

Uredi

Izbriše izbrano ponazoritev ali nadzorno ploščo. Ponazoritve, ki je
uporabljena na nadzorni plošči, ne morete izbrisati.

Poročila po
meri

Izbriši

•

Stolpci standardnega poročila in poročila po meri so lokalizirani. Tudi v izvoženi
Excelovi datoteki so prikazani lokalizirani stolpci v standardnih poročilih in
poročilih po meri. Če v stolpcih ni ustreznega ključa jezikovnega paketa za
lokalizacijo, so stolpci prikazani v privzetem jeziku, ki je angleščina. Uporabniško
določene vrednosti niso lokalizirane.

Opomba

Skupna raba povezav brskalnika do poročil in nadzornih plošč
Povezave brskalnika do poročil in nadzornih plošč lahko delite s standardnimi in premijskimi zastopniki, ki
nimajo dovoljenja za dostop do programa Analyzer. Zastopniki lahko dostopajo do poročil in nadzornih plošč
prek povezav brskalnika.

Postopek

Korak 1 Prijavite se vWebex Contact Center Analyzer. Več informacij najdete v poglavju Dostop do programaWebex
Contact Center Analyzer.
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Korak 2 Zaženite ponazoritev ali nadzorno ploščo, ki jo želite dati v skupno rabo. Več informacij najdete v poglavjih
Zagon ponazoritve in Zagon nadzorne plošče.

Korak 3 Kopirajte URL, ki je prikazan v brskalniku. Ta naslov URL lahko delite z zastopniki.

• Zastopniki nimajo dovoljenja za dostop do spremembe časovnega pasu v programuAnalyzer.
Poročila, ki jih odprete prek povezav brskalnika, se vedno zaženejo v časovnem pasu
brskalnika. Več informacij najdete v poglavju Časovni pas.

• Poročil o uporabi in poročil o uporabi licenc ni mogoče odpreti prek povezav brskalnika.

Opomba

Dostop do poročil in nadzornih plošč prek povezav brskalnika
Kot standardni ali premijski zastopnik, ki nima dovoljenja za dostop do programa Analyzer, lahko do poročil
in nadzornih plošč dostopate prek povezav brskalnika, ki jih zagotovi vaš skrbnik.

Postopek

Korak 1 Kliknite povezavo brskalnika, ki jo zagotovi skrbnik.
Prikaže se stran za vpis v poročilo ali na nadzorno ploščo.

Korak 2 Vnesite svoj e-poštni naslov in geslo.
Korak 3 Kliknite Vpis.

Prikaže se poročilo ali nadzorna plošča.

• Časovnega pasu v programu Analyzer ne morete spremeniti. Poročila, do katerih dostopate
prek povezav brskalnika, so podobno kot poročila APS vedno zagnana v časovnem pasu
brskalnika.

• Če povezava brskalnika ne obstaja, se prikaže prazna stran. Za pravilno povezavo se obrnite
na skrbnika.

Opomba

Korak 4 Če ste odprli nadzorno ploščo, klikniteZaženi v zgornjem desnem kotu nadzorne plošče, da prikažete poročilo.
a) Če želite spremeniti atribute poročila, kliknite Nastavitve.
b) Če želite prikazati ali skriti povzetek vrednosti stolpcev na ravni tabele in segmenta vrstice na najvišji

ravni, izberite vrednosti na spustnem seznamu Pokaži povzetek.
c) Če želite skriti segment, ga povlecite v okno Skriti segmenti. Ta možnost ni na voljo za sestavljene

ponazoritve.
d) Če želite pokazati ali skriti spremenljivko profila, kliknite ikono očesa.
e) Če želite izvoziti poročila, izberite Izvozi kot Excel ali Izvozi kot CSV na spustnem seznamu Izvozi.

Funkcija pogleda v globino podobno kot pri poročilih APS ni na voljo za poročila, ki jih
odprete prek povezav brskalnika.

Opomba
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P O G L A V J E 2
Ponazoritev

• Zagon ponazoritve, na strani 11
• Standardna poročila, na strani 13
• Spreminjanje širine stolpca poročila, na strani 116
• Pogled v globino v del ponazoritve, na strani 117
• Spreminjanje atributov ponazoritve, na strani 117
• Spreminjanje izhodne oblike ponazoritve, na strani 118
• Pregled ustvarjanja ponazoritve, na strani 119
• Ustvarjanje ponazoritve, na strani 120
• Ustvarjanje sestavljene ponazoritve, na strani 124
• Ustvarjanje ponazoritve, ki prikazuje dejanske vrednosti, na strani 125
• Ustvarjanje izboljšanega polja, na strani 126
• Brisanje izboljšanega polja v skupni rabi, na strani 126
• Skupna raba izboljšanega polja, na strani 126
• Izbiranje formule za mero, na strani 126
• Opredelitev filtrov, na strani 127
• Ustvarjanje formule, ki temelji na spremenljivki profila, na strani 130
• Ustvarjanje in uporaba formul v skupni rabi, na strani 131
• Ustvarjanje in oblikovanje naslova ponazoritve, na strani 131
• Oblikovanje tabele, na strani 132
• Oblikovanje spremenljivke profila, na strani 132
• Spreminjanje oblike datuma v polju intervala, na strani 133
• Oblikovanje grafikona, na strani 134
• Urejanje imena ponazoritve, na strani 134
• Prilagajanje zbirnega poročila, na strani 135
• Izvoz predlog poročil, na strani 137
• Uvoz predlog poročil, na strani 138

Zagon ponazoritve
Če želite zagnati ponazoritev:
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Postopek

Korak 1 V vrstici za krmarjenje kliknite ikono ponazoritve.

Korak 2 Če želite poiskati poročilo, lahko uporabite funkcijo iskanja ali ikono (drevo). Ko kliknete ikono drevesa,
se prikažejo vse datoteke v tej mapi. Med rezultati iskanja se prikažejo tudi vsa ujemajoča se poročila iz
podmap.

Ko kliknete mapo ali poročilo, se v naslovni vrstici prikaže točno mesto mape ali poročila.

Korak 3 V poročilu kliknite gumb (tropičje) in izberite možnost Zaženi ali dvokliknite za zagon.

Privzeto si lahko ogledate nabor standardnih poročil. Če želite urediti poročilo, lahko ustvarite kopijo poročila
tako, da kliknete Shrani kot in shranite kopijo v mapo. Več informacij najdete v poglavju Standardna poročila.

• Poročila z dolgim trajanjem in krajšim intervalom ne morete zagnati. Po potrebi ponastavite
polji Trajanje in Interval, da boste lahko nadaljevali ustvarjanje sprotnih in zgodovinskih
poročil. Več informacij najdete v poglavju Ustvarjanje ponazoritve, na strani 120.

• Če kopirano poročilo vsebuje več kot 1000 vrednosti filtrov, se pri zagonu poročila prikaže
sporočilo o napaki. Če se prikaže sporočilo o napaki, na primer Ta pogled kaže
zapise za največ 1000 vrednosti filtra. Če želite izbrati
želene vrednosti, uredite poročilo., uredite poročilo tako, da odstranite
nekaj vrednosti iz filtra. Poročilo lahko vsebuje največ 1000 vrednosti.

• Poročilo prikaže največ 150.000 zapisov, tudi če je število obstoječih zapisov večje od
150.000.

Opomba

Korak 4 Ko je ponazoritev upodobljena, kliknite ikono (krmarjenje), da prikažete povzetek podatkov ponazoritve.

Ura zadnjega osveževanja podatkov ponazoritve je prikazana na zavihku Povzetek podatkov.

Če zaženete ponazoritev z več moduli (sestavljena ponazoritev), se na zavihku Povzetek podatkov prikaže
spustni seznam vseh modulov v ponazoritvi, da lahko prikažete podrobnosti vsakega posameznega modula.

Korak 5 Kliknite zavihek Podrobnosti, da prikažete naslednje nastavitve in podokna. Kliknite naslov podokna, da
razširite ali strnete podokno. Če zaženete sestavljeno ponazoritev, so podrobnosti prikazane ločeno, odvisno
od tega, kateri modul je izbran na spustnem seznamu na vrhu zavihka.

• Začetni čas: prikazuje začetni čas zgodovinske ponazoritve ali realni čas v primeru sprotne ponazoritve.

• Izračunaj: določa trajanje in hitrost osveževanja sprotne ponazoritve. Možne vrednosti za trajanje so:

• Brez: zagotavlja pogled trenutne dejavnosti.

• 5, 15 ali 30 minut: zagotavlja pogled vseh dejavnosti, ki so bile izvedene od pred največ 30 minutami
do trenutnega trenutka.

• Začetek dneva: zagotavlja pogled vseh dejavnosti, izvedenih od polnoči.

Izračun določa interval izračuna in število zapisov, ki jih je treba upoštevati v zgodovinski ponazoritvi, ki
temelji na času.

Izračun določa pogostost, pas in ali so izračuni kumulativni za ponazoritev na podlagi vzorca. Več informacij
najdete v poglavju Ustvarjanje ponazoritve, na strani 120.
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Če so za katero koli polje uporabljeni filtri, se prikaže dodatno podokno za vsako polje, da si lahko ogledate
vrednosti, ki so bile s filtrom vključene v ponazoritev ali izključene iz nje.

Korak 6 Kliknite Nastavitve, da prikažete segmente in spremenljivke, povezane s ponazoritvijo.

Spremenite lahko tudi vrsto izhoda. Več informacij najdete v poglavju Spreminjanje izhodne oblike
ponazoritve, na strani 118.

Korak 7 Če je ponazoritev v obliki grafikona:

• Temeljna tabela, uporabljena za ustvarjenje grafikona, je prikazana pod grafikonom. Kliknite povezavo
»Skrij tabelo«, da skrijete tabelo, in povezavo »Pokaži tabelo«, da jo prikažete.

• Premaknite kazalec miške nad stolpec, črto, rezino, območje ali mehurček na grafikonu, da prikažete
informacije o segmentu, ki ga predstavlja element.

Korak 8 Če je ponazoritev zgodovinska, lahko v naslovni vrstici kliknete gumb Izvozi, da izvozite ponazoritev kot
Microsoft Excelovo datoteko ali datoteko CSV. Sprotnih in sestavljenih ponazoritev ne morete izvoziti.

Zgodovinskega poročila ponazoritve ne morete izvoziti, če vsebuje več kot 2000 stolpcev.Opomba

Standardna poročila
V programuAnalyzer je na voljo nabor standardnih poročil, ki vam omogočajo ogled sprotnih ali zgodovinskih
podatkov. Če si želite ogledati ta poročila samo za branje, odprite stran Ponazoritve.

Razmislite o naslednjem:

• Ko poizvedujete po podatkih, je poizvedba v časovnem pasu najemnika. Podatki so prikazani glede na
časovni pas brskalnika. Po zagonu poročila se v zgornjem desnem kotu strani poročila prikaže časovni
pas brskalnika.

• V polju Trajanje sta zdaj poleg obstoječih oblik zapisa na voljo še dve novi: HH:MM:SS.SSS in
MM:SS.SSS. Izberite ustrezno obliko zapisa za prikaz podatkov v obliki milisekund.

Na primer:

• Če je trajanje 200 milisekund,

• oblika zapisa pa je HH:MM:SS.SSS, je vrednost 00:00:00.200.

• oblika zapisa pa je MM:SS.SSS, je vrednost 00:00.200.

• Če je trajanje 1001 milisekund,

• oblika zapisa pa je HH:MM:SS.SSS, je vrednost 00:00:01.001.

• oblika zapisa pa je MM:SS.SSS, je vrednost 00:01.001.
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Business Metrics

Poročilo o uporabi
V poročilu o uporabi je prikazano število zastopnikov, ki so se prijavili za posamezno lokacijo, mesec in dan.
Poročilo vsebuje tudi število hkratnih zastopnikov, ki so se prijavili.

Datumski razpon trajanja po meri je treba nastaviti v obdobju treh let od današnjega datuma.Opomba

Pot poročila: Standardna poročila > Business Metrics > Poročilo o uporabi

Vrsta izpisa: tabela

FormulaOpisParameter

Ime lokacije.Lokacija

Prikazuje mesec in leto poročila.Mesec

Prikazuje datum, mesec in leto poročila.Datum

Ko se posamezni edinstveni zastopnik
vsak dan prijavi v sistem, se to število
poveča.

Prikazuje število zastopnikov, ki so bili
prijavljeni. Šteje se samo ena prijava za
vsakega zastopnika.

Prijavljeni edinstveni
zastopniki

Če je število prijav v dnevu večje od
prejšnje največje vrednosti, je ta
vrednost dodeljena kot največja
vrednost.

Prikazuje število zastopnikov, ki so bili
prijavljeni ob dani uri.

Zastopniki, ki so hkrati
prijavljeni

Zgodovinska poročila

Poročila zastopnikov

Podrobnosti zastopnika

Poročilo s podrobnostmi zastopnika se uporablja za prikaz statističnih podatkov zastopnika. To poročilo je
na voljo v poročilih programa Analyzer in v poročilih APS v aplikaciji Agent Desktop.

Polje Število nenadnih prekinitev se trenutno ne uporablja in ne bo izpolnjeno.Opomba

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Poročila zastopnikov

Vrsta izpisa: tabela

FormulaFiltriOpisParameter

Prikaže ime zastopnika.

Uporabljen kot: segment vrstice

Ime zastopnika
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FormulaFiltriOpisParameter

Zadnjih sedem dniPrikaže trajanje, za katero je ustvarjeno
poročilo s podrobnostmi zastopnika.

Interval

Prikazuje vrsto kombiniranega profila,
konfiguriranega za zastopnika. Vrste
kombiniranih profilov so »Kombinirano«,
»Kombinirano sprotno« in »Izključno«.

Vrsta
večpredstavnostnega
profila

Prikazuje vrsto medija, ki jo je uporabil
stik, npr. glasovni, e-pošta ali klepet.

Uporabljen kot: segment vrstice

Vrsta kanala

Število ID-jev kanalov
zastopnika

Vrsta
kanala:
glasovni,
klepet,
e-pošta

Prikazuje skupno število prijav, v katerih
so bili stiki določene vrste kanala
konfigurirani za zastopnika.

Število prijav

Vsota števila vzpostavljenih
odhodnih klicev + vsota
števila vzpostavljenih klicev

Prikazuje skupno število obravnavanih
stikov.

Obravnavani stiki

Vsota časovnih žigov sprotne
posodobitve – vsota časovnih
žigov prijave

Prikazuje skupni čas prijave zastopnika.Ure osebja

Časovni žig najkrajše prijavePrikazuje datum in uro prve prijave
zastopnika.

Ura začetne prijave

Časovni žig najdaljše odjavePrikazuje datum in uro zadnje odjave
zastopnika.

Ura končne odjave

((Vsota trajanj povezanih +
vsota trajanj zaključevanja) +
(vsota trajanj vzpostavljenih
odhodnih klicev + vsota
trajanj zaključevanja
odhodnega klica))/(časovni
žig najdaljše odjave – časovni
žig najkrajše prijave)

Prikazuje odstotek časa, ki ga je zastopnik
porabil za klic, v primerjavi z
razpoložljivim časom in časom
nedejavnosti.

Zasedenost

Vsota števila v stanju
nedejavnosti

Prikazuje število preklopov zastopnika v
stanje nedejavnosti.

Število v stanju
nedejavnosti

Vsota trajanj v stanju
nedejavnosti

Prikazuje skupni čas, ko je bil zastopnik
v stanju nedejavnosti.

Skupni čas nedejavnosti

Vsota trajanj v stanju
nedejavnosti/vsota števila v
stanju nedejavnosti

Prikazuje povprečno trajanje, za katerega
je bil zastopnik v stanju nedejavnosti.

Povprečni čas
nedejavnosti

Vsota števila v stanju
razpoložljivosti

Prikazuje število preklopov zastopnika v
stanje razpoložljivosti.

Število v razpoložljivem
stanju
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FormulaFiltriOpisParameter

Vsota trajanj v stanju
razpoložljivosti

Prikazuje skupni čas, ko je bil zastopnik
v stanju razpoložljivosti.

Skupni razpoložljivi čas

Vsota trajanj v stanju
razpoložljivosti/vsota števila
v stanju razpoložljivosti

Prikazuje povprečni čas, ko je bil
zastopnik v stanju razpoložljivosti.

Povprečni čas
razpoložljivosti

Vsota števila zvonjenjPrikazuje število preklopov zastopnika v
stanje »Dohodno rezervirano«.

Število rezerviranih
dohodnih klicev

Vsota trajanj zvonjenjaPrikazuje skupni čas, ko je bil zastopnik
v rezerviranem stanju (trajanje, ko klic
prispe v zastopnikovo postajo, vendar še
ni prevzet).

Skupni čas
rezerviranosti dohodnih

Vsota trajanj zvonjenja/vsota
števila zvonjenj

Prikazuje povprečni čas, ko je bil
zastopnik v stanju »Dohodno rezervirano«.

Povprečni čas
rezerviranosti dohodnih

Vsota števila zadržanihPrikazuje, kolikokrat je zastopnik uvrstil
klicatelja na čakanje.

Število zadržanih
dohodnih klicev

Vsota trajanj zadržanjaPrikazuje skupni čas dohodnih klicev na
čakanju.

Skupni čas zadržanja
dohodnih

Vsota trajanj zadržanja/vsota
števila zadržanj

Prikazuje povprečni čas zadržanja za
dohodne klice.

Povprečni čas zadržanja
dohodnih

Vsota števila povezanihPrikazuje število dohodnih klicev, ki so
bili povezani z zastopnikom.

Število vzpostavljenih
dohodnih klicev

Vsota trajanj povezanihPrikazuje skupni čas pogovora zastopnika
s strankami pri dohodnih klicih. Skupni
čas povezave dohodnih ne vključuje časa
nedejavnosti, trajanja zadržanja ali časa
posvetovanja.

Skupni čas povezave
dohodnih

Vsota trajanj povezanih +
vsota trajanj zadržanja

Prikazuje skupni čas, ko je bil zastopnik
povezan z dohodnimi klici.

Skupni čas stika
dohodnih

(Vsota trajanj povezanih +
vsota trajanj zadržanja)/vsota
števila povezanih

Prikazuje povprečni čas stika dohodnih.Povprečni čas stika
dohodnih

Vsota števila zvonjenja
odhodnih klicev

Prikazuje, kolikokrat je bil zastopnik v
stanju »Rezervirano za odhodni klic«, tj.
stanju, ki prikazuje, da je zastopnik začel
odhodni klic, vendar klic še ni
vzpostavljen.

Število rezerviranih
odhodnih klicev

Vsota vrednosti trajanja
zvonjenja odhodnega klica

Prikazuje skupni čas, ko je bil zastopnik
v stanju »Rezervirano za odhodni klic«.

Skupni čas
rezerviranosti odhodnih

Vsota trajanj zvonjenja
odhodnega klica/vsota števila
zvonjenj odhodnih klicev

Prikazuje povprečni čas, ko je bil
zastopnik v stanju »Rezervirano za
odhodni klic«.

Povprečni čas
rezerviranosti odhodnih
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Vsota števila zadržanih
odhodnih klicev

Prikazuje, kolikokrat je zastopnik uvrstil
klicatelja, ki opravlja odhodni klic, na
čakanje.

Število zadržanih
odhodnih klicev

Vsota trajanj čakanja za
odhodni klic

Prikazuje skupni čas odhodnih klicev na
čakanju.

Skupni čas zadržanja
odhodnih

Vsota trajanj čakanja za
odhodni klic/vsota števila
odhodnih klicev na čakanju

Prikazuje povprečni čas zadržanja za
odhodne klice.

Povprečni čas zadržanja
odhodnih klicev

Vsota števila zvonjenja
odhodnih klicev

Prikazuje, kolikokrat je zastopnik poskusil
opraviti odhodni klic.

Število poskusov
odhodnega klica

Vsota števila vzpostavljenih
odhodnih klicev

Prikazuje število odhodnih klicev, ki so
bili povezani z zastopnikom.

Število vzpostavljenih
odhodnih klicev

Vsota trajanj vzpostavljenih
odhodnih klicev

Prikazuje skupni čas pogovora zastopnika
s strankami pri odhodnih klicih. Skupni
čas povezave odhodnih ne vključuje časa
nedejavnosti, trajanja zadržanja ali časa
posvetovanja.

Skupni čas povezave
odhodnih

Vsota trajanj vzpostavljenih
odhodnih klicev + vsota
trajanj zadržanja

Prikazuje skupni čas, ko je bil zastopnik
povezan z odhodnimi klici.

Skupni čas stika
odhodnih

(Vsota trajanj vzpostavljenih
odhodnih klicev + vsota
trajanj zadržanja)/vsota števila
vzpostavljenih odhodnih
klicev

Prikazuje povprečni čas stika odhodnih.Povprečni čas stika
odhodnih klicev

Vsota števila prekinjenihPrikazuje število klicev, ki so bili prevzeti
(tj. povezani z zastopnikom ali
preusmerjeni na ciljno lokacijo in sprejeti
na njej), vendar so bili nato takoj
prekinjeni v okviru praga za nenadno
prekinitev, določenega za podjetje.

Število nenadnih
prekinitev

Vsota števila zaključevanjPrikazuje število preklopov zastopnika v
sklepno stanje po dohodnem klicu.

Število zaključevanj
dohodnih

Vsota trajanj zaključevanjaPrikazuje skupni čas, ko je bil zastopnik
v sklepnem stanju po dohodnem klicu.

Skupni čas
zaključevanja dohodnih

Vsota trajanj
zaključevanja/vsota števila
zaključevanj

Prikazuje povprečni čas, ko je bil
zastopnik v sklepnem stanju po dohodnem
klicu.

Povprečni čas
zaključevanja dohodnih

Vsota števila zaključevanj
odhodnih klicev

Prikazuje število preklopov zastopnika v
sklepno stanje po odhodnem klicu.

Število zaključevanj
odhodnih klicev

Vsota trajanj zaključevanja
odhodnega klica

Prikazuje skupni čas, ko je bil zastopnik
v sklepnem stanju po odhodnem klicu.

Skupni čas
zaključevanja odhodnih
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Vsota trajanj zaključevanja
odhodnega klica/vsota števila
zaključevanj odhodnih klicev

Prikazuje povprečni čas, ko je bil
zastopnik v sklepnem stanju po odhodnem
klicu.

Povprečni čas
zaključevanja odhodnih

Vsota števila v stanju
neodzivnosti

Kolikokrat zastopnik ni odgovoril na
dohodno zahtevo, zaradi česar stika ni bilo
mogoče povezati z njim.

Število v stanju
neodzivanja

Vsota trajanj v stanju
neodzivnosti

Prikazuje skupni čas, ko je bil zastopnik
v stanju neodzivnosti.

Skupni čas neodzivnosti

Vsota trajanj v stanju
neodzivnosti/vsota števila v
stanju neodzivnosti

Prikazuje povprečni čas, ko je bil
zastopnik v stanju neodzivnosti.

Povprečni čas
neodzivnosti

Vsota števila posvetovanjPrikazuje, kolikokrat je zastopnik sprejel
zahtevo za posvetovanje drugega
zastopnika.

Število odgovorov za
posvetovanje

Vsota trajanj posvetovanjPrikazuje skupni čas, ki ga je zastopnik
porabil za odgovarjanje na zahteve za
posvetovanje.

Skupni čas za odgovor
na posvetovanje

Vsota trajanj
posvetovanj/vsota števila
posvetovanj

Prikazuje povprečni čas, ki ga je zastopnik
porabil za odgovarjanje na zahteve za
posvetovanje.

Povprečni čas
odgovorov za
posvetovanje

Vsota števila zahtev za
posvetovanje

Prikazuje, kolikokrat je zastopnik poslal
zahtevo za posvetovanje drugemu
zastopniku.

Število zahtev za
posvetovanje

Vsota trajanj zahtev za
posvetovanje

Prikazuje skupni čas, ko ga je zastopnik
porabil za svetovanje drugim zastopnikom.

Skupni čas zahtev za
posvetovanje

Vsota trajanj zahtev za
posvetovanje/vsota števila
zahtev za posvetovanje

Prikazuje povprečni čas, ki ga je zastopnik
porabil za svetovanje drugim zastopnikom.

Povprečni čas zahtev za
posvetovanje

Vsota števila odgovorov za
posvetovanje

Prikazuje, kolikokrat je zastopnik sprejel
zahtevo za posvetovanje drugega
zastopnika

Število posvetovanj

Vsota trajanj odgovorov za
posvetovanje

Prikazuje skupni čas, ki ga je zastopnik
porabil za odgovarjanje na zahteve za
posvetovanje.

Skupni čas posvetovanja

Vsota trajanj odgovorov za
posvetovanje/vsota števila
odgovorov za posvetovanje

Prikazuje povprečni čas, ki ga je zastopnik
porabil za odgovarjanje na zahteve za
posvetovanje.

Povprečni čas
posvetovanja

Vsota števila konferencPrikazuje, kolikokrat je zastopnik začel
konferenčni klic.

Število konferenc

Vsota števila zahtev CTQPrikazuje, kolikokrat je zastopnik začel
posvetovalni klic v čakalni vrsti med
obravnavo dohodnega klica.

Število zahtev za
dohodni CTQ
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Vsota trajanj zahtev CTQPrikazuje skupni čas, ki ga je zastopnik
porabil za odgovarjanje na zahteve za
posvetovanje v čakalni vrsti zastopnika,
ki obravnava dohodni klic.

Skupni čas zahtev za
CTQ za dohodni klic

Vsota števila odgovorov CTQPrikazuje, kolikokrat je zastopnik sprejel
zahtevo za posvetovanje v čakalni vrsti
drugega zastopnika, ki je obravnaval
dohodni klic.

Število odgovorov na
dohodni CTQ

Vsota trajanj odgovorov CTQPrikazuje skupni čas, ki ga je zastopnik
porabil za odgovarjanje na zahteve za
posvetovanje v čakalni vrsti zastopnika,
ki obravnava dohodni klic.

Skupni čas odgovora za
CTQ za dohodni klic

Vsota števila zahtev CTQ za
odhodni klic

Prikazuje, kolikokrat je zastopnik sprožil
zahtevo za posvetovalni klic v čakalni vrsti
med obravnavo odhodnega klica.

Število zahtev CTQ za
odhodni klic

Vsota trajanj zahtev CTQ za
odhodni klic

Prikazuje skupni čas, ki ga je zastopnik
porabil za odgovarjanje na zahteve za
posvetovalni klic v čakalni vrsti drugega
zastopnika, ki je obravnaval odhodni klic.

Skupni čas zahtev za
CTQ za odhodni klic

Vsota števila odgovorov CTQ
za odhodni klic

Prikazuje, kolikokrat je zastopnik sprejel
zahtevo za posvetovanje v čakalni vrsti
drugega zastopnika, ki je obravnaval
odhodni klic.

Število odgovorov CTQ
za odhodni klic

Vsota trajanj odgovorov CTQ
za odhodni klic

Prikazuje skupni čas, ki ga je zastopnik
porabil za odgovarjanje na zahteve za
posvetovalni klic v čakalni vrsti drugega
zastopnika, ki je obravnaval odhodni klic.

Skupni čas odgovora
CTQ za odhodni klic

Vsota števila preusmeritev z
zastopnika na zastopnika

Prikazuje, kolikokrat je zastopnik
preusmeril dohodni klic na drugega
zastopnika.

Preusmeritev zastopnika

Vsota števila zahtev za
preusmeritev zastopnika v
čakalno vrsto

Prikazuje, kolikokrat je zastopnik znova
uvrstil dohodni klic v čakalno vrsto.

Vnovična uvrstitev v
čakalno vrsto za
zastopnika

Vsota števila takojšnjih
preusmeritev

Prikazuje, kolikokrat je zastopnik brez
posredovanja zastopnika preusmeril
dohodni klic na zunanjo ali tujo klicno
številko (DN) prek interaktivnega
glasovnega odziva (IVR).

Takojšnja preusmeritev

(Vsota trajanj povezanih +
vsota trajanj
zaključevanja)/vsota števila
povezanih

Prikazuje povprečni čas, ki ga je zastopnik
porabil za obravnavo dohodnega klica.

Povprečni čas
obravnave dohodnih
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FormulaFiltriOpisParameter

(Vsota trajanj vzpostavljenih
odhodnih klicev + vsota
trajanj zaključevanja
odhodnega klica)/vsota števila
vzpostavljenih odhodnih
klicev

Prikazuje povprečni čas, ki ga je zastopnik
porabil za obravnavo odhodnega klica.

Povprečni čas
obravnave za odhodni
klic

Kliknite celico tabele Profil veščin ali Veščine, da prikažete ikono pogleda v globino. Kliknite ikono, da
zaženete modalno pogovorno okno pogleda v globino. Ogledate si lahko naslednje podrobnosti:

OpisParameter

Prikazuje naslednji datum in uro prijave za zastopnika, katerega profil
veščin/veščine so bili posodobljeni, ko je bil odjavljen, ali datum in uro, ko so
bili profil veščin/veščine posodobljeni za zastopnika, ki je trenutno prijavljen.

Ura prijave/posodobitve
veščine

Prikazuje ime profila veščin, ki je povezan z zastopnikom.Profil veščin

Prikazuje veščine zastopnika, na primer tekoče znanje jezika ali strokovno
znanje o izdelkih. V stolpcu je prikazanih več veščin, ki so preslikane v ustrezen
profil veščin, v enem nizu, ločenem z vejico.

Veščine

Podrobnosti zastopnika po kanalih v družbenih omrežjih

S poročilom o podrobnostih zastopnika po kanalih v družbenih omrežjih je mogoče prikazati statistične podatke
kanala za Facebook in sporočila SMS.

To poročilo se prikaže le, če je vaše podjetje kupilo naročnino na SKU družbenega kanala.Opomba

Polje Število nenadnih prekinitev se trenutno ne uporablja in ne bo izpolnjeno.Opomba

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Poročila zastopnikov

Vrsta izpisa: tabela

FormulaOpisParameter

Ime zastopnika.

Uporabljen kot: segment vrstice

Ime zastopnika

Zadnjih 7 dniČasovno obdobjeInterval
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FormulaOpisParameter

Družbeni kanali (Facebook in SMS) so
prikazani s statističnimi podatki.

Filter: vrsta kanala

Polje: družbeno

Uporabljen kot: segment vrstice

Vrsta podkanala

Število ID-jev kanalov zastopnikaSkupno število prijav zastopnika na ta dan.Število prijav

Vsota števila vzpostavljenih
odhodnih klicev + vsota števila
vzpostavljenih klicev

Skupno število obravnavanih klicev.Obravnavani stiki

Vsota časovnih žigov sprotne
posodobitve – vsota časovnih
žigov prijave

Skupni čas prijave zastopnika.Ure osebja

Časovni žig najkrajše prijaveDatum in ura prijave zastopnika.Ura začetne prijave

Časovni žig najdaljše odjaveDatum in ura odjave zastopnika.Ura končne odjave

((Vsota trajanj povezanih + vsota
trajanj zaključevanja) + (vsota
trajanj vzpostavljenih odhodnih
klicev + vsota trajanj
zaključevanja odhodnega
klica))/(časovni žig najdaljše
odjave – časovni žig najkrajše
prijave)

Časovna mera, ki jo zastopnik porabi za
klice, v primerjavi s časom, ko je na voljo
in nedejaven.

Zasedenost

Vsota števila v stanju nedejavnostiKolikokrat je zastopnik preklopil v stanje
nedejavnosti.

Število v stanju
nedejavnosti

Vsota trajanj v stanju nedejavnostiSkupni čas, ko je bil zastopnik v stanju
nedejavnosti.

Skupni čas nedejavnosti

Vsota trajanj v stanju
nedejavnosti/vsota števila v stanju
nedejavnosti

Povprečni čas, ko je bil zastopnik v stanju
nedejavnosti.

Povprečni čas nedejavnosti

Vsota števila v stanju
razpoložljivosti

Kolikokrat je zastopnik preklopil v stanje
razpoložljivosti.

Število v razpoložljivem
stanju

Vsota trajanj v stanju
razpoložljivosti

Skupni čas, ko je bil zastopnik v stanju
razpoložljivosti.

Skupni razpoložljivi čas

Vsota trajanj v stanju
razpoložljivosti/vsota števila v
stanju razpoložljivosti

Povprečni čas, ko je bil zastopnik v stanju
razpoložljivosti.

Povprečni čas
razpoložljivosti

Vsota števila zvonjenjKolikokrat je zastopnik preklopil v stanje
»Dohodno rezervirano«.

Število rezerviranih
dohodnih klicev
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FormulaOpisParameter

Vsota trajanj zvonjenjaSkupni čas, ko je bil zastopnik v
rezerviranem stanju (trajanje, ko klic prispe
v zastopnikovo postajo, vendar še ni
prevzet).

Skupni čas rezerviranosti
dohodnih

Vsota trajanj zvonjenja/vsota
števila zvonjenj

Povprečni čas, ko je bil zastopnik v stanju
»Dohodno rezervirano«.

Povprečni čas
rezerviranosti dohodnih

Vsota števila zadržanihKolikokrat je zastopnik uvrstil klicatelja na
čakanje.

Število zadržanih dohodnih
klicev

Vsota trajanj zadržanjaSkupni čas dohodnih klicev na čakanju.Skupni čas zadržanja
dohodnih

Vsota trajanj zadržanja/vsota
števila zadržanj

Povprečni čas zadržanja za dohodne klice.Povprečni čas zadržanja
dohodnih

Vsota števila povezanihŠtevilo dohodnih klicev, ki so bili povezani
z zastopnikom.

Število vzpostavljenih
dohodnih klicev

Vsota trajanj povezanihSkupni čas pogovora zastopnika s strankami
pri dohodnih klicih. Skupni čas povezave
dohodnih ne vključuje časa nedejavnosti,
trajanja zadržanja ali časa posvetovanja.

Skupni čas povezave
dohodnih

Vsota trajanj povezanih + vsota
trajanj zadržanja

Skupni čas, ko je bil zastopnik povezan z
dohodnimi klici.

Skupni čas stika dohodnih

(Vsota trajanj povezanih + vsota
trajanj zadržanja)/vsota števila
povezanih

Povprečni čas stika za dohodne klice.Povprečni čas stika
dohodnih

Vsota števila zvonjenja odhodnih
klicev

Kolikokrat je bil zastopnik v stanju
»Rezervirano za odhodni klic«, tj. stanju, ki
prikazuje, da je zastopnik začel odhodni klic,
vendar klic še ni vzpostavljen.

Število rezerviranih
odhodnih klicev

Vsota vrednosti trajanja zvonjenja
odhodnega klica

Skupni čas, ko je bil zastopnik v stanju
»Rezervirano za odhodni klic«.

Skupni čas rezerviranosti
odhodnih

Vsota trajanj zvonjenja odhodnega
klica/vsota števila zvonjenj
odhodnih klicev

Povprečni čas, ko je bil zastopnik v stanju
»Rezervirano za odhodni klic«.

Povprečni čas
rezerviranosti odhodnih

Vsota števila zadržanih odhodnih
klicev

Kolikokrat je zastopnik uvrstil klicatelja, ki
opravlja odhodni klic, na čakanje.

Število zadržanih odhodnih
klicev

Vsota trajanj čakanja za odhodni
klic

Skupni čas odhodnih klicev na čakanju.Skupni čas zadržanja
odhodnih

Vsota trajanj čakanja za odhodni
klic/vsota števila odhodnih klicev
na čakanju

Povprečni čas zadržanja za odhodne klice.Povprečni čas zadržanja
odhodnih klicev

Vsota števila zvonjenja odhodnih
klicev

Kolikokrat je zastopnik poskusil opraviti
odhodni klic.

Število poskusov
odhodnega klica
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Vsota števila vzpostavljenih
odhodnih klicev

Število odhodnih klicev, ki so bili povezani
z zastopnikom.

Število vzpostavljenih
odhodnih klicev

Vsota trajanj vzpostavljenih
odhodnih klicev

Prikazuje skupni čas pogovora zastopnika s
strankami pri odhodnih klicih. Skupni čas
povezave odhodnih ne vključuje časa
nedejavnosti, trajanja zadržanja ali časa
posvetovanja.

Skupni čas povezave
odhodnih

Vsota trajanj vzpostavljenih
odhodnih klicev + vsota trajanj
zadržanja

Skupni čas, ko je bil zastopnik povezan z
odhodnimi klici.

Skupni čas stika odhodnih

(Vsota trajanj vzpostavljenih
odhodnih klicev + vsota trajanj
zadržanja)/vsota števila
vzpostavljenih odhodnih klicev

Povprečni čas stika za odhodne klice.Povprečni čas stika
odhodnih klicev

Vsota števila prekinjenihŠtevilo klicev, ki so bili prevzeti (tj.
povezani z zastopnikom ali preusmerjeni na
ciljno lokacijo in sprejeti na njej), vendar so
bili nato takoj prekinjeni v okviru praga za
nenadno prekinitev, določenega za podjetje.

Število nenadnih prekinitev

Vsota števila zaključevanjKolikokrat je zastopnik preklopil v sklepno
stanje po dohodnem klicu.

Število zaključevanj
dohodnih

Vsota trajanj zaključevanjaSkupni čas zastopnika v sklepnem stanju po
dohodnem klicu.

Skupni čas zaključevanja
dohodnih

Vsota trajanj zaključevanja/vsota
števila zaključevanj

Povprečni čas, ko je bil zastopnik v
sklepnem stanju po dohodnem klicu.

Povprečni čas
zaključevanja dohodnih

Vsota števila zaključevanj
odhodnih klicev

Kolikokrat je zastopnik preklopil v sklepno
stanje po odhodnem klicu.

Število zaključevanj
odhodnih klicev

Vsota trajanj zaključevanja
odhodnega klica

Skupni čas zastopnika v sklepnem stanju po
odhodnem klicu.

Skupni čas zaključevanja
odhodnih

Vsota trajanj zaključevanja
odhodnega klica/vsota števila
zaključevanj odhodnih klicev

Povprečni čas, ko je bil zastopnik v
sklepnem stanju po odhodnem klicu.

Povprečni čas
zaključevanja odhodnih

Vsota števila v stanju neodzivnostiKolikokrat zastopnik ni odgovoril na
dohodno zahtevo, zaradi česar stika ni bilo
mogoče povezati z njim.

Število v stanju
neodzivanja

Vsota trajanj v stanju neodzivnostiSkupni čas, ko je bil zastopnik v stanju
neodzivnosti.

Skupni čas neodzivnosti

Vsota trajanj v stanju
neodzivnosti/vsota števila v stanju
neodzivnosti

Povprečni čas, ko je bil zastopnik v stanju
neodzivnosti.

Povprečni čas neodzivnosti

Vsota števila posvetovanjKolikokrat je zastopnik sprejel zahtevo za
posvetovanje drugega zastopnika.

Število odgovorov za
posvetovanje
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Vsota trajanj posvetovanjSkupni čas, ki ga je zastopnik porabil za
odgovarjanje na zahteve za posvetovanje.

Skupni čas za odgovor na
posvetovanje

Vsota trajanj posvetovanj/vsota
števila posvetovanj

Povprečni čas, ki ga je zastopnik porabil za
odgovarjanje na zahteve za posvetovanje.

Povprečni čas odgovorov
za posvetovanje

Vsota števila zahtev za
posvetovanje

Kolikokrat je zastopnik poslal zahtevo za
posvetovanje drugemu zastopniku.

Število zahtev za
posvetovanje

Vsota trajanj zahtev za
posvetovanje

Skupni čas, ko ga je zastopnik porabil za
svetovanje drugim zastopnikom.

Skupni čas zahtev za
posvetovanje

Vsota trajanj zahtev za
posvetovanje/vsota števila zahtev
za posvetovanje

Povprečni čas, ki ga je zastopnik porabil za
svetovanje drugim zastopnikom.

Povprečni čas zahtev za
posvetovanje

Vsota števila odgovorov za
posvetovanje

Kolikokrat je zastopnik sprejel zahtevo za
posvetovanje drugega zastopnika.

Število posvetovanj

Vsota trajanj odgovorov za
posvetovanje

Skupni čas, ki ga je zastopnik porabil za
odgovarjanje na zahteve za posvetovanje.

Skupni čas posvetovanja

Vsota trajanj odgovorov za
posvetovanje/vsota števila
odgovorov za posvetovanje

Povprečni čas, ki ga je zastopnik porabil za
odgovarjanje na zahteve za posvetovanje.

Povprečni čas posvetovanja

Vsota števila konferencKolikokrat je zastopnik začel konferenčni
klic.

Število konferenc

Vsota števila zahtev CTQKolikokrat je zastopnik začel posvetovalni
klic v čakalni vrsti med obravnavo
dohodnega klica.

Število zahtev za dohodni
CTQ

Vsota trajanj zahtev CTQSkupni čas, ki ga je zastopnik porabil za
odgovarjanje na zahteve za posvetovalni klic
v čakalni vrsti drugega zastopnika, ki je
obravnaval dohodni klic.

Skupni čas zahtev za CTQ
za dohodni klic

Vsota števila odgovorov CTQKolikokrat je zastopnik sprejel zahtevo za
posvetovanje v čakalni vrsti drugega
zastopnika, ki je obravnaval dohodni klic.

Število odgovorov na
dohodni CTQ

Vsota trajanj odgovorov CTQSkupni čas, ki ga je zastopnik porabil za
odgovarjanje na zahteve za posvetovalni klic
v čakalni vrsti drugega zastopnika, ki je
obravnaval dohodni klic.

Skupni čas odgovora za
CTQ za dohodni klic

Vsota števila zahtev CTQ za
odhodni klic

Kolikokrat je zastopnik sprožil zahtevo za
posvetovalni klic v čakalni vrsti med
obravnavo odhodnega klica.

Število zahtev CTQ za
odhodni klic

Vsota trajanj zahtev CTQ za
odhodni klic

Skupni čas, ki ga je zastopnik porabil za
odgovarjanje na zahteve za posvetovalni klic
v čakalni vrsti drugega zastopnika, ki je
obravnaval odhodni klic.

Skupni čas zahtev za CTQ
za odhodni klic
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Vsota števila odgovorov CTQ za
odhodni klic

Kolikokrat je zastopnik sprejel zahtevo za
posvetovanje v čakalni vrsti drugega
zastopnika, ki je obravnaval odhodni klic.

Število odgovorov CTQ za
odhodni klic

Vsota trajanj odgovorov CTQ za
odhodni klic

Skupni čas, ki ga je zastopnik porabil za
odgovarjanje na zahteve za posvetovalni klic
v čakalni vrsti drugega zastopnika, ki je
obravnaval odhodni klic.

Skupni čas odgovora CTQ
za odhodni klic

Vsota števila preusmeritev z
zastopnika na zastopnika

Kolikokrat je zastopnik preusmeril dohodni
klic na drugega zastopnika.

Preusmeritev zastopnika

Vsota števila zahtev za
preusmeritev zastopnika v čakalno
vrsto

Kolikokrat je zastopnik znova uvrstil
dohodni klic v čakalno vrsto.

Vnovična uvrstitev v
čakalno vrsto za zastopnika

Vsota števila takojšnjih
preusmeritev

Kolikokrat so zastopniki brez posredovanja
zastopnika preusmerili dohodne klice na
zunanjo ali tujo klicno številko (DN) prek
interaktivnega glasovnega odziva (IVR).

Takojšnja preusmeritev

(Vsota trajanj povezanih + vsota
trajanj zaključevanja)/vsota števila
povezanih

Povprečni čas, ki ga je zastopnik porabil za
obravnavo dohodnega klica.

Povprečni čas obravnave
dohodnih

(Vsota trajanj vzpostavljenih
odhodnih klicev + vsota trajanj
zaključevanja odhodnega
klica)/vsota števila vzpostavljenih
odhodnih klicev

Povprečni čas, ki ga je zastopnik porabil za
obravnavo odhodnega klica.

Povprečni čas obravnave
za odhodni klic

Stiki, ki jih je obravnaval zastopnik – grafikon

V tem poročilu je prikazano število stikov, ki jih je obravnaval zastopnik. Podatke lahko filtrirate po vrsti
stika.

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Poročila zastopnikov

Vrsta izpisa: palični grafikon

FormulaOpisVrsta medija

Število vzpostavljenih klicev (vrsta
kanala = telefonija) + število
vzpostavljenih odhodnih klicev
(vrsta kanala = telefonija)

Vrsta medija, ki jo je uporabil stik:
telefonija.

Glasovno

Število vzpostavljenih klicev (vrsta
kanala = klepet)

Vrsta medija, ki jo je uporabil stik:
klepet.

Klepet

Število vzpostavljenih klicev (vrsta
kanala = e-pošta) + število
vzpostavljenih odhodnih klicev
(vrsta kanala = e-pošta)

Vrsta medija, ki jo je uporabil stik:
e-pošta.

E-pošta
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Statistični podatki o odhodnih klicih zastopnika

V tem poročilu je prikazano število odhodnih klicev, ki jih je opravil zastopnik.

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Poročila zastopnikov

Vrsta izpisa: tabela

FormulaOpisParameter

Ime zastopnika, tj. osebe, ki
obravnava klice strank.

Uporabljen kot: segment vrstice

Ime zastopnika

Zadnjih 7 dniČasovno obdobje, za katero so na
voljo informacije o odhodnih klicih.

Interval

Vrsta medija, ki jo je uporabil stik,
npr. telefonija, e-pošta ali klepet.

Uporabljen kot: segment vrstice

Vrsta kanala

Časovni žig najkrajše prijaveDatum in ura, ko se je zastopnik
prvič prijavil v intervalu.

Ura začetne prijave

Vsota števila vzpostavljenih
odhodnih klicev

Število odhodnih klicev, ki jih je
obravnaval zastopnik.

Obravnavani stiki za odhodni klic

(Vsota trajanj vzpostavljenih
odhodnih klicev + vsota trajanj
zaključevanja odhodnega
klica)/vsota števila vzpostavljenih
odhodnih klicev

Povprečni čas obravnave odhodnih
klicev.

Povprečni čas obravnave za
odhodni klic

Vsota trajanj odhodnih klicevSkupno trajanje pogovora
zastopnika s stranko v odhodnem
klicu, vključno s trajanjem
zadržanja odhodnih klicev.

Čas povezave odhodnih klicev

Čas povezave odhodnih
klicev/obravnavani stiki za odhodni
klic

Povprečni čas povezave odhodnih
klicev.

Povprečni čas povezave odhodnih
klicev

Čas povezave odhodnih klicev –
trajanje zadržanja odhodnih klicev

Skupno trajanje pogovora
zastopnika s stranko pri odhodnem
klicu.

Čas pogovora pri odhodnih klicih

Število preusmeritev klicev.Število preusmeritev

Skupno trajanje
posvetovanja/skupno število
posvetovanj

Povprečno trajanje posvetovanja
zastopnika z drugim zastopnikom
ali tretjo osebo, ko je bil klicatelj
na čakanju.

Povprečno trajanje pogovora za
posvetovanje
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Kliknite katero koli celico tabele, razen celice tabele Povprečno trajanje pogovora za posvetovanje, da
prikažete ikono pogleda v globino. Izberite celico tabele Število preusmeritev in kliknite ikono pogleda v
globino, da odprete modalno pogovorno Pogled v globino. V modalnem pogovornem oknu Pogled v globino
so prikazani zapisi, ki so vključeni v izračun ponazoritve. Ogledate si lahko naslednje podrobnosti:

Tabela 3: Pogled v globino

FormulaOpisParameter

Čas, ko je bil klic preusmerjen.Čas preusmeritve klica

Vrsta preusmeritve, na primer
takojšnja preusmeritev in
preusmeritev za posvetovanje.

Vrsta preusmeritve

Številka, na katero je bil
preusmerjen klic.

Preusmerjeno na številko

Čakalna vrsta, v katero je bil
preusmerjen klic.

Preusmerjeno v čakalno vrsto

Trajanje posvetovanja zastopnika
z drugim zastopnikom ali tretjo
osebo, ko je bil klicatelj na čakanju.

Trajanje pogovora za posvetovanje

Če želite v poročilo dodati nov stolpec, lahko na spustnem seznamu na levi strani modalnega pogovornega
okna Pogled v globino izberete ustrezna polja CSR in mere. Poročilo pogleda v globino lahko na želeno
mesto izvozite v oblik zapisa Microsoft Excelove datoteko ali datoteke CSV. Če si želite modalno pogovorno
okno Pogled v globino odpreti v ločenem oknu, kliknite ikono za zagon.

Stolpca Število preusmeritev in Povprečno trajanje pogovora za posvetovanje sta na voljo v razdelku
Moji statistični podatki za odhodne klice – zgodovinski v poročilih APS v aplikaciji Agent Desktop.
Funkcija pogleda v globino ni na voljo za poročila APS v aplikaciji Agent Desktop.

Opomba

Statistični podatki zastopnika

V tem poročilu so prikazani statistični podatki zastopnika.

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Poročila zastopnikov

Vrsta izpisa: tabela

FormulaOpisParameter

Ime zastopnika, tj. osebe, ki
prevzema klice strank.

Uporabljen kot: segment vrstice

Ime zastopnika

Zadnjih 7 dniČasovno obdobje, za katero so na
voljo statistični podatki zastopnika.

Interval
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FormulaOpisParameter

Vrsta medija, ki jo je uporabil stik,
npr. telefonija, e-pošta ali klepet.

Uporabljen kot: segment vrstice

Vrsta kanala

Časovni žig najkrajše prijaveDatum in ura prijave zastopnika.Ura prijave

Obravnavani = vsota števila
vzpostavljenih odhodnih klicev +
vsota števila povezanih

Skupno število obravnavanih
komunikacij.

Obravnavano

Skupni čas obravnave = (vsota
trajanj povezanih + vsota trajanj
zaključevanja) + (vsota trajanj
vzpostavljenih odhodnih klicev +
vsota zaključevanj odhodnih klicev)

Skupni čas, porabljen za obravnavo
klicev.

Skupni čas obravnave

Povprečni čas obdelave = (vsota
trajanj povezanih + vsota trajanj
zaključevanja) + (vsota trajanj
vzpostavljenih odhodnih klicev +
vsota zaključevanj odhodnih
klicev)/vsota števila povezanih.

Povprečni čas, porabljen za
obravnavo klica (čas povezave plus
čas zaključevanja), deljeno s
številom prevzetih klicev.

Povprečni čas obravnave

Kliknite celico tabele Profil veščin ali Veščine, da prikažete ikono pogleda v globino. Kliknite ikono, da
zaženete modalno pogovorno okno pogleda v globino. Ogledate si lahko naslednje podrobnosti:

OpisParameter

Prikazuje naslednji datum in uro prijave za zastopnika, katerega profil
veščin/veščine so bili posodobljeni, ko je bil odjavljen, ali datum in uro, ko so
bili profil veščin/veščine posodobljeni za zastopnika, ki je trenutno prijavljen.

Ura prijave/posodobitve
veščine

Prikazuje ime profila veščin, ki je povezan z zastopnikom.Profil veščin

Prikazuje veščine zastopnika, na primer tekoče znanje jezika ali strokovno
znanje o izdelkih. V stolpcu je prikazanih več veščin, ki so preslikane v ustrezen
profil veščin, v enem nizu, ločenem z vejico.

Veščine

Lokacija

V tem poročilu je prikazan podroben pregled števila statističnih podatkov zastopnika na posamezni lokaciji.

Polje Število nenadnih prekinitev se trenutno ne uporablja in ne bo izpolnjeno.Opomba

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Poročila zastopnikov

Vrsta izpisa: tabela
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FormulaOpisParameter

Lokacija klicnega centra, ki mu je
bil dodeljen klic.

Uporabljen kot: segment vrstice

Ime lokacije

Zadnjih 7 dniČasovno obdobje, za katero so na
voljo statistični podatki zastopnika
na posamezni lokaciji.

Interval

Vrsta medija, ki jo je uporabil stik,
npr. telefonija, e-pošta ali klepet.

Uporabljen kot: segment vrstice

Vrsta kanala

Vsota števila povezanih + vsota
števila vzpostavljenih odhodnih
klicev

Skupno število obravnavanih
stikov.

Obravnavani stiki

Vsota časovnih žigov sprotne
posodobitve – vsota časovnih žigov
prijave

Skupni čas prijave zastopnikov.Ure osebja

((Vsota trajanj povezanih + vsota
trajanj zaključevanja) + (vsota
trajanj vzpostavljenih odhodnih
klicev + vsota trajanj zaključevanja
odhodnega klica))/(časovni žig
najdaljše odjave – časovni žig
najkrajše prijave)

Časovna mera, ki jo zastopniki
porabijo za klice, v primerjavi s
časom, ko so na voljo in nedejavni.

Zasedenost

Vsota števila v stanju nedejavnostiKolikokrat so zastopniki preklopili
v stanje nedejavnosti.

Število v stanju nedejavnosti

Vsota trajanj v stanju nedejavnostiSkupni čas, ko so bili zastopniki v
stanju nedejavnosti.

Skupni čas nedejavnosti

Vsota trajanj v stanju
nedejavnosti/vsota števila v stanju
nedejavnosti

Povprečni čas, ko so bili zastopniki
v stanju nedejavnosti.

Povprečni čas nedejavnosti

Vsota števila v stanju
razpoložljivosti

Kolikokrat so zastopniki preklopili
v stanje razpoložljivosti.

Število v razpoložljivem stanju

Vsota trajanj v stanju
razpoložljivosti

Skupni čas, ko so bili zastopniki v
stanju razpoložljivosti.

Skupni razpoložljivi čas

Vsota trajanj v stanju
razpoložljivosti/vsota števila v
stanju razpoložljivosti

Povprečni čas, ko so bili zastopniki
v stanju razpoložljivosti.

Povprečni čas razpoložljivosti

Vsota števila zvonjenjKolikokrat so zastopniki preklopili
v stanje »Dohodno rezervirano«.

Število rezerviranih dohodnih
klicev
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FormulaOpisParameter

Vsota trajanj zvonjenjaSkupni število primerov, ko so bili
zastopniki v rezerviranem stanju
(trajanje, ko klic prispe v
zastopnikovo postajo, vendar še ni
prevzet).

Skupni čas rezerviranosti dohodnih

Vsota trajanj zvonjenja/vsota
števila zvonjenj

Povprečni čas, ko so bili zastopnik
v stanju »Dohodno rezervirano«.

Povprečni čas rezerviranosti
dohodnih

Vsota števila zadržanihKolikokrat so zastopniki uvrstili
klicatelje na čakanje.

Število zadržanih dohodnih klicev

Vsota trajanj zadržanjaSkupni čas dohodnih klicev na
čakanju.

Čas zadržanja dohodnih

Vsota trajanj zadržanja/vsota števila
zadržanj

Povprečni čas zadržanja za
dohodne klice.

Povprečni čas zadržanja dohodnih

Vsota števila povezanihŠtevilo dohodnih klicev, ki so bili
povezani z zastopniki.

Število vzpostavljenih dohodnih
klicev

Vsota trajanj povezanihSkupni čas pogovora zastopnikov
s strankami pri dohodnih klicih.
Skupni čas povezave dohodnih ne
vključuje časa nedejavnosti,
trajanja zadržanja ali časa
posvetovanja.

Skupni čas povezave dohodnih

Vsota trajanj povezanih + vsota
trajanj zadržanja

Skupni čas, ko so bili zastopniki
povezani z dohodnimi klici.

Skupni čas stika dohodnih

(Vsota trajanj povezanih + vsota
trajanj zadržanja)/vsota števila
povezanih

Povprečni čas povezave dohodnih.Povprečni skupni čas stika
dohodnih

Vsota števila zvonjenja odhodnih
klicev

Kolikokrat so bili zastopniki v
stanju »Dohodno rezervirano«
(trajanje po zvonjenju klica in pred
prevzemom klica).

Število rezerviranih odhodnih
klicev

Vsota vrednosti trajanja zvonjenja
odhodnega klica

Skupni čas, ko so bili zastopniki v
stanju »Rezervirano za odhodni
klic«.

Skupni čas rezerviranosti odhodnih

Vsota trajanj zvonjenja odhodnega
klica/vsota števila zvonjenj
odhodnih klicev

Povprečni čas, ko so bili zastopniki
v stanju »Rezervirano za odhodni
klic«.

Povprečni čas rezerviranosti
odhodnih

Vsota števila zadržanih odhodnih
klicev

Kolikokrat so zastopniki uvrstili
odhodne klice na čakanje.

Število zadržanih odhodnih klicev
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FormulaOpisParameter

Vsota trajanj čakanja za odhodni
klic

Skupni čas odhodnih klicev na
čakanju.

Skupni čas zadržanja za odhodne

Vsota trajanj čakanja za odhodni
klic/vsota števila odhodnih klicev
na čakanju

Povprečni čas zadržanja za odhodni
klic.

Povprečni čas zadržanja odhodnih
klicev

Vsota števila zvonjenja odhodnih
klicev

Kolikokrat so zastopniki poskusili
opraviti odhodne klice.

Število poskusov odhodnega klica

Vsota števila vzpostavljenih
odhodnih klicev

Število odhodnih klicev, ki so bili
povezani z zastopniki.

Število vzpostavljenih odhodnih
klicev

Vsota trajanj vzpostavljenih
odhodnih klicev

Skupni čas pogovora zastopnikov
s strankami pri odhodnih klicih.
Skupni čas povezave odhodnih ne
vključuje časa nedejavnosti,
trajanja zadržanja ali časa
posvetovanja.

Skupni čas povezave odhodnih

Vsota trajanj vzpostavljenih
odhodnih klicev + vsota trajanj
zadržanja

Skupni čas, ko so bili zastopniki
povezani z odhodnimi klici.

Skupni čas stika odhodnih

(Vsota trajanj vzpostavljenih
odhodnih klicev + vsota trajanj
zadržanja)/vsota števila
vzpostavljenih odhodnih klicev

Povprečni čas povezave odhodnih
klicev.

Povprečni čas stika odhodnih klicev

Vsota števila prekinjenihŠtevilo klicev, ki so bili povezani
z zastopniki, vendar so bili nato
takoj prekinjeni v okviru praga za
nenadno prekinitev, nastavljenega
za podjetje.

Število nenadnih prekinitev

Vsota števila zaključevanjKolikokrat so zastopniki preklopili
v sklepno stanje po dohodnem
klicu.

Število zaključevanj dohodnih

Vsota trajanj zaključevanjaSkupni čas zastopnikov v sklepnem
stanju po dohodnem klicu.

Skupni čas zaključevanja dohodnih

Vsota trajanj zaključevanja/vsota
števila zaključevanj

Povprečni čas zastopnikov v
sklepnem stanju po dohodnem
klicu.

Povprečni čas zaključevanja
dohodnih

Vsota števila zaključevanj
odhodnih klicev

Kolikokrat so zastopniki preklopili
v sklepno stanje po odhodnem
klicu.

Število zaključevanj odhodnih
klicev

Vsota trajanj zaključevanja
odhodnega klica

Skupni čas zastopnikov v sklepnem
stanju po odhodnem klicu.

Skupni čas zaključevanja odhodnih
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Vsota trajanj zaključevanja
odhodnega klica/vsota števila
zaključevanj odhodnih klicev

Povprečni čas zastopnikov v
sklepnem stanju po odhodnem
klicu.

Povprečni čas zaključevanja
odhodnih

Vsota števila v stanju neodzivnostiKolikokrat zastopnik ni odgovoril
na dohodno zahtevo, zaradi česar
stika ni bilo mogoče povezati z
njim.

Število v stanju neodzivanja

Vsota trajanj v stanju neodzivnostiSkupni čas, ko so bili zastopniki v
stanju neodzivnosti.

Skupni čas neodzivnosti

Vsota trajanj v stanju
neodzivnosti/vsota števila v stanju
neodzivnosti

Povprečni čas, ko so bili zastopniki
v stanju neodzivnosti.

Povprečni čas neodzivnosti

Vsota števila posvetovanjKolikokrat so zastopniki sprejeli
zahtevo za posvetovanje drugega
zastopnika.

Število odgovorov za posvetovanje

Vsota trajanj posvetovanjSkupni čas, ki so ga zastopniki
porabili za odgovarjanje na zahteve
za posvetovanje.

Skupni čas za odgovor na
posvetovanje

Vsota trajanj posvetovanj/vsota
števila posvetovanj

Povprečni čas, ki so ga zastopniki
porabili za odgovarjanje na zahteve
za posvetovanje.

Povprečni čas odgovorov za
posvetovanje

Vsota števila zahtev za
posvetovanje

Kolikokrat so zastopniki poslali
zahtevo za posvetovanje drugemu
zastopniku.

Število zahtev za posvetovanje

Vsota trajanj zahtev za
posvetovanje

Skupni čas, ki so ga zastopniki
porabili za svetovanje drugim
zastopnikom.

Skupni čas zahtev za posvetovanje

Vsota trajanj zahtev za
posvetovanje/vsota števila zahtev
za posvetovanje

Povprečni čas, ki so ga zastopniki
porabili za svetovanje drugim
zastopnikom.

Povprečni čas zahtev za
posvetovanje

Vsota števila odgovorov za
posvetovanje

Število primerov, ko so zastopniki
sprejeli zahteve za posvetovanje,
in število primerov, ko so
zastopniki svetovali drugim
zastopnikom.

Število posvetovanj

Vsota trajanj odgovorov za
posvetovanje

Skupni čas odgovorov za
posvetovanje plus skupni čas
zahtev za posvetovanje.

Skupni čas posvetovanja
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Vsota trajanj odgovorov za
posvetovanje/vsota števila
odgovorov za posvetovanje

Povprečni čas posvetovanja.Povprečni čas posvetovanja

Vsota števila konferencKolikokrat so zastopniki začeli
konferenčni klic.

Število konferenc

Vsota števila zahtev CTQKolikokrat so zastopniki začeli
posvetovalni klic v čakalni vrsti
med obravnavo dohodnega klica.

Število zahtev za dohodni CTQ

Vsota trajanj zahtev CTQSkupni čas, ki so ga zastopniki
porabili za odgovarjanje na zahteve
za posvetovanje v čakalni vrsti
zastopnikov, ki so obravnavali
dohodne klice.

Skupni čas zahtev za CTQ za
dohodni klic

Vsota števila odgovorov CTQKolikokrat so zastopniki sprejeli
zahteve za posvetovanje v čakalni
vrsti zastopnikov, ki so obravnavali
dohodne klice.

Število odgovorov na dohodni CTQ

Vsota trajanj odgovorov CTQSkupni čas, ki so ga zastopniki
porabili za odgovarjanje na zahteve
za posvetovanje v čakalni vrsti
zastopnikov, ki so obravnavali
dohodne klice.

Skupni čas odgovora za CTQ za
dohodni klic

Vsota števila zahtev CTQ za
odhodni klic

Kolikokrat so zastopniki sprožili
zahteve za posvetovalni klic v
čakalni vrsti med obravnavo
odhodnih klicev.

Število zahtev CTQ za odhodni klic

Vsota trajanj zahtev CTQ za
odhodni klic

Skupni čas, ki so ga zastopniki
porabili za odgovarjanje na zahteve
za posvetovanje v čakalni vrsti
zastopnikov, ki so obravnavali
odhodne klice.

Skupni čas zahtev za CTQ za
odhodni klic

Vsota števila odgovorov CTQ za
odhodni klic

Kolikokrat so zastopniki sprejeli
zahteve za posvetovanje v čakalni
vrsti zastopnikov, ki so obravnavali
odhodne klice.

Število odgovorov CTQ za odhodni
klic

Vsota trajanj odgovorov CTQ za
odhodni klic

Skupni čas, ki so ga zastopniki
porabili za odgovarjanje na zahteve
za posvetovanje v čakalni vrsti
zastopnikov, ki so obravnavali
odhodne klice.

Skupni čas odgovora CTQ za
odhodni klic
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Vsota števila preusmeritev z
zastopnika na zastopnika

Kolikokrat so zastopniki
preusmerili dohodne klice na druge
zastopnike.

Preusmeritev zastopnika

Vsota števila zahtev za
preusmeritev zastopnika v čakalno
vrsto

Kolikokrat so zastopniki znova
uvrstili dohodne klice v čakalno
vrsto.

Vnovična uvrstitev v čakalno vrsto
za zastopnika

Vsota števila takojšnjih
preusmeritev

Kolikokrat so zastopniki brez
posredovanja zastopnika
preusmerili dohodne klice na
zunanjo ali tujo klicno številko
(DN) prek interaktivnega
glasovnega odziva (IVR).

Takojšnja preusmeritev

(Vsota trajanj povezanih + vsota
trajanj zaključevanja)/vsota števila
povezanih

Povprečni čas, ki ga je zastopnik
porabil za obravnavo dohodnih
klicev.

Povprečni čas obravnave dohodnih

(Vsota trajanj vzpostavljenih
odhodnih klicev + vsota trajanj
zaključevanja odhodnega
klica)/vsota števila vzpostavljenih
odhodnih klicev

Povprečni čas, ki ga je zastopnik
porabil za obravnavo odhodnih
klicev.

Povprečni čas obravnave za
odhodni klic

Grafikon lokacije

To poročilu vsebuje pogled grafikona za število stikov, ki so bili obravnavani glede na vrsto kanala za lokacijo.

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Poročila zastopnikov

Vrsta izpisa: palični grafikon

FormulaOpisParametri

Število vzpostavljenih klicev (vrsta
kanala = telefonija) + število
vzpostavljenih odhodnih klicev
(vrsta kanala = telefonija)

Vrsta medija, ki jo je uporabil stik:
telefonija.

Glasovno

Število vzpostavljenih klicev (vrsta
kanala = klepet)

Vrsta medija, ki jo je uporabil stik:
klepet.

Klepet

Število vzpostavljenih klicev (vrsta
kanala = e-pošta) + število
vzpostavljenih odhodnih klicev
(vrsta kanala = e-pošta)

Vrsta medija, ki jo je uporabil stik:
e-pošta.

E-pošta

Skupina

V tem poročilu je prikazana vrsta kanala, ki jo uporablja posamezen zastopnik v skupini. V poročilu so
prikazane naslednje podrobnosti o dejavnosti posameznega zastopnika v skupini od začetne prijave.
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Polje Število nenadnih prekinitev se trenutno ne uporablja in ne bo izpolnjeno.Opomba

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Poročila zastopnikov

Vrsta izpisa: tabela

FormulaOpisParameter

Ime skupine.

Uporabljen kot: segment vrstice

Ime skupine

Zadnjih 7 dniČasovno obdobje, za katero je na voljo
dejavnost zastopnika.

Interval

Vrsta medija, ki jo je uporabil stik, npr.
telefonija, e-pošta ali klepet.

Uporabljen kot: segment vrstice

Vrsta kanala

Vsota števila povezanih + vsota
števila vzpostavljenih odhodnih
klicev

Skupno število obravnavanih stikov.Obravnavani stiki

Vsota časovnih žigov sprotne
posodobitve – vsota časovnih
žigov prijave

Skupni čas prijave zastopnikov.Ure osebja

((Vsota trajanj povezanih + vsota
trajanj zaključevanja) + (vsota
trajanj vzpostavljenih odhodnih
klicev + vsota trajanj
zaključevanja odhodnega
klica))/(časovni žig najdaljše
odjave – časovni žig najkrajše
prijave)

Časovna mera, ki jo zastopniki porabijo za
klice, v primerjavi s časom, ko so na voljo
in nedejavni.

Zasedenost

Vsota števila v stanju nedejavnostiKolikokrat so zastopniki preklopili v stanje
nedejavnosti.

Število v stanju
nedejavnosti

Vsota trajanj v stanju nedejavnostiSkupni čas, ko so bili zastopniki v stanju
nedejavnosti.

Skupni čas nedejavnosti

Vsota trajanj v stanju
nedejavnosti/vsota števila v stanju
nedejavnosti

Povprečni čas, ko so bili zastopniki v stanju
nedejavnosti.

Povprečni čas nedejavnosti

Vsota števila v stanju
razpoložljivosti

Kolikokrat so zastopniki preklopili v stanje
razpoložljivosti.

Število v razpoložljivem
stanju

Vsota trajanj v stanju
razpoložljivosti

Skupni čas, ko so bili zastopniki v stanju
razpoložljivosti.

Skupni razpoložljivi čas
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Vsota trajanj v stanju
razpoložljivosti/vsota števila v
stanju razpoložljivosti

Povprečni čas, ko so bili zastopniki v stanju
razpoložljivosti.

Povprečni čas
razpoložljivosti

Vsota števila zvonjenjKolikokrat so zastopniki preklopili v stanje
»Dohodno rezervirano« (trajanje, ko klic
prispe v zastopnikovo postajo, vendar še ni
prevzet).

Število rezerviranih
dohodnih klicev

Vsota trajanj zvonjenjaSkupni čas, ko so bili zastopniki v
rezerviranem stanju.

Skupni čas rezerviranosti
dohodnih

Vsota trajanj zvonjenja/vsota
števila zvonjenj

Povprečni čas, ko so bili zastopnik v stanju
»Dohodno rezervirano«.

Povprečni čas
rezerviranosti dohodnih

Vsota števila zadržanihKolikokrat so zastopniki uvrstili klicatelje
na čakanje.

Število zadržanih dohodnih
klicev

Vsota trajanj zadržanjaSkupni čas dohodnih klicev na čakanju.Čas zadržanja dohodnih

Vsota trajanj zadržanja/vsota
števila zadržanj

Povprečni čas zadržanja za dohodne klice.Povprečni čas zadržanja
dohodnih

Vsota števila povezanihŠtevilo dohodnih klicev, ki so bili povezani
z zastopniki.

Število vzpostavljenih
dohodnih klicev

Vsota trajanj povezanihSkupni čas pogovora zastopnikov s
strankami pri dohodnih klicih. Skupni čas
povezave dohodnih ne vključuje časa
nedejavnosti, trajanja zadržanja ali časa
posvetovanja.

Skupni čas povezave
dohodnih

Vsota trajanj povezanih + vsota
trajanj zadržanja

Skupni čas, ko so bili zastopniki povezani z
dohodnimi klici.

Skupni čas stika dohodnih

(Vsota trajanj povezanih + vsota
trajanj zadržanja)/vsota števila
povezanih

Povprečni čas povezave dohodnih.Povprečni skupni čas stika
dohodnih

Vsota števila zvonjenja odhodnih
klicev

Kolikokrat so bili zastopniki v stanju
»Dohodno rezervirano« (trajanje po začetku
zvonjenja klica in pred prevzemom klica).

Število rezerviranih
odhodnih klicev

Vsota vrednosti trajanja zvonjenja
odhodnega klica

Skupni čas, ko so bili zastopniki v stanju
»Rezervirano za odhodni klic«.

Skupni čas rezerviranosti
odhodnih

Vsota trajanj zvonjenja odhodnega
klica/vsota števila zvonjenj
odhodnih klicev

Povprečni čas, ko so bili zastopniki v stanju
»Rezervirano za odhodni klic«.

Povprečni čas
rezerviranosti odhodnih

Vsota števila zadržanih odhodnih
klicev

Kolikokrat so zastopniki uvrstili odhodne
klice na čakanje.

Število zadržanih odhodnih
klicev

Vsota trajanj čakanja za odhodni
klic

Skupni čas odhodnih klicev na čakanju.Skupni čas zadržanja za
odhodne
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Vsota trajanj čakanja za odhodni
klic/vsota števila odhodnih klicev
na čakanju

Povprečni čas zadržanja za odhodni klic.Povprečni čas zadržanja
odhodnih klicev

Vsota števila zvonjenja odhodnih
klicev

Kolikokrat so zastopniki poskusili opraviti
odhodne klice.

Število poskusov
odhodnega klica

Vsota števila vzpostavljenih
odhodnih klicev

Število odhodnih klicev, ki so bili povezani
z zastopniki.

Število vzpostavljenih
odhodnih klicev

Vsota trajanj vzpostavljenih
odhodnih klicev

Skupni čas pogovora zastopnika s strankami
pri odhodnih klicih. Skupni čas povezave
odhodnih ne vključuje časa nedejavnosti,
trajanja zadržanja ali časa posvetovanja.

Skupni čas povezave
odhodnih

Vsota trajanj vzpostavljenih
odhodnih klicev + vsota trajanj
zadržanja

Skupni čas, ko je bil zastopnik povezan z
odhodnimi klici.

Skupni čas stika odhodnih

(Vsota trajanj vzpostavljenih
odhodnih klicev + vsota trajanj
zadržanja)/vsota števila
vzpostavljenih odhodnih klicev

Povprečni čas stika za odhodne klice.Povprečni čas stika
odhodnih klicev

Vsota števila prekinjenihŠtevilo klicev, ki so bili povezani z
zastopniki, vendar so bili nato takoj
prekinjeni v okviru praga za nenadno
prekinitev, določenega za podjetje.

Število nenadnih prekinitev
povezave

Vsota števila zaključevanjKolikokrat so zastopniki preklopili v sklepno
stanje po dohodnem klicu.

Število zaključevanj
dohodnih

Vsota trajanj zaključevanjaSkupni čas zastopnikov v sklepnem stanju
po dohodnem klicu.

Skupni čas zaključevanja
dohodnih

Vsota trajanj zaključevanja/vsota
števila zaključevanj

Povprečni čas zastopnikov v sklepnem stanju
po dohodnem klicu.

Povprečni čas
zaključevanja dohodnih

Vsota števila zaključevanj
odhodnih klicev

Kolikokrat so zastopniki preklopili v sklepno
stanje po odhodnem klicu.

Število zaključevanj
odhodnih klicev

Vsota trajanj zaključevanja
odhodnega klica

Skupni čas zastopnikov v sklepnem stanju
po odhodnem klicu.

Skupni čas zaključevanja
odhodnih

Vsota trajanj zaključevanja
odhodnega klica/vsota števila
zaključevanj odhodnih klicev

Povprečni čas zastopnikov v sklepnem stanju
po odhodnem klicu.

Povprečni čas
zaključevanja odhodnih

Vsota števila v stanju neodzivnostiKolikokrat zastopnik ni odgovoril na
dohodno zahtevo, zaradi česar stika ni bilo
mogoče povezati z njim.

Število v stanju
neodzivanja

Vsota trajanj v stanju neodzivnostiSkupni čas, ko so bili zastopniki v stanju
neodzivnosti.

Skupni čas neodzivnosti
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Vsota trajanj v stanju
neodzivnosti/vsota števila v stanju
neodzivnosti

Povprečni čas, ko so bili zastopniki v stanju
neodzivnosti.

Povprečni čas neodzivnosti

Vsota števila posvetovanjKolikokrat so zastopniki sprejeli zahteve za
posvetovanje drugih zastopnikov.

Število odgovorov za
posvetovanje

Vsota trajanj posvetovanjSkupni čas, ki so ga zastopniki porabili za
odgovarjanje na zahteve za posvetovanje.

Skupni čas za odgovor na
posvetovanje

Vsota trajanj posvetovanj/vsota
števila posvetovanj

Povprečni čas, ki so ga zastopniki porabili
za odgovarjanje na zahteve za posvetovanje.

Povprečni čas odgovorov
za posvetovanje

Vsota števila zahtev za
posvetovanje

Kolikokrat so zastopniki poslali zahteve za
posvetovanje drugim zastopnikom.

Število zahtev za
posvetovanje

Vsota trajanj zahtev za
posvetovanje

Skupni čas, ki so ga zastopniki porabili za
svetovanje drugim zastopnikom.

Skupni čas zahtev za
posvetovanje

Vsota trajanj zahtev za
posvetovanje/vsota števila zahtev
za posvetovanje

Povprečni čas, ki so ga zastopniki porabili
za svetovanje drugim zastopnikom.

Povprečni čas zahtev za
posvetovanje

Vsota števila odgovorov za
posvetovanje

Število primerov, ko so zastopniki sprejeli
zahteve za posvetovanje, in število primerov,
ko so zastopniki svetovali drugim
zastopnikom.

Število posvetovanj

Vsota trajanj odgovorov za
posvetovanje

Skupni čas, ki so ga zastopniki porabili za
svetovanje drugim zastopnikom in
odgovarjanje na zahteve za posvetovanje.

Skupni čas posvetovanja

Vsota trajanj odgovorov za
posvetovanje/vsota števila
odgovorov za posvetovanje

Povprečni čas posvetovanja.Povprečni čas posvetovanja

Vsota števila konferencKolikokrat so zastopniki začeli konferenčne
klice.

Število konferenc

Vsota števila zahtev CTQKolikokrat so zastopniki sprožili zahteve za
posvetovalni klic v čakalni vrsti med
obravnavo dohodnih klicev.

Število zahtev za dohodni
CTQ

Vsota trajanj zahtev CTQSkupni čas, ki so ga zastopniki porabili za
odgovarjanje na zahteve za posvetovanje v
čakalni vrsti zastopnikov, ki so obravnavali
dohodne klice.

Skupni čas zahtev za CTQ
za dohodni klic

Vsota števila odgovorov CTQKolikokrat so zastopniki sprejeli zahteve za
posvetovanje v čakalni vrsti zastopnikov, ki
so obravnavali dohodne klice.

Število odgovorov na
dohodni CTQ
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FormulaOpisParameter

Vsota trajanj odgovorov CTQSkupni čas, ki so ga zastopniki porabili za
odgovarjanje na zahteve za posvetovanje v
čakalni vrsti zastopnikov, ki so obravnavali
dohodne klice.

Skupni čas odgovora za
CTQ za dohodni klic

Vsota števila zahtev CTQ za
odhodni klic

Kolikokrat so zastopniki sprožili zahteve za
posvetovalni klic v čakalni vrsti med
obravnavo odhodnih klicev.

Število zahtev CTQ za
odhodni klic

Vsota trajanj zahtev CTQ za
odhodni klic

Skupni čas, ki so ga zastopniki porabili za
odgovarjanje na zahteve za posvetovanje v
čakalni vrsti zastopnikov, ki so obravnavali
odhodne klice.

Skupni čas zahtev za CTQ
za odhodni klic

Vsota števila odgovorov CTQ za
odhodni klic

Kolikokrat so zastopniki sprejeli zahteve za
posvetovanje v čakalni vrsti zastopnikov, ki
so obravnavali odhodne klice.

Število odgovorov CTQ za
odhodni klic

Vsota trajanj odgovorov CTQ za
odhodni klic

Skupni čas, ki so ga zastopniki porabili za
odgovarjanje na zahteve za posvetovanje v
čakalni vrsti zastopnikov, ki so obravnavali
odhodne klice.

Skupni čas odgovora CTQ
za odhodni klic

Vsota števila preusmeritev z
zastopnika na zastopnika

Kolikokrat so zastopniki preusmerili
dohodne klice na druge zastopnike.

Preusmeritev zastopnika

Vsota števila zahtev za
preusmeritev zastopnika v čakalno
vrsto

Kolikokrat so zastopniki znova uvrstili
dohodne klice v čakalno vrsto.

Vnovična uvrstitev v
čakalno vrsto za zastopnika

Vsota števila takojšnjih
preusmeritev

Kolikokrat so zastopniki brez posredovanja
zastopnika preusmerili dohodne klice na
zunanjo ali tujo klicno številko (DN) prek
interaktivnega glasovnega odziva (IVR).

Takojšnja preusmeritev

(Vsota trajanj povezanih + vsota
trajanj zaključevanja)/vsota števila
povezanih

Povprečni čas, ki ga je zastopnik porabil za
obravnavo dohodnih klicev.

Povprečni čas obravnave
dohodnih

(Vsota trajanj vzpostavljenih
odhodnih klicev + vsota trajanj
zaključevanja odhodnega
klica)/vsota števila vzpostavljenih
odhodnih klicev

Povprečni čas, ki ga je zastopnik porabil za
obravnavo odhodnih klicev.

Povprečni čas obravnave za
odhodni klic

Grafikon skupine

V poročilu so prikazani podrobnosti o vrsti kanala za posameznega zastopnika v obliki grafikona.

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Poročila zastopnikov

Vrsta izpisa: palični grafikon
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Število vzpostavljenih klicev (vrsta
kanala = telefonija) + število
vzpostavljenih odhodnih klicev
(vrsta kanala = telefonija)

Vrsta medija, ki jo je uporabil stik:
telefonija.

Glasovno

Število vzpostavljenih klicev (vrsta
kanala = klepet)

Vrsta medija, ki jo je uporabil stik:
klepet.

Klepet

Število vzpostavljenih klicev (vrsta
kanala = e-pošta) + število
vzpostavljenih odhodnih klicev
(vrsta kanala = e-pošta)

Vrsta medija, ki jo je uporabil stik:
e-pošta.

E-pošta

Statistični podatki skupine

V tem poročilu so prikazani statistični podatki skupine v podrobni obliki.

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Poročila zastopnikov

Vrsta izpisa: tabela

FormulaOpisParameter

Ime skupine.

Uporabljen kot: segment vrstice

Ime skupine

Zadnjih 7 dniČasovno obdobjeInterval

Vrsta medija, ki jo je uporabil stik, npr. telefonija,
e-pošta ali klepet.

Uporabljen kot: segment vrstice

Vrsta kanala

Vsota števila v stanju
nedejavnosti

Kolikokrat je zastopnik preklopil v stanje
nedejavnosti.

Število v stanju nedejavnosti

Vsota števila v stanju
razpoložljivosti

Kolikokrat je zastopnik preklopil v stanje
razpoložljivosti.

Število v razpoložljivem
stanju

Vsota števila povezanihŠtevilo dohodnih klicev, ki so bili povezani z
zastopnikom.

Število povezanih

Vsota števila posvetovanjKolikokrat so zastopniki sprejeli zahtevo za
posvetovanje drugega zastopnika.

Število posvetovanj

Vsota števila zaključevanjKolikokrat so zastopniki preklopili v sklepno
stanje.

Število v stanju
zaključevanja

Vsota števila v stanju
neodzivnosti

Kolikokrat zastopnik ni odgovoril na dohodno
zahtevo, zaradi česar stika ni bilo mogoče
povezati z njim.

Število v stanju neodzivanja
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Vsota števila odhodnih
klicev

Število zastopnikov, ki so bili povezani z
odhodnim klicem ali zaključujejo odhodni klic.

Število odhodnih klicev

Poročilo o integraciji OEM s storitvijo Acqueon

Webex Contact Center je integriran s storitvijo Acqueon, ki omogoča izvajanje in upravljanje akcij za predogled.
To poročilo omogoča skrbnikom in nadzornikom ogled statističnih podatkov o akcijah zamerjenje učinkovitosti
akcij. To poročilo je na voljo samo uporabnikom programa Webex Contact Center, ki so kupile Acqueon
SKU.

V tem poročilu so prikazani:

• ime akcije,

• datumski in časovni žig klicev akcije in

• neuspeh ali uspeh posameznega klicanega stika in zaključevanje.

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Poročila zastopnika > Poročilo o integraciji
OEM s storitvijo Acqueon

Vrsta izpisa: tabela

Tabela 4: Poročilo o integraciji OEM s storitvijo Acqueon

FormulaFiltriOpisParameter

Ime akcije.Ime akcije

Datum, ko je bil opravljen
klic akcije.

Datum

Ime zastopnika,
povezanega s klicem.

Ime zastopnika

Ime skupine, ki ji pripada
zastopnik.

Ime skupine

Ura, ko je bil opravljen
klic akcije.

Ura klica

Stanje, ki označuje, ali je
klic akcije uspel.

Stanje

Sklepno stanje klica
akcije.

Sklepno stanje

Sled zastopnika
V tem poročilu je prikazano, kateri lokaciji ali skupini pripada zastopnik, s podrobnim statističnim poročilom.
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Polje Število nenadnih prekinitev se trenutno ne uporablja in ne bo izpolnjeno.Opomba

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Sled zastopnika

Vrsta izpisa: tabela

FormulaOpisParameter

Ime zastopnika, tj. osebe, ki prevzema klice
strank.

Uporabljen kot: segment vrstice

Ime zastopnika

Zadnjih sedem dniČasovno obdobje, za katero je na voljo
dejavnost zastopnika.

Interval

Lokacija klicnega centra, ki mu je bil
dodeljen klic.

Uporabljen kot: segment vrstice

Ime lokacije

Skupina zastopnikov na določeni lokaciji, ki
obravnava določeno vrsto klica.

Uporabljen kot: segment vrstice

Ime skupine

Klicna številka, ki jo je zastopnik uporabil
za prijavo v aplikacijo Agent Desktop

Uporabljen kot: segment vrstice

Končna točka zastopnika
(DN)

Vrsta medija, ki jo je uporabil stik, npr.
telefonija, e-pošta ali klepet.

Uporabljen kot: segment vrstice

Vrsta kanala

Časovni žig najkrajše prijaveDatum in ura prve prijave zastopnika. Ta
stolpec je prikazan samo v zbirnih poročilih
na ravni zastopnika.

Ura začetne prijave

Časovni žig najdaljše odjaveDatum in ura odjave zastopnika. Ta stolpec
je prikazan samo v zbirnih poročilih na ravni
zastopnika.

Ura končne odjave

Vsota časovnih žigov sprotne
posodobitve – vsota časovnih
žigov prijave

Skupni čas prijave zastopnika.Ure osebja
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((Vsota trajanj povezanih + vsota
trajanj zaključevanja) + (vsota
trajanj vzpostavljenih odhodnih
klicev + vsota trajanj
zaključevanja odhodnega
klica))/(časovni žig najdaljše
odjave – časovni žig najkrajše
prijave)

Časovna mera, ki jo zastopniki porabijo za
klice, v primerjavi s časom, ko so na voljo in
nedejavni.

Zasedenost

Vsota števila v stanju
nedejavnosti

Kolikokrat je zastopnik preklopil v stanje
nedejavnosti.

Število v stanju
nedejavnosti

Vsota trajanj v stanju
nedejavnosti

Skupni čas, ko so bili zastopniki v stanju
nedejavnosti.

Skupni čas nedejavnosti

Vsota števila v stanju
razpoložljivosti

Kolikokrat je zastopnik preklopil v stanje
razpoložljivosti.

Število v razpoložljivem
stanju

Vsota trajanj v stanju
razpoložljivosti

Skupni čas, ko so bili zastopniki v stanju
razpoložljivosti.

Skupni razpoložljivi čas

Vsota trajanj v stanju
razpoložljivosti/vsota števila v
stanju razpoložljivosti

Povprečni čas, ko so bili zastopniki v stanju
razpoložljivosti.

Povp. čas razpoložljivosti

Vsota števila zvonjenjKolikokrat je zastopnik preklopil v stanje
»Dohodno rezervirano«.

Število rezerviranih
dohodnih klicev

Vsota trajanj zvonjenjaSkupni čas, ko so bili zastopniki v
rezerviranem stanju.

Skupni čas rezerviranosti
dohodnih

Vsota trajanj zvonjenja/vsota
števila zvonjenj

Povprečni čas, ko so bili zastopniki v
rezerviranem stanju.

Povp. čas rezerviranosti
dohodnih

Vsota števila zadržanihKolikokrat je zastopnik uvrstil klicatelja na
čakanje.

Število zadržanih dohodnih
klicev

Vsota trajanj zadržanjaSkupni čas dohodnih klicev na čakanju.Skupni čas zadržanja za
dohodne

Vsota števila povezanihŠtevilo dohodnih klicev, ki so bili povezani
z zastopnikom.

Število vzpostavljenih
dohodnih klicev

Vsota trajanj povezanihSkupni čas pogovora zastopnika s strankami
pri dohodnih klicih. Skupni čas povezave
dohodnih ne vključuje časa nedejavnosti,
trajanja zadržanja ali časa posvetovanja.

Skupni čas povezave
dohodnih

Vsota trajanj povezanih + vsota
trajanj zadržanja

Skupni čas, ko je bil zastopnik povezan z
dohodnimi klici.

Skupni čas stika dohodnih
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(Vsota trajanj povezanih + vsota
trajanj zadržanja)/vsota števila
povezanih

Povprečni čas stika za dohodne klice.Povp. skupni čas stika
dohodnih

Vsota števila zvonjenja odhodnih
klicev

Kolikokrat je bil zastopnik v stanju
»Dohodno rezervirano«.

Število rezerviranih
odhodnih klicev

Vsota trajanj zvonjenja
odhodnega klica/vsota števila
zvonjenj odhodnih klicev

Skupni čas, ko so bili zastopniki v stanju
»Rezervirano za odhodni klic«.

Skupni čas rezerviranosti
odhodnih

Vsota trajanj zvonjenja
odhodnega klica/vsota števila
zvonjenj odhodnih klicev

Povprečni čas, ko so bili zastopniki v stanju
»Rezervirano za odhodni klic«.

Povprečni čas
rezerviranosti odhodnih

Vsota števila zadržanih odhodnih
klicev

Kolikokrat je zastopnik uvrstil odhodni klic
na čakanje.

Število zadržanih odhodnih
klicev

Vsota trajanj čakanja za odhodni
klic

Skupni čas odhodnih klicev na čakanju.Skupni čas zadržanja za
odhodne

Vsota trajanj čakanja za odhodni
klic/vsota števila odhodnih klicev
na čakanju

Povprečni čas zadržanja za odhodni klic.Povprečni čas zadržanja
odhodnih klicev

Vsota števila vzpostavljenih
odhodnih klicev

Število odhodnih klicev, ki so bili povezani
z zastopnikom.

Število vzpostavljenih
odhodnih klicev

Vsota trajanj vzpostavljenih
odhodnih klicev

Skupni čas pogovora zastopnika s strankami
pri odhodnih klicih. Skupni čas povezave
odhodnih ne vključuje časa nedejavnosti,
trajanja zadržanja ali časa posvetovanja.

Skupni čas povezave
odhodnih

Vsota trajanj vzpostavljenih
odhodnih klicev + vsota trajanj
zadržanja

Skupni čas, ko je bil zastopnik povezan z
odhodnimi klici.

Skupni čas stika odhodnih

(Vsota trajanj vzpostavljenih
odhodnih klicev + vsota trajanj
zadržanja)/vsota števila
vzpostavljenih odhodnih klicev

Povprečni čas stika za odhodne klice.Povprečni čas stika
odhodnih klicev

Vsota števila prekinjenihŠtevilo klicev, ki so bili povezani z
zastopnikom, vendar so bili nato takoj
prekinjeni v okviru praga za nenadno
prekinitev, določenega za podjetje.

Število nenadnih prekinitev
povezave

Vsota števila zaključevanjKolikokrat so zastopniki preklopili v sklepno
stanje po dohodnem klicu.

Število zaključevanj
dohodnih

Vsota trajanj zaključevanjaSkupni čas zastopnikov v sklepnem stanju
po dohodnem klicu.

Skupni čas zaključevanja
dohodnih
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Vsota trajanj zaključevanja/vsota
števila zaključevanj

Odstotek časa, ko so bili zastopniki v
sklepnem stanju po dohodnem klicu.

Povprečni čas
zaključevanja dohodnih

Vsota števila zaključevanj
odhodnih klicev

Kolikokrat so zastopniki preklopili v sklepno
stanje po odhodnem klicu.

Število zaključevanj
odhodnih klicev

Vsota trajanj zaključevanja
odhodnega klica

Skupni čas zastopnikov v sklepnem stanju
po odhodnem klicu.

Skupni čas zaključevanja
odhodnih

Vsota trajanj zaključevanja
odhodnega klica/vsota števila
zaključevanj odhodnih klicev

Povprečni čas, ko so bili zastopniki v
sklepnem stanju po odhodnem klicu.

Povprečni čas
zaključevanja odhodnih

Število razlogovIdentifikator razlogaRazlog

Vsota trajanj v stanju
nedejavnosti/vsota števila v stanju
nedejavnosti

Povprečni čas, ko so bili zastopniki v stanju
nedejavnosti.

Povp. čas nedejavnosti

Vsota trajanj zadržanja/vsota
števila zadržanj

Povprečni čas zadržanja za dohodne klice.Povp. čas zadržanja
dohodnih

Vsota števila zvonjenja odhodnih
klicev

Kolikokrat je zastopnik poskusil opraviti
odhodni klic.

Število poskusov
odhodnega klica

Vsota števila v stanju
neodzivnosti

Kolikokrat zastopnik ni odgovoril na
dohodno zahtevo, zaradi česar stika ni bilo
mogoče povezati z njim.

Število v stanju
neodzivanja

Vsota trajanj v stanju
neodzivnosti

Skupni čas, ko so bili zastopniki v stanju
neodzivnosti.

Skupni čas neodzivnosti

Vsota trajanj v stanju
neodzivnosti/vsota števila v stanju
neodzivnosti

Povprečni čas, ko so bili zastopniki v stanju
neodzivnosti.

Povp. čas neodzivnosti

Vsota števila posvetovanjKolikokrat so zastopniki sprejeli zahtevo za
posvetovanje drugega zastopnika.

Število posvetovanj

Vsota trajanj posvetovanjSkupni čas, ki so ga zastopniki porabili za
odgovarjanje na zahteve za posvetovanje.

Skupni čas posvetovanja

Vsota trajanj odgovorov za
posvetovanje/vsota števila
odgovorov za posvetovanje

Povprečni čas, ki so ga zastopniki porabili
za odgovarjanje na zahteve za posvetovanje.

Povp. čas posvetovanja

Vsota števila zahtev za
posvetovanje

Kolikokrat je zastopnik poslal zahtevo za
posvetovanje drugemu zastopniku.

Število zahtev za
posvetovanje

Vsota trajanj zahtev za
posvetovanje

Skupni čas, ki so ga zastopniki porabili za
svetovanje drugim zastopnikom.

Skupni čas zahtev za
posvetovanje
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Vsota trajanj zahtev za
posvetovanje/vsota števila zahtev
za posvetovanje

Povprečni čas, ki so ga zastopniki porabili
za svetovanje drugim zastopnikom.

Povp. čas zahtev za
posvetovanje

Vsota števila odgovorov za
posvetovanje

Vsota števila primerov, ko so zastopniki
sprejeli zahteve za posvetovanje, in števila
primerov, ko so zastopniki svetovali drugim
zastopnikom.

Število odgovorov za
posvetovanje

Vsota trajanj odgovorov za
posvetovanje

Vsota skupnega časa odgovorov za
posvetovanje in skupnega časa zahtev za
posvetovanje.

Skupni čas odgovorov za
posvetovanje

Vsota števila konferencKolikokrat je zastopnik začel konferenčni
klic.

Število konferenc

Vsota števila zahtev CTQKolikokrat so zastopniki začeli posvetovalni
klic v čakalni vrsti med obravnavo
dohodnega klica.

Število zahtev za dohodni
CTQ

Vsota trajanj zahtev CTQSkupni čas, ki so ga zastopniki porabili za
odgovarjanje na zahteve za posvetovanje v
čakalni vrsti zastopnika, ki obravnava
dohodni klic.

Skupni čas zahtev za CTQ
za dohodni klic

Vsota števila odgovorov CTQKolikokrat so zastopniki sprejeli zahtevo za
posvetovanje v čakalni vrsti drugega
zastopnika, ki je obravnaval dohodni klic.

Število odgovorov na
dohodni CTQ

Vsota trajanj odgovorov CTQSkupni čas, ki so ga zastopniki porabili za
odgovarjanje na zahteve za posvetovanje v
čakalni vrsti zastopnika, ki obravnava
dohodni klic.

Skupni čas odgovora za
CTQ za dohodni klic

Vsota števila zahtev CTQ za
odhodni klic

Kolikokrat so zastopniki sprožili zahtevo za
posvetovalni klic v čakalni vrsti med
obravnavo odhodnega klica.

Število zahtev CTQ za
odhodni klic

Vsota trajanj zahtev CTQ za
odhodni klic

Skupni čas, ki so ga zastopniki porabili za
odgovarjanje na zahteve za posvetovanje v
čakalni vrsti zastopnika, ki obravnava
odhodni klic.

Skupni čas zahtev za CTQ
za odhodni klic

Vsota števila odgovorov CTQ za
odhodni klic

Kolikokrat so zastopniki sprejeli zahtevo za
posvetovanje v čakalni vrsti drugega
zastopnika, ki je obravnaval odhodni klic.

Število odgovorov CTQ za
odhodni klic

Vsota trajanj odgovorov CTQ za
odhodni klic

Skupni čas, ki so ga zastopniki porabili za
odgovarjanje na zahteve za posvetovanje v
čakalni vrsti zastopnika, ki obravnava
odhodni klic.

Skupni čas odgovora CTQ
za odhodni klic

Uporabniški priročnik za Cisco Webex Contact Center Analyzer
46

Ponazoritev
Sled zastopnika



FormulaOpisParameter

Vsota števila preusmeritev z
zastopnika na zastopnika

Kolikokrat je zastopnik preusmeril dohodni
klic na drugega zastopnika.

Preusmeritev zastopnika

Vsota števila zahtev za
preusmeritev zastopnika v
čakalno vrsto

Kolikokrat je zastopnik znova uvrstil dohodni
klic v čakalno vrsto.

Vnovična uvrstitev v
čakalno vrsto za zastopnika

Vsota števila takojšnjih
preusmeritev

Kolikokrat je zastopnik brez posredovanja
zastopnika preusmeril dohodni klic na
zunanjo ali tujo klicno številko (DN) prek
interaktivnega glasovnega odziva (IVR).

Takojšnja preusmeritev

(Vsota trajanj povezanih + vsota
trajanj zaključevanja)/vsota
števila povezanih

Povprečni čas zastopnikov v sklepnem stanju
po dohodnem klicu.

Povprečni čas obravnave
dohodnih

(Vsota trajanj vzpostavljenih
odhodnih klicev + vsota trajanj
zaključevanja odhodnega
klica)/vsota števila vzpostavljenih
odhodnih klicev

Povprečni čas zastopnikov v sklepnem stanju
po odhodnem klicu.

Povprečni čas obravnave
za odhodni klic

Pomožna poročila

Poročilo o času nedejavnosti

Pomožna nedejavnost – zastopnik

V tem poročilu je prikazan čas nedejavnosti zastopnika.

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Pomožna poročila > Poročila o nedejavnosti

Vrsta izpisa: tabela

FormulaOpisParameter

Ime zastopnika, tj. osebe, ki prevzema klice strank.

Uporabljen kot: segment vrstice

Ime zastopnika

Zadnjih 7 dniČasovno obdobje, za katero je na voljo dejavnost
zastopnika.

Interval

Ime kode

Uporabljen kot: segment stolpca

Ime kode za
nedejavnost

Število enoličnih ID-jev
zapisov

Število vrednosti, ki določajo pogoj za vključitev
zapisov.

Število

Vsota trajanj dejavnostiČas, ko je bil zastopnik zaposlen z dejavnostjo.Trajanje
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Pomožna nedejavnost – lokacija

V tem poročilu je prikazan čas nedejavnosti zastopnika za lokacijo.

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Pomožna poročila > Poročila o nedejavnosti

Vrsta izpisa: tabela

FormulaOpredelitevParameter

Ime lokacije.

Uporabljen kot: segment vrstice

Ime lokacije

Zadnjih 7 dniČasovno obdobje.Interval

Ime kode.

Uporabljen kot: segment stolpca

Ime kode za
nedejavnost

Število enoličnih ID-jev zapisovŠtetje zapisov.Število

Vsota trajanj dejavnostiČas.Trajanje

Pomožna nedejavnost – skupina

V tem poročilu je prikazan čas nedejavnosti zastopnika za skupino.

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Pomožna poročila > Poročila o nedejavnosti

Vrsta izpisa: tabela

FormulaOpredelitevParameter

Ime skupine.

Uporabljen kot: segment vrstice

Ime skupine

Zadnjih 7 dniČasovno obdobje.Interval

Ime uporabljene kode

Uporabljen kot: segment stolpca

Ime kode za
nedejavnost

Število enoličnih ID-jev zapisovSkupno število klicev.Število

Vsota trajanj dejavnostiSkupni čas.Trajanje

Poročila o zaključevanju

Pomožno zaključevanje – zastopnik

V tem poročilu sta prikazana ime zastopnika in koda razloga za zaključevanje.

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Pomožna poročila > Poročila o zaključevanju

Vrsta izpisa: tabela
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Ime zastopnika, tj. osebe, ki prevzema klice strank.

Uporabljen kot: segment vrstice

Ime zastopnika

Zadnjih 7 dniČasovno obdobjeInterval

Ime uporabljene kode za zaključevanje.

Uporabljen kot: segment stolpca

Ime kode za
zaključevanje

Število ID-jev sej stikaŠtevilo vrednosti znotraj navedenega obsega.Število

Vsota trajanj
zaključevanja

Število sekund, ko je bila komunikacija aktivna.Trajanje

Pomožno zaključevanje – lokacija

V tem poročilu sta prikazana lokacija in koda za zaključevanje, ki jo uporabljajo zastopniki za določeno
lokacijo.

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Pomožna poročila > Poročila o zaključevanju

Vrsta izpisa: tabela

FormulaOpisParameter

Ime lokacije.

Uporabljen kot: segment vrstice

Ime lokacije

Zadnjih 7 dniČasovno obdobjeInterval

Ime uporabljene kode za zaključevanje.

Uporabljen kot: segment stolpca

Ime kode za
zaključevanje

Število ID-jev sej stikaŠtevilo vrednosti za določen pogoj.Število

Vsota trajanj
zaključevanja

Čas, ko je bil zastopnik zaposlen z dejavnostjo.Trajanje

Pomožno zaključevanje – skupina

V tem poročilu sta prikazana ime skupine in kodo za zaključevanje, ki jo uporabljajo zastopniki, ki pripadajo
določeni skupini.

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Pomožna poročila > Poročila o zaključevanju

Vrsta izpisa: tabela

FormulaOpisParameter

Ime skupine.

Uporabljen kot: segment vrstice

Ime skupine

Zadnjih 7 dniČasovno obdobjeInterval
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Ime uporabljene kode za zaključevanje.

Uporabljen kot: segment stolpca

Ime kode za
zaključevanje

Število ID-jev sej stikaŠtevilo vrednosti.Število

Vsota trajanj zaključevanjaČas, ko je bil zastopnik zaposlen z dejavnostjo.Trajanje

Pregled kontaktnega centra

Kartica povprečne ravni storitve

Ta tortni grafikon prikazuje povprečno raven storitve, ki vključuje vse kanale.

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Pregled kontaktnega centra

Vrsta izpisa: grafikon

Podrobnosti o stiku v čakalni vrsti

V tem poročilo so prikazane podrobnosti o stiku po čakalni vrsti.

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Pregled kontaktnega centra

Vrsta izpisa: tabela

FormulaFiltriOpisParameter

Zadnjih 7 dniČasovno obdobjeInterval

Vrsta medija, ki jo je
uporabil stik, npr.
telefonija, e-pošta ali
klepet.

Uporabljen kot: segment
vrstice

Vrsta kanala

Zadnja čakalna vrsta, v
kateri je bil stik.

Uporabljen kot: segment
vrstice

Ime čakalne vrste

Število ID-jev sej stikaSkupno število stikov.Št. stikov

Povprečje trajanja čakalne
vrste

Trenutno stanje:
povezano, končano

Povprečje skupnega
trajanja čakalne vrste.

Povp. čas čakanja v
čakalni vrsti
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Najdaljši čas v čakalni
vrsti

Trenutno stanje:
povezano, končano

Najdaljše trajanje, ko je
bil stik v čakalni vrsti. To
trajanje je izračunano, ko
se stanje klica spremeni iz
parkiranega stanja v
povezano ali zaključeno
stanje. Upoštevani so
klici, prejeti v zadnjih 24
urah, izvzeti pa so klici,
ki so trenutno v čakalni
vrsti.

Stik, ki je najdlje v
čakalni vrsti

Število ID-jev sej stikaVrsta prekinitve:
opuščeno

Število opuščenih stikov.Št. opuščenih stikov

Kartica stika, ki je najdlje v čakalni vrsti

V tem poročilu je prikazan stik, ki je v čakalni vrsti najdlje v danem trenutku. Ta vrednost je izpolnjena iz
poročila o posnetku za stik, ki je trenutno najdlje parkiran v čakalni vrsti.

V tem poročilu so prikazani najdaljše trajanje stika, vrsta kanala in ime čakalne vrste.

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Pregled kontaktnega centra

Vrsta izpisa: kartica

Podrobnosti skupine

To poročilo vsebuje podrobnosti skupine.

Stolpec »Družbeno« je prikazan le, če imate naročnino SKU družbenega kanala.Opomba

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Pregled kontaktnega centra

Vrsta izpisa: tabela

FormulaOpisParameter

Zadnjih sedem dniČasovno obdobje, za katerega ste
ustvarili poročilo.

Interval

Ime skupine.Ime skupine

Ime zastopnika.Ime zastopnika

Kardinalnost ID-jev sej zastopnika

(Kardinalnost zagotavlja skupno
število enoličnih ID-jev sej
zastopnika.)

Skupno število prijav zastopnika v
določenem časovnem intervalu.

Skupno število prijav
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Časovni žig najkrajše prijaveČasovni žig prve prijava v
določenem intervalu.

Ura začetne prijave

Časovni žig najdaljše odjaveČasovni žig zadnje odjave v
določenem intervalu.

Ura končne odjave

Vsota časovnih žigov sprotne
posodobitve – vsota časovnih žigov
prijave

Skupni čas prijave zastopnikov.Ure osebja

Vsota števila v stanju nedejavnostiŠtevilo sprememb stanja zastopnika
v stanje nedejavnosti.

Število v stanju nedejavnosti

Vsota števila povezanihŠtevilo stikov, ki so bili
obravnavani v sejah, ki so se začele
v določenem intervalu. To
vključuje stike v vseh vrstah
kanalov.

Št. obravnavanih stikov

Število vzpostavljenih glasovnih
klicev

Število stikov iz vrste kanala
»Telefonija«, ki so bili
obravnavani.

Št. obravnavanih klicev

Število vzpostavljenih – klepetŠtevilo stikov iz vrste kanala
»Klepet«, ki so bili obravnavani.

Št. obravnavanih klepetov

Število vzpostavljenih – e-poštaŠtevilo stikov iz vrste kanala
»E-pošta«, ki so bili obravnavani.

Št. obravnavanih e-poštnih sporočil

Število vzpostavljenih v družbenih
omrežjih + število vzpostavljenih
odhodnih v družbenih omrežjih

Število stikov iz vrste kanala
»Družbeno«, ki so bili obravnavani.

Št. obravnavanih v družbenih
omrežjih

Statistika zaščite pred porasti

Mehanizem zaščite pred porasti vaši organizaciji omogoča, da konfigurira največje število aktivnih klicev
(dohodnih in odhodnih), ki jih lahko kontaktni center v katerem koli trenutku obravnava hkrati. Mehanizem
zaščite pred porasti deluje na dveh ravneh – na ravni podatkovnega središča (DC) in ravni najemnika.

• Na ravni DC so klici zavrnjeni, ko število glasovnih klicev preseže mejno vrednost, nastavljeno za DC.

• Na ravni najemnika so klici zavrnjeni, ko število glasovnih klicev preseže največjo mejno vrednost,
konfigurirano za najemnika, ki temelji na licencah, ki jih je kupila vaša organizacija.

Poročilo »Statistika zaščite pred porasti« vsebuje podrobnosti o klicih, ki jih je kontaktni center prejel,
obravnaval, opustil in zavrnil zaradi omejitev zaščite pred porasti, ki so nastavljene na ravni najemnika.

Pot poročila: Začetna stran > Ponazoritev > Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Pregled kontaktnega
centra

Vrsta izpisa: tabela

OpisIme

Prikazuje datum in uro dohodnega klica.Datum
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OpisIme

Enolični ID, povezan s posameznim dohodnim klicem.ID seje

Vstopna točka, kjer je pristal klic.Vstopna točka

Ime mesta ali lokacije.Ime lokacije

Ime čakalne vrste.Ime čakalne vrste

V obliki kljukice prikazuje, ali je bil klic obravnavan.Obravnavano

V obliki kljukice prikazuje, ali je bil klic opuščen.Opuščeno

V obliki kljukice prikazuje, ali je bil klic zavrnjen.Zavrnjeno

Razlog za opustitev ali zavrnitev klica.Razlog

Povzetek

Poročilo vsebuje tudi povzetek skupnega števila obravnavanih, zavrnjenih ali opuščenih klicev.

Večpredstavna poročila

Število zastopnikov

V tem poročilu sta prikazana število strank, ki jih je obravnaval zastopnik, in povprečna ocena zadovoljstva
stranke Cisco (CSAT).

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Večpredstavna poročila

Vrsta izpisa: tabela

FormulaFiltriOpisParameter

Zadnjih 7 dniČasovno obdobjeInterval

Ime zastopnika, tj. osebe, ki prevzema
klice strank.

Uporabljen kot: segment vrstice

Ime zastopnika

Vrsta medija, ki jo je uporabil stik, npr.
telefonija, e-pošta ali klepet.

Uporabljen kot: segment profila

Vrsta kanala

Število ID-jev sej stikaVrsta
prekinitve:
običajno

Skupno število obravnavanih
komunikacij.

Obravnavano

(Vsota trajanj zadržanja + vsota
trajanj povezanih + vsota trajanj
zaključevanja)/število ID-jev
sej stika (vrsta prekinitve =
običajno)

Povprečno trajanje obravnave klica.Povprečni čas
obravnave
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FormulaFiltriOpisParameter

Povprečje ocene CSATPovprečna ocena zadovoljstva strank.Povp. CSAT

Število zastopnikov – grafikon

V tem poročilu je prikazana vrsta vsebine, ki jo obravnava zastopnik. Podatke lahko filtrirate na podlagi vrste
vsebine ali datuma.

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Večpredstavna poročila

Vrsta izpisa: tabela

FormulaFiltriOpisParameter

Število ID-jev sej stika
(vrsta prekinitve =
telefonija, vrsta prekinitve
= običajna)

Vrsta medija, ki jo je
uporabil stik: telefonija.

Glasovno

Število ID-jev sej stika
(vrsta prekinitve = klepet,
vrsta prekinitve =
običajna)

Vrsta medija, ki jo je
uporabil stik: klepet.

Klepet

Število ID-jev sej stika
(vrsta prekinitve =
e-pošta, vrsta prekinitve =
običajna)

Vrsta medija, ki jo je
uporabil stik: e-pošta.

E-pošta

Število ID-jev sej stikaVrsta prekinitve: običajnoSkupno število
obravnavanih stikov.

Obravnavani stiki

Stik glede na DNIS

V tem poročilu je prikazan DNIS stika za stranko.

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Večpredstavna poročila

Vrsta izpisa: tabela

FormulaOpisParametri

Zadnjih 7 dniČasovno obdobjeInterval

Segment vrsticeŠtevilka DNIS dohodnega klica.

DNIS se ne prikaže za
stik za klepet.

Opomba

DNIS

Segment vrsticeVrsta medija, ki jo je uporabil stik.Vrsta kanala

Število ID-jev sej
stika

Prikaže število stikov.Število
stikov
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Razlog za stik

V tem poročilu je prikazan strankin razlog za stik s klicnim centrom.

Stolpec »Družbeno« je prikazan le, če imate naročnino SKU družbenega kanala.Opomba

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Večpredstavna poročila

Vrsta izpisa: tabela

FormulaFiltriOpisParametri

Zadnjih 7 dniČasovno obdobjeInterval

Ime čakalne vrsteIme čakalne vrste, v kateri so prosta mesta
za klice, ki čakajo na obravnavo s strani
zastopnika. Klici so z vstopne točke
premaknjeni v čakalno vrsto, nato pa so
porazdeljeni med zastopnike.

Ime čakalne
vrste

Razlog za stikIdentifikator razloga.Razlog za stik

Število ID-jev sej stikaVrsta kanala:
telefonija

Vrsta medija, ki jo je uporabil stik: telefonija.Glasovno

Število ID-jev sej stikaVrsta kanala: klepetVrsta medija, ki jo je uporabil stik: klepet.Klepet

Število ID-jev sej stikaVrsta kanala:
e-pošta

Vrsta medija, ki jo je uporabil stik: e-pošta.E-pošta

Število ID-jev sej stikaVrsta kanala:
družbeno

Skupno število obravnavanih komunikacij v
družbenem kanalu.

Družbeno

Razlog za stik – grafikon

V tem poročilu je prikazano število stikov za posamezno vstopno točko in vrsto kanala.

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Večpredstavna poročila

Vrsta izpisa: palični grafikon

FormulaOpisParameter

Število ID-jev sej stika (vrsta kanala = telefonija)Vrsta medija, ki jo je uporabil stik: telefonija.Glasovno

Število ID-jev sej stika (vrsta kanala = klepet)Vrsta medija, ki jo je uporabil stik: klepet.Klepet

Število ID-jev sej stika (vrsta kanala = e-pošta)Vrsta medija, ki jo je uporabil stik: e-pošta.E-pošta

Število stikov

V tem poročilu je prikazano število stikov, obravnavanih glede na vrednost DNIS.

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Večpredstavna poročila

Vrsta izpisa: tabela
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FormulaOpredelitevParameter

Števke DNIS, dostavljene s klicem.
DNIS ali storitev prepoznavanja
klicane številke je storitev, ki jo
zagotavlja telefonsko podjetje in ki
skupaj s klicem posreduje niz števk,
ki označuje številko, ki jo je
poklical klicatelj.

DNIS se ne prikaže
za stik za klepet.

Opomba

Uporabljen kot: segment vrstice

DNIS

Ime vstopne točke.

Uporabljen kot: segment vrstice

Ime vstopne točke

Zadnjih 7 dniČasovno obdobjeInterval

Vrsta medija, ki jo je uporabil stik,
npr. telefonija, e-pošta ali klepet.

Uporabljen kot: segment vrstice

Vrsta kanala

Število ID-jev sej stikaIdentifikator stika.Stiki

Število stikov – grafikon

V tem poročilu je prikazano število stikov, obravnavanih glede na vrednost DNIS za vrsto kanala.

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Večpredstavna poročila

Vrsta izpisa: palični grafikon

FormulaOpisParameter

Število ID-jev sej stika (vrsta kanala = telefonija)Vrsta medija, ki jo je uporabil stik: telefonija.Glasovno

Število ID-jev sej stika (vrsta kanala = klepet)Vrsta medija, ki jo je uporabil stik: klepet.Klepet

Število ID-jev sej stika (vrsta kanala = e-pošta)Vrsta medija, ki jo je uporabil stik: e-pošta.E-pošta

CSR – včeraj

V tem poročilu je prikazan zapis seje stika (CSR) za pretekli dan.

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Večpredstavna poročila

Vrsta izpisa: tabela
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FormulaOpisParameter

Vrednost ANIŠtevke za samodejno prepoznavanje številke (ANI),
dostavljene s klicem. ANI je storitev, ki jo zagotavlja
telefonsko podjetje in ki skupaj s klicem zagotavlja
telefonsko številko klicatelja.

ANI

Vrednost DNISŠtevke storitve prepoznavanja klicane številke (DNIS),
dostavljene s klicem. DNIS je storitev, ki jo zagotavlja
telefonsko podjetje in ki skupaj s klicem posreduje niz
števk, ki označuje številko, s katere je klical klicatelj.

DNIS

Vrednost imena končne
čakalne vrste

Ime čakalne vrste, v kateri so prosta mesta za klice, ki
čakajo na obravnavo s strani zastopnika. Klici, ki so bili
premaknjeni iz vstopne točke v čakalno vrsto in so bili
pozneje dodeljeni zastopnikom.

Čakalna vrsta

Vrednost imena lokacijeLokacija klicnega centra, ki mu je bil dodeljen klic.Lokacija

Vrednost imena skupineSkupina zastopnikov na določeni lokaciji, ki obravnava
določeno vrsto klica.

Skupina

Vrednost imena zastopnikaIme zastopnika, tj. osebe, ki prevzema
klice/klepete/e-poštna sporočila strank.

Zastopnik

Vrednost časovnega žiga
začetka stika

Časovni žig, ko se je stik začel.Ura začetka klica

Vrednost časovnega žiga
konca stika

Časovni žig, ko se je stik končal.Ura konca klica

Vrednost ure konca klica –
ura začetka klica

Trajanje povezave klica.Trajanje klica

Vrednost trajanja IVRČas, ko je bil klic v stanju IVR.Čas IVR

Vrednost trajanja čakalne
vrste

Čas čakanja stika v čakalni vrsti.Čas v čakalni vrsti

Vrednost trajanja povezaveTrajanje povezanega stanja (pogovora) znotraj te
komunikacije.

Trajanje povezave

Vrednost trajanja zadržanjaČas, ko je bil klic uvrščen na čakanje.Čas zadržanja

Vrednost trajanja
zaključevanja

Skupni čas, ko so bili zastopniki v sklepnem stanju po
obravnavi komunikacij.

Čas zaključevanja

Čas zaključevanja + čas
povezave

Skupni čas, ki ga zastopnik porabi za obravnavo klica,
vključno z zaključevanjem.

Čas obravnave

Vrednost trajanja
posvetovanj

Čas, ki ga je zastopnik porabil za posvetovanje z drugim
zastopnikom med obravnavo klica.

Čas posvetovanja

Vrednost trajanja konferencČas, ki ga je zastopnik porabil za konferenco s
klicateljem in drugim zastopnikom.

Čas konference

Vrednost trajanja CTQSkupno trajanje posvetovanja v čakalni vrsti med
komunikacijo.

Čas zahteve za CTQ

Vrednost števila zadržanihKolikokrat je zastopnik uvrstil klicatelja na čakanje.Število zadržanih
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FormulaOpisParameter

Vrednost števila posvetovanjKolikokrat so zastopniki začeli posvetovalni klic z
drugim zastopnikom ali nekom na zunanji številki med
obravnavo klica.

Število posvetovanj

Vrednost števila konferencKolikokrat je zastopnik vzpostavil konferenčni klic s
klicateljem in drugim zastopnikom.

Število konferenc

Vrednost števila takojšnjih
preusmeritev

Kolikokrat je bil klic preusmerjen prek takojšnje
preusmeritve v naslednjih primerih:

• Zastopnik je preusmeril klic na drugega zastopnika
brez predhodnega posvetovanja.

• Zastopnik je preusmeril klic v drugo čakalno vrsto
brez predhodnega posvetovanja.

• Zastopnik je preusmeril klic na zunanjo klicno
številko (DN) brez predhodnega posvetovanja.

• Klic je bil preusmerjen na končno točko (EP) prek
toka brez posredovanja zastopnika.

Število takojšnjih
preusmeritev

Vrednost števila CTQTo je število posvetovanj v čakalni vrsti med
komunikacijo.

Število zahtev CTQ

Vrednost števila
preusmeritev

Prikazuje število preusmeritev klica:

• s strani zastopnika na drugega zastopnika,

• prek toka,

• v čakalno vrsto,

• na klicno številko ali končno točko in

• na končno točko prek dejavnosti GoTo.

Število preusmeritev

Vrednost števila napak
preusmeritev

Prikazuje število neuspelih prenosov.Napake preusmeritve

Vrednost vrste obravnavePrikazuje način obravnave klica: kratek, opuščen,
običajno.

Vrsta obravnave
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FormulaOpisParameter

Vrednost smeri klicaPrikazuje, ali je klic dohodni oziroma odhodni.

Če želite prikazati ikono »Pogled v
globino«, kliknite celico tabele Smer
klica. Kliknite ikono, da zaženetemodalno
pogovorno okno pogleda v globino.
Ogledate si lahko naslednje parametre:

Razlog za prekinitev – določa razlog za
prekinitev klica. Stranka je na primer
zapustila klic.

Oseba, ki je prekinila komunikacijo –
določa, kdo je prekinil klic ali kje. Klic je
na primer prekinil zastopnik ali stranka, in
prekinjen je bil v sistemu ali čakalni vrsti.

Opomba

Smer klica

Vrednost vrste prekinitveBesedilni niz, ki določa način prekinitve klica.Vrsta prekinitve

Vrednost od je posnetZastavica, ki označuje, ali je bil stik posnet.Zastavica snemanja

Vrednost imena kode za
zaključevanje

Koda za zaključevanje, ki jo je zastopnik navedel za
komunikacijo.

Zaključevanje

Vrednost ID-ja seje stikaEnolični niz, po katerem jemogoče prepoznati sejo stika.ID seje

Število stikov na vstopni točki – CAR

V tem poročilo je prikazana vstopna točka, prek katere je bila stranka iz IVR preusmerjena k zastopniku.

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Večpredstavna poročila

Vrsta izpisa: tabela

FormulaFiltriOpisParameter

Ime vstopne točke.

Uporabljen kot: segment vrstice

Ime vstopne
točke

Zadnjih 7 dniČasovno obdobjeInterval

Vrsta medija, ki jo je uporabil stik, npr.
telefonija, e-pošta ali klepet.

Uporabljen kot: segment vrstice

Vrsta kanala

Število enoličnih
ID-jev zapisov

Stanje dejavnosti: ivr
povezan

Prejšnje stanje: ivr
povezan

Število klicev, ki so bili dodani v to
čakalno vrsto, ko jih je skript za nadzor
klicev IVR razvrstil v čakalno vrsto z
vstopne točke.

Od vstopne točke
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FormulaFiltriOpisParameter

Število enoličnih
ID-jev zapisov

Prejšnje stanje:
povezano

Stanje dejavnosti: ivr
povezan

Število klicev, ki jih je na to vstopno točko
preusmeril zastopnik, ki je kliknil gumb
»Čakalna vrsta« in izbral vstopno točko
na spustnem seznamu ter nato kliknil
»Preusmeri«.

Preusmerjeno
notri

Število enoličnih
ID-jev zapisov

Prejšnje stanje: ivr
povezan

Stanje dejavnosti:
končano

Izhodna točka za IVR/AA.IVR končan

Število stikov na vstopni točki – grafikon

V tem poročilu je prikazana vstopna točka stika.

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Večpredstavna poročila

Vrsta izpisa: palični grafikon

FormulaOpisParameter

Število ID-jev sej stika (vrsta kanala = telefonija)Vrsta medija, ki jo je uporabil stik: telefonija.Glasovno

Število ID-jev sej stika (vrsta kanala = klepet)Vrsta medija, ki jo je uporabil stik: klepet.Klepet

Število ID-jev sej stika (vrsta kanala = e-pošta)Vrsta medija, ki jo je uporabil stik: e-pošta.E-pošta

Dohodno, kratki stiki – vstopna točka

V tem poročilu je prikazano število klicev, ki so bili prekinjeni, vendar niso bili povezani z zastopnikom.

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Večpredstavna poročila

Vrsta izpisa: tabela

FormulaFiltriOpisParameter

Ime vstopne točke.

Uporabljen kot: segment profila

Ime vstopne
točke

Zadnjih 7 dniČasovno obdobjeInterval

Vrsta medija, ki jo je uporabil stik, npr. telefonija,
e-pošta ali klepet.

Uporabljen kot: segment profila

Vrsta kanala

Število ID-jev sej
stika

Število vrst dohodnih stikov.Dohoden

Število ID-jev sej
stika

Vrsta
prekinitve:
kratek_klic

Število klicev, ki so bili prekinjeni v okviru praga
kratkih klicev, nastavljenega za podjetje, ne da bi
bili v povezanem stanju.

Kratek
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FormulaFiltriOpisParameter

Vsota trajanj IVRTrajanje klica v IVR.Čas IVR

Grafikon čakalne vrste opuščenih klicev

V tem poročilu je prikazano število opuščenih strank za posamezno čakalno vrsto.

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Večpredstavna poročila

Vrsta izpisa: palični grafikon

FormulaFiltriOpisParameter

Število ID-jev sej stikaVrsta prekinitve:
opuščeno

Vrsta kanala: telefonija

Vrsta medija, ki jo je uporabil stik: telefonija.Glasovno

Število ID-jev sej stikaVrsta prekinitve:
opuščeno

Vrsta kanala: klepet

Vrsta medija, ki jo je uporabil stik: klepet.Klepet

Število ID-jev sej stikaVrsta prekinitve:
opuščeno

Vrsta kanala: e-pošta

Vrsta medija, ki jo je uporabil stik: e-pošta.E-pošta

Čakalna vrsta opuščenih klicev

V tem poročilu je prikazano število klicev, ki so bili v sistemu, vendar so bili prekinjeni, preden so bili
posredovani zastopniku ali drugemu viru.

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Večpredstavna poročila

Vrsta izpisa: tabela

FormulaFiltriOpisParameter

ID končne
čakalne vrste
= ni v 0

Ime čakalne vrste.

Uporabljen kot: segment vrstice

Ime čakalne
vrste

Zadnjih 7 dniČasovno obdobjeInterval

ID končne
čakalne vrste
= ni v 0

Vrsta medija, ki jo je uporabil stik, npr.
telefonija, e-pošta ali klepet.

Uporabljen kot: segment vrstice

Vrsta kanala

Število ID-jev sej stika (vrsta
prekinitve = običajno) +
število ID-jev sej stika (vrsta
obravnave = opuščeno) +
število ID-jev sej stika (vrsta
prekinitve = hitra_prekinitev)

Število klicev, ki so se končali med
intervalom poročila. V to število so vključeni
sprejeti, opuščeni in prekinjeni klici.
Preusmerjeni in kratki klici niso vključeni.

Končano
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FormulaFiltriOpisParameter

Število ID-jev sej stika (vrsta
obravnave = opuščeno)/vsota
števila stikov

Odstotek opuščenih klicev% opuščenih

Število ID-jev sej stikaVrsta
prekinitve:
opuščeno

Število opuščenih med intervalom poročila.
Opuščen klic je klic, ki je bil prekinjen, ne da
bi bil posredovan na ciljno mesto, vendar je
bil v sistemu dlje, kot določa prag kratkega
klica, določen za podjetje.

Opuščeno

Vsota trajanj v čakalni
vrsti/vsota števil čakalnih vrst

Skupni čas, ko so bili klici v čakalni vrsti in
so čakali na posredovanje zastopniku ali
drugemu viru. Čas v čakalni vrsti je izračunan
po tem, ko klic zapusti čakalno vrsto, zato čas
v čakalni vrsti za klic, ki je še vedno v čakalni
vrsti, ni vključen v poročilo.

Povp. čas v
čakalni vrsti

Vsota trajanj v čakalni vrsti (je
stik obravnavan = 1)/število
ID-jev sej stika (vrsta
prekinitve = opuščeno)

Skupni čas, ko so bili klici v sistemu dalj časa,
kot določa prag kratkega klica, vendar so bili
prekinjeni, preden so bili posredovani
zastopniku ali drugemu viru.

Povp. čas
opustitve

Število stikov v čakalni vrsti – grafikon

V tem poročilu v obliki grafikona je prikazano število vrst kanalov, ki so vstopile v čakalno vrsto za določeno
vrsto kanala.

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Večpredstavna poročila

Vrsta izpisa: palični grafikon

FormulaOpisParameter

Število ID-jev sej stika (vrsta kanala = telefonija, vrsta prekinitve
= opuščeno) + število ID-jev sej stika (vrsta kanala = telefonija,
vrsta prekinitve = običajno) + vsota števila stikov (vrsta kanala =
telefonija, vrsta prekinitve = hitra_prekinitev)

Vrsta medija, ki jo je
uporabil stik: telefonija.

Glasovno

Število ID-jev sej stika (vrsta kanala = klepet, vrsta prekinitve =
opuščeno) + število ID-jev sej stika (vrsta kanala = klepet, vrsta
prekinitve = običajno) + vsota števila stikov (vrsta kanala = klepet,
vrsta prekinitve = hitra_prekinitev)

Vrsta medija, ki jo je
uporabil stik: klepet.

Klepet

Število ID-jev sej stika (vrsta kanala = e-pošta, vrsta prekinitve =
opuščeno) + število ID-jev sej stika (vrsta kanala = e-pošta, vrsta
prekinitve = običajno) + vsota števila stikov (vrsta kanala = e-pošta,
vrsta prekinitve = hitra_prekinitev)

Vrsta medija, ki jo je
uporabil stik: e-pošta.

E-pošta

Število stikov v čakalni vrsti

V tem poročilu je prikazano število vrst kanalov, ki so vstopile v čakalno vrsto.

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Večpredstavna poročila
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Vrsta izpisa: tabela

FormulaOpisParameter

Ime čakalne vrste

Uporabljen kot: segment vrstice

Ime čakalne
vrste

Zadnjih 7 dniČasovno obdobjeInterval

Vrsta medija, ki jo je uporabil stik, npr. telefonija, e-pošta ali
klepet.

Uporabljen kot: segment vrstice

Vrsta kanala

Vsota števila stikovSkupno število stikov.Skupaj

Vsota števil čakalnih
vrst

Število klicev, ki so bili v tem intervalu uvrščeni v čakalno vrsto.V čakalni vrsti

Raven storitve čakalne vrste

V tem poročilu je prikazana raven storitve za čakalno vrsto.

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Večpredstavna poročila

Vrsta izpisa: tabela

FormulaFiltriOpisParameter

Ime čakalne vrste

Uporabljen kot: segment vrstice

Ime čakalne
vrste

Zadnjih 7 dniČasovno obdobjeInterval

Vrsta medija, ki jo je uporabil stik, npr.
telefonija, e-pošta ali klepet.

Uporabljen kot: segment vrstice

Vrsta kanala

% ravni storitve = vsota od je
znotraj ravni storitve/skupaj.

Število sprejetih klicev v okviru praga ravni
storitve, ki je bil nastavljen za čakalno vrsto
ali veščino

% ravni storitve

Vsota števila stikovSkupno število klicev stikov, ki so bili
preusmerjeni v sistem Webex Contact Center
prek vseh vstopnih točk za izbrano trajanje.

Skupaj

Število ID-jev sej stika (vrsta
prekinitve = običajno) + število
ID-jev sej stika (vrsta
prekinitve = opuščeno) + vsota
števila stikov (vrsta prekinitve
= hitra_prekinitev)

Število klicev, ki so se končali med intervalom
poročila. V to število so vključeni sprejeti,
opuščeni in prekinjeni klici. Preusmerjeni in
kratki klici niso vključeni.

Končano

Uporabniški priročnik za Cisco Webex Contact Center Analyzer
63

Ponazoritev
 Raven storitve čakalne vrste



FormulaFiltriOpisParameter

Število ID-jev sej stikaVrsta
prekinitve:
opuščeno

Število opuščenih med intervalom poročila.
Opuščen klic je klic, ki je bil prekinjen, ne da
bi bil posredovan na ciljno mesto, vendar je
bil v sistemu dlje, kot določa prag kratkega
klica, določen za podjetje.

Opuščeno

Število ID-jev sej stikaTrajanje
povezave:
> 0

Število klicev, ki so bili preusmerjeni iz
čakalne vrste na zastopnika ali razpoložljiv vir
in jih je zastopnik ali vir prevzel.

Odgovorjeno

Vsota števila konferencKolikokrat so zastopniki začeli konferenčni
klic z zastopnikom ali zunanjo številko.

Število
konferenc

Vsota števila zadržanihKolikokrat je bil klicatelj uvrščen na čakanje.Število
zadržanih

Vsota trajanj v čakalni vrsti (je
stik obravnavan != 1)/število
ID-jev sej stika (vrsta
prekinitve = opuščeno)

Skupni čas, ko so bili klici v sistemu dalj časa,
kot določa prag kratkega klica, vendar so bili
prekinjeni, preden so bili posredovani
zastopniku ali drugemu viru.

Povp. čas
opustitve

Vsota trajanj v čakalni vrsti (je
stik obravnavan = 1)/število
ID-jev sej stika (trajanje
povezave > 0)

Skupni čas prevzema, deljen s skupnim
številom prevzetih klicev.

Povp. hitrost
prevzema

Število stikov na lokaciji – grafikon

V tem poročilu je prikazano število vrst stikov za posamezno lokacijo.

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Večpredstavna poročila

Vrsta izpisa: palični grafikon

FormulaOpisParameter

Število ID-jev sej stika (vrsta kanala = telefonija, vrsta prekinitve
= opuščeno) + število ID-jev sej stika (vrsta kanala = telefonija,
vrsta prekinitve = običajno) + vsota števila stikov (vrsta kanala =
telefonija, vrsta prekinitve = hitra_prekinitev)

Vrsta medija, ki jo je
uporabil stik: telefonija.

Glasovno

Število ID-jev sej stika (vrsta kanala = klepet, vrsta prekinitve =
opuščeno) + število ID-jev sej stika (vrsta kanala = klepet, vrsta
prekinitve = običajno) + vsota števila stikov (vrsta kanala = klepet,
vrsta prekinitve = hitra_prekinitev)

Vrsta medija, ki jo je
uporabil stik: klepet.

Klepet

Število ID-jev sej stika (vrsta kanala = e-pošta, vrsta prekinitve =
opuščeno) + število ID-jev sej stika (vrsta kanala = e-pošta, vrsta
prekinitve = običajno) + vsota števila stikov (vrsta kanala = e-pošta,
vrsta prekinitve = hitra_prekinitev)

Vrsta medija, ki jo je
uporabil stik: e-pošta.

E-pošta

Podrobnosti o stikih lokacij

V tem poročilu so prikazane podrobnosti vseh zastopnikov v skupini za lokacijo.
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Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Večpredstavna poročila

Vrsta izpisa: tabela

FormulaFiltriOpisParameter

ID lokacije ni
v 0

Ime lokacije.

Uporabljen kot: segment vrstice

Ime lokacije

ID lokacije ni
v 0

Vrsta medija, ki jo je uporabil stik, npr.
telefonija, e-pošta ali klepet.

Uporabljen kot: segment vrstice

Vrsta kanala

Zadnjih 7 dniČasovno obdobjeInterval

Število ID-jev sej stika
(vrsta prekinitve =
običajno) + število ID-jev
sej stika (vrsta prekinitve
= opuščeno) + vsota
števila stikov (vrsta
prekinitve =
hitra_prekinitev)

Število klicev, ki so se končali med intervalom
poročila. V to število so vključeni sprejeti,
opuščeni in prekinjeni klici. Preusmerjeni in
kratki klici niso vključeni.

Končano

Vsota števila stikovVrsta
prekinitve:
hitra_prekinitev

Število klicev, ki so bili prevzeti (tj. povezani
z zastopnikom ali preusmerjeni na ciljno
lokacijo in sprejeti na njej), vendar so bili nato
takoj prekinjeni v okviru praga za nenadno
prekinitev, določenega za podjetje.

Število nenadnih
prekinitev
povezave

Število ID-jev sej stikaVrsta
prekinitve:
običajno

Število klicev, ki so bili preusmerjeni iz
čakalne vrste na zastopnika ali razpoložljiv
vir in jih je zastopnik ali vir prevzel.

Odgovorjeno

Vsota števila konferencŠtevilo
konferenc

Število ID-jev sej stika
(vrsta prekinitve =
opuščeno)/vsota števila
stikov

Odstotek opuščenih klicev.% opuščenih

Vsota števila zadržanihKolikokrat je bil klicatelj uvrščen na čakanje.Število zadržanih

Vsota trajanj v čakalni
vrsti

Je stik
obravnavani: =
1

Skupni čas med vstopom klicev v čakalno
vrsto in njihovim prevzemom (povezava z
zastopnikom ali drugim virom) v intervalu
poročila. Čas prevzema je izračunan po tem,
ko je klic prevzet, zato čas prevzema za klice,
ki čakajo na prevzem, ni prikazan v poročilu.

Čas
odgovorjenih
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FormulaFiltriOpisParameter

Vsota trajanj zadržanja +
vsota trajanj povezave

Časovni interval med prevzemom klicev s
strani zastopnika ali drugega vira in
prekinitvijo klicev. Trajanje povezave je
izračunano šele, ko je klic prekinjen, zato
trajanje povezave za klic, ki je še vedno v
teku, ni prikazano v poročilu.

Trajanje
povezave

Podrobnosti o stikih skupin

V tem poročilu je prikazano število vrst stikov za skupino.

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Večpredstavna poročila

Vrsta izpisa: tabela

FormulaFiltriOpisParameter

Ime skupine.

Uporabljen kot: segment vrstice

Ime skupine

Zadnjih 7 dniČasovno obdobjeInterval

Vrsta medija, ki jo je uporabil stik, npr.
telefonija, e-pošta ali klepet.

Uporabljen kot: segment vrstice

Vrsta kanala

Število ID-jev sej stika
(vrsta prekinitve =
običajno) + število
ID-jev sej stika (vrsta
prekinitve = opuščeno)
+ vsota števila stikov
(vrsta prekinitve =
nenadna_prekinitev)

Število klicev, ki so se končali med intervalom
poročila. V to število so vključeni sprejeti,
opuščeni in prekinjeni klici. Preusmerjeni in
kratki klici niso vključeni.

Končano

Vsota števila stikovVrsta prekinitve:
nenadna_prekinitev

Število klicev, ki so bili prevzeti (tj. povezani
z zastopnikom ali preusmerjeni na ciljno
lokacijo in sprejeti na njej), vendar so bili nato
takoj prekinjeni v okviru praga za nenadno
prekinitev, določenega za podjetje.

Število
nenadnih
prekinitev
povezave

Število ID-jev sej stikaVrsta prekinitve:
običajno

Število klicev, ki so bili preusmerjeni iz
čakalne vrste na zastopnika ali razpoložljiv
vir in jih je zastopnik ali vir prevzel.

Odgovorjeno

Vsota števila konferencKolikokrat so zastopniki začeli konferenčni
klic z zastopnikom ali zunanjo številko.

Število
konferenc

Vsota števila zadržanihKolikokrat je bil klicatelj uvrščen na čakanje.Število
zadržanih
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FormulaFiltriOpisParameter

Vsota trajanj v čakalni
vrsti

Je stik
obravnavani: = 1

Skupni čas med vstopom klicev v čakalno
vrsto in njihovim prevzemom (povezava z
zastopnikom ali drugim virom) v intervalu
poročila. Čas prevzema je izračunan po tem,
ko je klic prevzet, zato čas prevzema za klice,
ki čakajo na prevzem, ni prikazan v poročilu.

Čas
odgovorjenih

Vsota trajanj zadržanja
+ vsota trajanj
povezave

Časovni interval med prevzemom klicev s
strani zastopnika ali drugega vira in
prekinitvijo klicev. Trajanje povezave je
izračunano šele, ko je klic prekinjen, zato
trajanje povezave za klic, ki je še vedno v
teku, ni prikazano v poročilu.

Trajanje
povezave

Poročilo o številu

V tem poročilu je prikazano število vrst kanalov za skupino.

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Večpredstavna poročila

Vrsta izpisa: tabela

FormulaFiltriOpisParameter

Zadnjih 7 dniČasovno obdobjeInterval

Vrsta kanalaVrsta medija, ki jo je uporabil stik,
npr. telefonija, e-pošta ali klepet.

Vrsta kanala

Vsota od ponujenihSkupno število ponujenih stikov.Ponujeno

Število ID-jev sej stikaVrsta
prekinitve:
običajno

Skupno število obravnavanih
komunikacij.

Obravnavano

(Vsota trajanj povezanih +vsota
trajanj zadržanja + vsota trajanj
zaključevanja)/število ID-jev sej
stika

Povprečno trajanje obravnave klica.Povprečni čas
obravnave

Poročilo o številu – grafikon

V tem poročilu je prikazano število stikov, ki so ponujeni ali obravnavani za določeno vrsto kanala.

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Večpredstavna poročila

Vrsta izpisa: palični grafikon

FormulaFiltriOpisParameter

Vsota od ponujenihSkupno število ponujenih
stikov.

Ponujeno
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FormulaFiltriOpisParameter

Število ID-jev sej stikaVrsta prekinitve: običajnoSkupno število
obravnavanih
komunikacij.

Obravnavano

Samopostrežna poročila

Poročilo o toku pogovora IVR in CVA

V tem poročilu so prikazane operativne metrike samopostrežnih storitev. Informacije poročil o samopostrežnih
storitvah in analiziranju sestavljajo:

• število opuščenih klicev v samopostrežni storitvi in

• število opuščenih klicev v čakalni vrsti.

Samopostrežna storitev je omogočena, ko dodate dejavnosti navideznega zastopnika v tok klica v oblikovalniku
tokov. Ko se stranka obrne na kontaktni center, navidezni zastopnik obravnava stik v IVR. Več informacij o
konfiguriranju navideznega pomočnika najdete v poglavju Navidezni zastopnik v priročniku Vodnik za
nastavitev in skrbnike za Cisco Webex Contact Center.

Opomba

pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Večpredstavnostna poročila > Samopostrežna
poročila > Poročilo o toku pogovora IVR in CVA

Vrsta izpisa: tabela

Tabela 5: Poročilo o toku pogovora IVR in CVA

FormulaFiltriOpisParameter

Časovno obdobje, za
katero so prejeti podatki
analiziranja
samopostrežnih storitev.

Interval

Seznam vstopnih točk za
klic IVR.

Ime vstopne točke

Skupno število klicev
IVR, ki jih je obravnaval
navidezni zastopnik.

Skupno št. klicev IVR

Število stikov IVR, ki so
bili opuščeni v IVR.

Št. klicev, opuščenih v
samopostrežni storitvi

Število klicev IVR, ki so
bili stopnjevani v čakalno
vrsto.

Število klicev,
stopnjevanih v čakalno
vrsto
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FormulaFiltriOpisParameter

100 * (klici, stopnjevani
v čakalno vrsto/skupno
število klicev IVR)

Odstotek klicev IVR, ki
so bili stopnjevani v
čakalno vrsto.

Odstotek stopnjevanja v
čakalno vrsto

Kliknite katero koli celico tabele (razen celice tabele Odstotek stopnjevanja v čakalno vrsto), da prikažete
ikono pogleda v globino. Kliknite ikono, da zaženete modalno pogovorno okno pogleda v globino. V
modalnem pogovornem oknu Pogled v globino so prikazani zapisi, ki so vključeni v izračun ponazoritve.
Ogledate si lahko naslednje podrobnosti:

Tabela 6: Pogled v globino

OpisParameter

Prikaže ime dejavnosti, kot so CVA, predvajaj poziv,
meni in čakalna vrsta.

Ime dejavnosti

Prikaže skupno število klicev, ki so bili izvedeni v tej
dejavnosti.

Število klicev, izvedenih v tej dejavnosti

Če želite v poročilo dodati nov stolpec, lahko na spustnem seznamu na levi strani modalnega pogovornega
okna Pogled v globino izberete ustrezna polja in mere. Poročilo pogleda v globino lahko na želeno mesto
izvozite v oblik zapisa Microsoft Excelove datoteko ali datoteke CSV. Če si želite modalno pogovorno okno
Pogled v globino odpreti v ločenem oknu, kliknite ikono za zagon.

Prikažete lahko dodatne podrobnosti pogleda v globino za celico tabele Ime dejavnosti, da prikažete zaporedje
dejavnosti. To poročilo pogleda v globino je druga raven pogleda v globino. Ogledate si lahko naslednje
podrobnosti:

Tabela 7: Pogled v globino

OpisParameter

Prikaže vstopno točko za to določeno dejavnost.Ime vstopne točke

Prikaže datum in uro, ko je klic prispel v
samopostrežno storitev.

Časovni žig

Prikaže številko ID-ja klica.ID klica

Prikaže zaporedje dejavnosti, ki so bile vključene v
klic. Med dejavnosti spadajo DTMF, ime poziva, ime
čakalne vrste, opuščeno, končano, CVA, meni,
samopostrežna storitev končana in samopostrežna
storitev opuščena.

Zaporedje dejavnosti

Poročilo o odjavi iz čakalne vrste

V tem poročilu so prikazane možnosti odjave iz čakalne vrste, ki jih je izbrala stranka.

Ko se stranka obrne na kontaktni center, navidezni zastopnik obravnava stik v IVR. IVR stranki ponudi
možnost odjave iz čakalne vrste. V tem poročilu so prikazani:
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• število odjav in

• drugi podatki, povezani s klicem.

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Večpredstavnostna poročila > Samopostrežna
poročila > Poročilo o odjavi iz čakalne vrste

Vrsta izpisa: tabela

Tabela 8: Poročilo o odjavi iz čakalne vrste

FormulaFiltriOpisParameter

Prikaže datum.Datum

Čakalna vrsta, v kateri je
bil stik v času odjave.

Ime čakalne vrste

Število stikov stranki, ki
so se na navedeni datum
odjavili iz določene
čakalne vrste.

Število odjav

Kliknite celico tabele Število odjav, da prikažete ikono pogleda v globino. Kliknite ikono, da zaženete
modalno pogovorno okno pogleda v globino. V modalnem pogovornem oknu Pogled v globino so prikazani
zapisi, ki so vključeni v izračun ponazoritve. Ogledate si lahko naslednje podrobnosti:

Tabela 9: Pogled v globino

FormulaOpisParameter

Prikazuje uro, ko je bil klic
vzpostavljen.

Ura klica

Prikazuje številko ANI, ki je
povezana s klicem.

ANI

Prikazuje številko DNIS, ki je
povezana s klicem.

DNIS

Prikazuje zaporedje dejavnosti, ki
so bile izvedene med klicem.

Zaporedje poteka dela

Če želite v poročilo dodati nov stolpec, lahko na spustnem seznamu na levi strani modalnega pogovornega
okna Pogled v globino izberete ustrezna polja in mere. Poročilo pogleda v globino lahko na želeno mesto
izvozite v oblik zapisa Microsoft Excelove datoteko ali datoteke CSV. Če si želite modalno pogovorno okno
Pogled v globino odpreti v ločenem oknu, kliknite ikono za zagon.

Statistično poročilo o anketi na liniji po klicu IVR

Webex Contact Center je integriran s storitvijo Cisco Webex Experience Management, s katero lahko za
stranke ustvarite ankete po klicu in zberete njihove povratne informacije.
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Če se poročilo ne prikaže, se obrnite na podporo podjetja Cisco, saj bo morda treba omogočiti ustrezno
zastavico funkcije.

Opomba

Statistično poročilo o anketi na liniji po klicu IVR omogoča skrbnikom in nadzornikom, da si ogledajo
statistične podatke o anketah po klicu in izmerijo učinkovitost anket. To poročilo je na voljo strankam, ki
imajo dostop do pripomočka Webex Experience Management.

Pot poročila:Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Večpredstavnostna poročila >
Samopostrežna poročila > Statistično poročilo o anketi na liniji po klicu IVR

Vrsta izpisa: tabela

FormulaFiltriOpisParameter

Časovno obdobje, za
katero so prejeti podatki
anket po klicu pripomočka
Webex Experience
Management.

Interval

Skupno število glasovnih
klicev, za katere je bila
stranki ponujena anketa
po klicu v tem intervalu.

Skupno št. klicev

Število strank, ki so
privolile v sodelovanje v
anketi na liniji.

Če pride do
napake pri
zbiranju
klicateljeve
nastavitve
privolitve, ta
ni
upoštevana
kot del
izračuna
števila
udeležencev
ankete.

Opomba

Število udeležencev
ankete

(Število udeležencev
ankete/skupno število
stikov z anketo) X 100

Odstotek strank, ki so
privolile v sodelovanje v
anketi na liniji.

Statistika udeležencev
ankete
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FormulaFiltriOpisParameter

Odstotek glasovnih
klicev, za katere je bil
prejet odgovor ankete po
klicu. Ta vrednost je
izračunana kot odstotek
števila udeležencev
ankete.

Stopnja odziva na anketo

Odstotek vprašanj, na
katere so odgovorile
stranke. Ta vrednost je
izračunana kot odstotek
skupnega števila vprašanj,
ki so bile objavljene
strankam.

Stopnja izpolnjevanja
ankete

Vrednost povzetka za skupno število klicev z anketo in število udeležencev ankete je vsota vseh vrednosti
za določeno trajanje.

Vrednost povzetka za statistiko udeležencev ankete je odstotek vrednosti povzetka skupnega števila klicev
z anketo in števila udeležencev ankete.

Vrednost povzetka za stopnjo odziva na anketo je odstotek vrednosti povzetka skupnega števila klicev z
anketo in skupnega števila strank, ki so se odzvali na anketo.

Vrednost povzetka za stopnjo izpolnjevanja ankete je odstotek vrednosti povzetka skupnega števila klicev
z anketo in skupnega števila strank, ki so izpolnili anketo.

Če glasovni klic prejme več anket, so zabeležene samo končne podrobnosti ankete.Opomba

Statistično poročilo o anketi po klicu

Webex Contact Center je integriran s storitvijo Cisco Webex Experience Management, s katero lahko za
stranke ustvarite ankete po klicu in zberete njihove povratne informacije.

Če se poročilo ne prikaže, se obrnite na podporo podjetja Cisco, saj bo morda treba omogočiti ustrezno
zastavico funkcije.

Opomba

Statistično poročilo o anketi po klicu je na voljo uporabnikom, ki imajo dostop do pripomočka Webex
Experience Management.

Statistično poročilo o anketi po klicu omogoča skrbnikom in nadzornikom, da si ogledajo statistične podatke
o anketah po klicu in izmerijo učinkovitost anket. To poročilo vsebuje podatke tako za ankete na liniji kot
tudi odložene ankete. Anketa na liniji je anketa, ki je stranki predstavljena po končanem glasovnem klicu s
stranko. Odložena anketa je anketa, ki je predstavljena pozneje, in sicer prek sporočila SMS-ali e-pošte.

Pot poročila:Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Večpredstavnostna poročila >
Samopostrežna poročila > Statistično poročilo o anketi po klicu
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Vrsta izpisa: tabela

FormulaFiltriOpisParameter

Časovno obdobje, za
katero so prejeti podatki
anket po klicu pripomočka
Cisco Webex Experience
Management.

Interval

Vrsta ankete, v kateri
bodo sodelovale stranke
(anketa na liniji ali
odložena anketa).

Vrsta ankete

Skupno število strank, ki
jim je bila ponujena
določena vrsta ankete
(anketa na liniji in
odložena anketa).

Skupno število stikov z
anketo

Skupno število strank, ki
so se odločile za
sodelovanje v posamezni
vrsti ankete (anketa na
liniji in odložena anketa).

Če pride do
napake pri
zbiranju
klicateljeve
nastavitve
privolitve, ta
ni
upoštevana
kot del
izračuna
števila
udeležencev
ankete.

Opomba

Število udeležencev
ankete

(Število udeležencev
ankete/skupno število
stikov z anketo) x 100

Odstotek strank, ki so se
odločile za sodelovanje v
anketi (anketa na liniji in
odložena anketa).

Statistika udeležencev
ankete

Vrednost povzetka za skupno število klicev z anketo in število udeležencev ankete je vsota vseh vrednosti
za določeno trajanje.

Vrednost povzetka za statistiko udeležencev ankete je odstotek vrednosti povzetka skupnega števila klicev
z anketo in števila udeležencev ankete.
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Če glasovni klic prejme več anket, so zabeležene samo končne podrobnosti ankete.Opomba

Statistični podatki skupine in čakalne vrste

Kartica za povprečni čas obravnave

V tem poročilu je prikazan povprečni čas vseh stikov (glasovno, e-pošta in klepet), ki so bili obravnavani.

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Statistični podatki skupine in čakalne vrste

Vrsta izpisa: kartica

Kartica za povprečni čas zaključevanja

V tem poročilu je prikazan povprečni čas zaključevanja za vsak posamezen kanal in skupaj za vse kanale.

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Statistični podatki skupine in čakalne vrste

Vrsta izpisa: tabela

Statistični podatki skupine

V tem poročilu so prikazani statistični podatki skupine.

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Statistični podatki skupine in čakalne vrste

Vrsta izpisa: tabela

FormulaFiltriOpisParameter

Zadnjih 7 dniPrikazuje trajanje, za
katero so zbrani statistični
podatki skupine.

Interval

Prikaže ime skupine.Ime skupine

Prikaže ime zastopnika.Ime zastopnika

Prikaže število stikov, ki
jih je obravnaval
zastopnik.

Št. obravnavanih stikov

Vsota obravnavanih
dohodnih stikov +
obravnavani odhodni klici

Prikaže skupno število
stikov, ki jih je obravnaval
zastopnik za vrsto
klicnega kanala.

Skupno število
obravnavanih stikov

Prikaže skupno število
dohodnih stikov, ki jih je
obravnaval zastopnik za
vrsto klicnega kanala.

Obravnavani dohodni stiki
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FormulaFiltriOpisParameter

Prikaže število povratnih
klicev, ki jih je obravnaval
zastopnik za vrsto
klicnega kanala.

Obravnavani povratni
klici

Prikaže skupno število
odhodnih klicev, ki jih je
obravnaval zastopnik za
vrsto klicnega kanala.

Obravnavani odhodni
klici

Vsota trajanja
zaključevanja + vsota
trajanja povezave/št.
obravnavanih stikov

Prikaže povprečni čas, ki
ga je zastopnik porabil za
obravnavane stike.

Povprečni čas obravnave

Vsota trajanj
zaključevanja/vsota
števila zaključevanj

Prikaže povprečni čas,
porabljen za zaključevanje
obravnavanih stikov.

Povprečni čas
zaključevanja

Stolpci Skupno število obravnavanih stikov, Obravnavani dohodni stiki, Obravnavani povratni klici in
Obravnavani odhodni klici so na voljo v poročilu s statističnimi podatki skupine poročil APS v aplikaciji
Agent Desktop

Opomba

Kartica za skupno število obravnavanih

V tem poročilu je prikazano skupno število obravnavanih stikov, ki je razčlenjeno po vrsti kanala.

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Statistični podatki skupine in čakalne vrste

Vrsta izpisa: kartica

Poročila o uporabi licenc

Poročilo o uporabi licenc – Webex Contact Center PSTN

V tem poročilu je prikazan pogled dnevno zabeleženega največjega števila hkratnih sej zastopnikov, omogočenih
za glas, v aplikaciji Agent Desktop. To pomeni, da je v uporabi naročnina za SKU za dohodne klice na plačljive
številke v omrežju PSTN. Poročilo vsebuje tudi največje dnevno zabeleženo število hkratnih glasovnih klicev
na brezplačno številko v najemniku. To pomeni, da je v uporabi naročnina za SKU za dohodne klice na
brezplačne številke v omrežju PSTN. Na voljo je razčlenitev največjega števila hkratnih glasovnih klicev na
brezplačne številke, ki prikazuje sestavo klicev, povezanih z zastopnikom, sistemom IVR in čakalno vrsto.

V tem poročilu so prikazani podatki o uporabi po dnevih za izbrani mesec. Privzeto je izbran trenutni mesec.
Na spustnem seznamu lahko izberete ustrezen mesec iz prejšnjih šestintridesetih mesecev. Dnevi v mesecu
v tabeli so razporejeni v naraščajočem vrstnem redu.

Za poročila o uporabi licenc lahko izberete časovni pas UTC (Časovni pas za obračunavanje). Privzeto je
izbran časovni pas UTC. Če ne potrdite polje »Časovni pas UTC«, bodo v poročilu prikazani podatki v
časovnem pasu programa Analyzer, nastavljenem v naslovni vrstici programa Analyzer. Ko izvozite poročilo
o uporabi licenc, si lahko izvoženo poročilo ogledate v izbranem časovnem pasu.

Uporabniški priročnik za Cisco Webex Contact Center Analyzer
75

Ponazoritev
Kartica za skupno število obravnavanih



Vrednost povzetka za največje število hkratnih sej zastopnika, omogočenih za glas, je obravnavana kot
SKU za dohodne klice na plačljive številke v omrežju PSTN za izstavljanje mesečnih računov.

Vrednost povzetka za največje število hkratnih brezplačnih klicev je obravnavana kot uporaba za SKU
za dohodne klice na brezplačne številke v omrežju PSTN za izstavljanje mesečnih računov.

Če se v določenem obdobju ne prijavi noben zastopnik, je v poročilu prikazano nič v zapisu za to trajanje. Če
je bil zastopnik prijavljen, vendar do odjave ni opravil nobenega klica, je zapis »Največje število hkratnih sej
zastopnika, omogočenih za glas« nastavljen na ena.

Opomba

Če uporabljate brskalnik Mozilla Firefox, morate datum vnesti ročno v obliki zapisa LLLL-MM.Opomba

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Poročila o uporabi licenc

Vrsta izpisa: tabela

FormulaOpisParameter

Prikazuje datum dnevnega poročila.Datum

Prikazuje največje število hkratnih
sej zastopnika, za katere je
omogočen glasovni kanal, za ta
dan.

Največje število hkratnih sej
zastopnika, omogočenih za glas

Prikazuje največje število hkratnih
klicev na klicane brezplačne
številke za ta dan.

Največje število hkratnih klicev na
brezplačne številke

V teh stolpcih je prikazana
razčlenitev največjega števila
hkratnih glasovnih klicev na
brezplačne številke, ki prikazuje
sestavo klicev, povezanih z
zastopnikom, sistemom IVR in
čakalno vrsto.

Glasovni klici na brezplačne
številke – zastopniki

Glasovni klici na brezplačne
številke – IVR

Glasovni klici na brezplačne
številke – čakalna vrsta

Prikazuje skupno število hkratnih
klicev, ki so vzpostavljeni s
plačljivimi klicnimi številkamimed
beleženjem največjega števila
hkratnih klicev na brezplačne
številke.

Hkratni klici na plačljive številke
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FormulaOpisParameter

V teh stolpcih je prikazana
razčlenitev največjega števila
hkratnih glasovnih klicev na
plačljive številke, ki prikazuje
sestavo klicev, povezanih z
zastopnikom, sistemom IVR in
čakalno vrsto.

Glasovni klici na plačljive številke
– zastopniki

Glasovni klici na plačljive številke
– IVR

Glasovni klici na plačljive številke
– čakalna vrsta

Na spustnem seznamu Izberite številko imenika lahko izberete določeno številko imenika. Privzeta vrednost
spustnega seznama »Izberite številko imenika« je nastavljena naVse številke imenika s klici. Privzeta vrednost
združuje podatke o klicih za vse številke imenika (plačljive in brezplačne).

Številke imenika, navedene na spustnem seznamu Izberite številko imenika, vključujejo plačljive in brezplačne
številke imenika, ki so v izbranem mesecu obravnavali vsaj en klic.

Ko na spustnem seznamu Izberite številko imenika izberete imenik plačljivih številk, se prikažejo zapisi
stolpcevNajvečje število hkratnih sej zastopnika, omogočenih za glas,Hkratni klici na plačljive številke
inGlasovni klici na plačljive številke (ki vključujejo zastopnika, IVR in čakalno vrsto). V stolpcihNajvečje
število hkratnih klicev na brezplačne številke in Glasovni klici na brezplačne številke je prikazano Ni
na voljo.

Ko na spustnem seznamu Izberite številko imenika izberete imenik brezplačnih številk, se prikažejo zapisi
stolpcev Največje število hkratnih sej zastopnika, omogočenih za glas, Največje število hkratnih klicev
na brezplačne številke in Glasovni klici na brezplačne številke (razčlenjeni po zastopniku, sistemu IVR
in čakalni vrsti). V stolpcih Hkratni klici na plačljive številke in Glasovni klici na plačljive številke je
prikazano Ni na voljo.

Če želite pridobiti podatke za več številk imenika, kliknite Izbira po meri na spustnem seznamu Izberite
številko imenika, da odprete modalno pogovorno okno Številka imenika – izbira po meri. Na spustnem
seznamu Seznam DN lahko več številk imenika izberete tako da potrdite polje ob številki imenika. Ta seznam
vključuje plačljive in brezplačne številke imenika. Izberete lahko ustrezne številke imenika, ki je lahko
kombinacija plačljivih in brezplačnih številk imenika. Izbrana številka imenika je prikazana tudi v polju
Izbrana številka imenika.

Zgodovinsko poročilo o uporabi licenc – Webex Contact Center PSTN

V tem poročilu je prikazan pogled mesečno zabeleženega največjega števila hkratnih sej zastopnikov,
omogočenih za glas, v aplikaciji Agent Desktop. Kadar koli je na voljo pregled podatkov za dvanajst zaporednih
mesecev. Na voljo so podatki za zadnjih šestintrideset mesecev. V poročilu je prikazana sezonskost porabe
licenc za PSTN.

Za poročila o uporabi licenc lahko izberete časovni pas UTC (Časovni pas za obračunavanje). Privzeto je
izbran časovni pas UTC. Če ne potrdite polje »Časovni pas UTC«, bodo v poročilu prikazani podatki v
časovnem pasu programa Analyzer, nastavljenem v naslovni vrstici programa Analyzer. Ko izvozite poročilo
o uporabi licenc, si lahko izvoženo poročilo ogledate v izbranem časovnem pasu.

Vrednost povzetka za največje število hkratnih sej zastopnika, omogočenih za glas je javljena za SKU
za dohodne klice na plačljive številke v omrežju PSTN.

Vrednost povzetka za največje število hkratnih klicev na brezplačne številke je javljena za SKU za dohodne
klice na brezplačne številke v omrežju PSTN.

Uporabniški priročnik za Cisco Webex Contact Center Analyzer
77

Ponazoritev
 Zgodovinsko poročilo o uporabi licenc – Webex Contact Center PSTN



Če uporabljate brskalnik Mozilla Firefox, morate datum vnesti ročno v obliki zapisa LLLL-MM.Opomba

Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Poročila o uporabi licenc

Vrsta izpisa: tabela

FormulaOpisParameter

Prikazuje mesec in leto mesečnega
poročila.

Mesec

Prikazuje največje število hkratnih
sej zastopnika, za katere je
omogočen glasovni kanal, za
mesec.

Največje število hkratnih sej
zastopnika, omogočenih za glas

Prikazuje največje število hkratnih
klicev na klicane brezplačne
številke za mesec.

Največje število hkratnih klicev na
brezplačne številke

V teh stolpcih je prikazana
razčlenitev največjega števila
hkratnih glasovnih klicev na
brezplačne številke, ki prikazuje
sestavo klicev, povezanih z
zastopnikom, sistemom IVR in
čakalno vrsto.

Glasovni klici na brezplačne
številke – zastopniki

Glasovni klici na brezplačne
številke – IVR

Glasovni klici na brezplačne
številke – čakalna vrsta

Prikazuje skupno število sočasnih
klicev, ki so povezani s številkami
za plačljive klice, kadar je
upoštevano največje hkratno število
brezplačnih klicev.

Hkratni klici na plačljive številke

V teh stolpcih je prikazana
razčlenitev največjega števila
hkratnih glasovnih klicev na
plačljive številke, ki prikazuje
sestavo klicev, povezanih z
zastopnikom, sistemom IVR in
čakalno vrsto.

Glasovni klici na plačljive številke
– zastopniki

Glasovni klici na plačljive številke
– IVR

Glasovni klici na plačljive številke
– čakalna vrsta

Poročila o povratnih klicih

Poročilo o povratnem klicu

Stranka kontaktnega centra se lahko odloči, da bo prejela povratni klic zastopnika, ko obišče spletno mesto
kontaktnega centra, komunicira z botom ali čaka v čakalni vrsti. Tok vljudnostnega povratnega klica konfigurira
razvijalec toka. Več informacij najdete v poglavju »Vljudnostni povratni klic« v priročniku Vodnik za nastavitev
in skrbnike za Cisco Webex Contact Center.
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Pot poročila: Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Poročila o povratnih klicih

Vrsta izpisa: tabela

Tabela 10: Poročilo o povratnem klicu

FormulaFiltriOpisParameter

Ime zadnje čakalne vrste,
ki je bila povezana s
povratnim klicem.

Ime čakalne vrste

Vrsta povratnega klica.
Vrsta povratnega klica je
lahko vljudnostna ali
spletna.

Vrsta povratnega klica

Vir povratnega klica. Vir
povratnega klica je lahko
splet, klepet ali IVR.

Vir povratnega klica

Čas, ko se je stranka
odločila za povratni klic.

Čas zahteve za povratni
klic

Čas, ko je bil povratni klic
vzpostavljen med
zastopnikom in stranko.

Čas vzpostavitve
povratnega klica

Številka, ki temelji na
ANI ali številki,
konfigurirani v poteku
dela.

Številka za povratni klic

Ime želenega zastopnika, ki je opravil povratni klic
stiku v čakalni vrsti.

Ta stolpec prikaže vrednost N/R, če stik
ni v čakalni vrsti za želenega zastopnika
prek dejavnosti »Iz čakalne vrste
zastopniku« v oblikovalniku tokov.

Če želite več informacij, si oglejte
dokumentacijo za dejavnost Iz čakalne
vrste zastopniku.

Če želeni zastopnik ne more opraviti
povratnega klica, stolpec »Ime
zastopnika« prikaže vrednost N/R.

Opomba

Ime želenega zastopnika

Ime zastopnika, ki
opravlja povratni klic.

Ime zastopnika

Ime ekipe, ki ji pripada
zadevni zastopnik.

Ime skupine
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FormulaFiltriOpisParameter

Stanje zadnjega
povratnega klica.

Stanje povratnega klica

Uspešno: kdaj je bil
vzpostavljen povratni klic.

Ni obdelano: zastopnik je
prejel zahtevo za povratni
klic, vendar je zahteva v
čakanju na obdelavo.

Neuspešno: kdaj je bil
izveden poskus
povratnega klica, vendar
povezava ni bila
vzpostavljena.

Zadnje stanje povratnega
klica

Sprotna poročila

Sprotna poročila imajo določene intervale osveževanja. Med izvajanjem sprotnega poročila lahko uporabite
večmožnosti filtriranja. Premaknite kazalec nad glavo tabele, da prikažete ikonomenija v obliki hamburgerja.
Kliknite ikono menija v obliki hamburgerja, da odprete spustni seznam s filtri. Na spustnem seznamu s
filtri lahko izberete ustrezne entitete ali prekličete njihov izbor. Spustni seznam s filtri lahko zaprete in znova
odprete, da prikažete prvotno izbran filter.

Če se med izbiranjem ustreznih entitet na spustnem seznamu s filtri ali preklicu njihovega izbora prikaže okno
za osveževanje poročila:

• Vsa potrditvena polja na spustnem seznamu s filtri bodo potrjena v tem oknu za osveževanje.

• Če želite nadaljevati izbor filtrov, počakajte na dokončanje osveževanja ter nato zaprite in znova odprite
spustni seznam s filtri.

Filtre lahko izberete med intervali osveževanja.

Opomba

Sprotna poročila zastopnika
V intervalnih poročilih zastopnika so prikazane skupne in izpeljane vrednosti na ravni lokacije, skupine ali
zastopnika.

Intervalna poročila zastopnika

Sprotni interval zastopnika

V tem poročilu je prikazana kumulativna in izpeljana vrednost, ko je zastopnik povezan z vrsto kanala.

Pot poročila: Standardna poročila > Sprotna poročila > Poročila zastopnika > Intervalna poročila
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Vrsta izpisa: tabela

FormulaOpisParameter

Ime zastopnika, tj. osebe, ki prevzema
klice strank.

Uporabljen kot: segment vrstice

Ime zastopnika

Sprotno – 30 minutČasovno obdobjeInterval

Vrsta medija, ki jo je uporabil stik, npr.
telefonija, e-pošta ali klepet.

Uporabljen kot: segment vrstice

Vrsta kanala

Vsota časovnih žigov sprotne
posodobitve – vsota časovnih žigov
prijave

Skupni čas prijave zastopnikov.Ure osebja

(Vsota trajanj zaključevanja odhodnega
klica + vsota trajanj zaključevanja) +
(vsota trajanj vzpostavljenih odhodnih
klicev + vsota trajanj povezanih)/(vsota
trajanja v stanju razpoložljivosti + vsota
trajanja v stanju nedejavnosti + vsota
trajanj v stanju neodzivnosti) + (vsota
trajanj povezave + vsota trajanj
zaključevanja + vsota trajanj
vzpostavljenih odhodnih klicev + vsota
trajanj zaključevanja odhodnega klica)

Časovna mera, ki jo zastopniki porabijo
za klice, v primerjavi s časom, ko so na
voljo in nedejavni.

Zasedenost

Vsota števila vzpostavljenih odhodnih
klicev + vsota števila vzpostavljenih
klicev

Skupno število klicev iz vseh vrst izvora.Skupno št. klicev

Vsota trajanj v stanju nedejavnostiSkupni čas, ko so bili zastopniki v stanju
nedejavnosti.

Čas nedejavnosti

Vsota trajanj v stanju razpoložljivostiSkupni čas, ko so bili zastopniki v stanju
razpoložljivosti.

Čas razpoložljivosti

Vsota trajanj zvonjenjaSkupni čas zastopnikov v rezerviranem
stanju (trajanje od začetka zvonjenja klica
in pred prevzemom klica).

Čas rezerviranosti
dohodnih

Vsota trajanj povezanihSkupni čas pogovora zastopnika s
klicateljem.

Čas povezave dohodnih

Vsota trajanj povezanih + vsota trajanj
zadržanja

Skupno trajanje vzpostavljenega klica, ki
ga obravnava zastopnik, vključno s časom
zadržanja.

Čas stika za dohodni klic

Vsota trajanj zadržanjaKolikokrat je zastopnik uvrstil klicatelja
na čakanje.

Čas zadržanja dohodnih
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FormulaOpisParameter

Vsota trajanj povezanihSkupni čas

pogovora zastopnika s klicateljem.

Čas povezave dohodnih

Vsota trajanj zaključevanjaSkupni čas zastopnikov v sklepnem stanju
po dohodnem klicu.

Čas zaključevanja
dohodnih

(Vsota trajanj povezanih + vsota trajanj
zadržanja)/vsota števila povezanih

Povprečni čas povezave dohodnih.Povprečni čas povezave
dohodnih

(Vsota trajanj povezanih + vsota trajanj
zaključevanja)/vsota števila povezanih

Povprečni čas zastopnikov v sklepnem
stanju po dohodnem klicu.

Povprečni čas obravnave
dohodnih

Vsota trajanj v stanju neodzivnostiSkupni čas, ko so bili zastopniki v stanju
neodzivnosti.

Čas neodzivnosti

Vsota števila odhodnih klicevKolikokrat je bil zastopnik v stanju
»Dohodno rezervirano« (trajanje od
začetka zvonjenja klica in pred
prevzemom klica).

Število poskusov
odhodnega klica

Vsota števila vzpostavljenih odhodnih
klicev

Število odhodnih klicev, ki so bili
povezani z zastopnikom.

Število vzpostavljenih
odhodnih klicev

Vsota vrednosti trajanja zvonjenja
odhodnega klica

Skupni čas, ko so bili zastopniki v stanju
»Rezervirano za odhodni klic«.

Čas rezerviranosti
odhodnih

Vsota trajanj čakanja za odhodni klicSkupni čas odhodnih klicev na čakanju.Čas zadržanja odhodnih

Vsota trajanj vzpostavljenih odhodnih
klicev

Čas, potreben za povezavo odhodnih
klicev z zastopniki.

Čas povezave odhodnih
klicev

Vsota trajanj zaključevanja odhodnega
klica

Skupni čas zastopnikov v sklepnem stanju
po odhodnem klicu.

Čas zaključevanja
odhodnih klicev

Vsota trajanj vzpostavljenih odhodnih
klicev/vsota števila vzpostavljenih
odhodnih klicev

Povprečni čas povezave odhodnih klicev.Povprečni čas povezave
odhodnih klicev

(Vsota trajanj vzpostavljenih odhodnih
klicev + vsota trajanj zaključevanja
odhodnega klica)/(vsota števila
odhodnih klicev + vsota števila
vzpostavljenih odhodnih klicev)

Povprečni čas, porabljen za obravnavo
odhodnega klica (skupni čas povezave za
odhodne klice plus skupni čas
zaključevanja za odhodni klic, deljeno s
številom vzpostavljenih odhodnih klicev).

Povprečni čas obravnave
za odhodni klic

Časovni žig najdaljše odjave – časovni
žig najkrajše prijave

Vsota časa, ko je bil zastopnik zaposlen
z dejavnostjo.

Trajanje prijave

Kliknite celico tabele Profil veščin ali Veščine, da prikažete ikono pogleda v globino. Kliknite ikono, da
zaženete modalno pogovorno okno pogleda v globino. Ogledate si lahko naslednje podrobnosti:
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OpisParameter

Prikazuje naslednji datum in uro prijave za zastopnika, katerega profil
veščin/veščine so bili posodobljeni, ko je bil odjavljen, ali datum in uro, ko so
bili profil veščin/veščine posodobljeni za zastopnika, ki je trenutno prijavljen.

Ura prijave/posodobitve
veščine

Prikazuje ime profila veščin, ki je povezan z zastopnikom.Profil veščin

Prikazuje veščine zastopnika, na primer tekoče znanje jezika ali strokovno
znanje o izdelkih. V stolpcu je prikazanih več veščin, ki so preslikane v ustrezen
profil veščin, v enem nizu, ločenem z vejico.

Veščine

Sprotni interval zastopnika – grafikon

V tem poročilu je prikazan čas, ko je zastopnik povezan z vrsto vsebine.

Pot poročila: Standardna poročila > Sprotna poročila > Poročila zastopnika > Intervalna poročila

Vrsta izpisa: palični grafikon

FormulaOpisParameter

Vsota števila povezanihŠtevilo e-poštnih sporočil, klepetov
in telefonskih klicev, ki so bili
porazdeljeni in sprejeti.

Število povezanih

Statistični podatki zastopnika za odhodne klice – sprotno

V tem poročilu je prikazano sprotno število odhodnih klicev, ki jih je opravil zastopnik.

Pot poročila: Standardna poročila > Sprotna poročila > Poročila zastopnika > Intervalna poročila

Vrsta izpisa: tabela

FormulaOpisParameter

Ime zastopnika, tj. osebe, ki
prevzema klice strank.

Uporabljen kot: segment vrstice

Ime zastopnika

Vrsta medija, ki jo je uporabil stik,
npr. telefonija, e-pošta ali klepet.

Uporabljen kot: segment vrstice

Vrsta kanala

Časovni žig najkrajše prijaveDatum in ura, ko se je zastopnik
prijavil.

Ura prijave

Vsota števila vzpostavljenih
odhodnih klicev

Število obravnavanih odhodnih
klicev.

Obravnavani stiki za odhodni klic
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FormulaOpisParameter

(Čas povezave odhodnih klicev +
čas zaključevanja odhodnih
klicev)/odhodni klici

Čas povezave odhodnih klicev =
vsota trajanj vzpostavljenih
odhodnih klicev.

Čas zaključevanja odhodnih klicev
= vsota trajanj zaključevanja
odhodnega klica.

Odhodni klici = število poskusov
odhodnega klica + obravnavani
stiki za odhodni klic

Število poskusov odhodnega klica
= vsota števila odhodnih klicev

Povprečni čas obravnave odhodnih
klicev.

Povprečni čas obravnave za
odhodni klic

Vsota trajanj vzpostavljenih
odhodnih klicev

Skupni čas pogovora zastopnika z
osebo med odhodnim klicem.

Čas povezave odhodnih klicev

Čas povezave odhodnih
klicev/obravnavani stiki za odhodni
klic

Povprečni čas povezave odhodnih
klicev.

Povprečni čas povezave odhodnih
klicev

Čas povezave odhodnih klicev +
trajanje zadržanja odhodnih klicev

Trajanje čakanja za odhodni klic =
vsota trajanj čakanja za odhodni
klic

Skupni čas pogovora zastopnika z
osebo med odhodnim klicem.

Čas pogovora pri odhodnih klicih

Sprotni interval lokacije

To poročilo vsebuje podrobnosti lokacije.

Pot poročila: Standardna poročila > Sprotna poročila > Poročila zastopnika > Intervalna poročila

Vrsta izpisa: tabela

FormulaOpisParameter

Segment vrsticeIme lokacije.Ime lokacije

Segment vrsticeVrsta medija, ki jo je uporabil stik, npr.
telefonija, e-pošta ali klepet.

Vrsta kanala

Vsota časovnih žigov sprotne
posodobitve – vsota časovnih žigov
prijave

Skupni čas prijave zastopnikov.Ure osebja

Uporabniški priročnik za Cisco Webex Contact Center Analyzer
84

Ponazoritev
Sprotni interval lokacije



FormulaOpisParameter

((Vsota trajanj zaključevanja
odhodnega klica + vsota trajanj
zaključevanja) + (vsota trajanj
vzpostavljenih odhodnih klicev + vsota
trajanj povezanih))/ure osebja

Časovna mera, ki jo zastopniki porabijo
za klice, v primerjavi s časom, ko so na
voljo in nedejavni.

Zasedenost

Vsota števila vzpostavljenih odhodnih
klicev + vsota števila vzpostavljenih
klicev

Skupno število klicevSkupno št. stikov

Vsota trajanj v stanju nedejavnostiSkupni čas, ko so bili zastopniki v stanju
nedejavnosti.

Čas nedejavnosti

Vsota trajanj v stanju razpoložljivostiSkupni čas, ko so bili zastopniki v stanju
razpoložljivosti.

Čas razpoložljivosti

Vsota trajanj zvonjenjaKolikokrat je zastopnik preklopil v
stanje »Dohodno rezervirano«.

Čas rezerviranosti
dohodnih

Vsota trajanj povezanihSkupni čas zastopnikov v rezerviranem
stanju (trajanje od začetka zvonjenja
klica in pred prevzemom klica).

Čas povezave dohodnih

Vsota trajanj zadržanjaKolikokrat je zastopnik uvrstil klicatelja
na čakanje.

Čas zadržanja dohodnih

Vsota trajanj povezanih + vsota trajanj
zadržanja

Število dohodnih klicev, ki so bili
povezani z zastopnikom.

Čas stika za dohodni klic

Vsota trajanj zaključevanjaKolikokrat so zastopniki preklopili v
sklepno stanje po dohodnem klicu.

Čas zaključevanja
dohodnih

(Vsota trajanj povezanih + vsota trajanj
zadržanja)/vsota števila povezanih

Število zastopnikov, ki so trenutno
povezani z dohodnim klicem.

Povprečni čas povezave
dohodnih

(Vsota trajanj povezanih + vsota trajanj
zaključevanja)/vsota števila povezanih

Povprečni čas, porabljen za obravnavo
dohodnega klica.

Povprečni čas obravnave
dohodnih

Vsota trajanj v stanju neodzivnostiSkupni čas, ko so bili zastopniki v stanju
neodzivnosti.

Čas neodzivnosti

Vsota števila odhodnih klicevKolikokrat je zastopnik poskusil opraviti
odhodni klic.

Število poskusov
odhodnega klica

Vsota števila vzpostavljenih odhodnih
klicev

Število odhodnih klicev, ki so bili
povezani z zastopnikom.

Število vzpostavljenih
odhodnih klicev

Vsota vrednosti trajanja zvonjenja
odhodnega klica

Skupni čas, ko so bili zastopniki v stanju
»Rezervirano za odhodni klic«

Čas rezerviranosti
odhodnih

Vsota trajanj čakanja za odhodni klicKolikokrat je zastopnik uvrstil odhodni
klic na čakanje.

Čas zadržanja odhodnih
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FormulaOpisParameter

Vsota trajanj vzpostavljenih odhodnih
klicev

Število odhodnih klicev, ki so bili
povezani z zastopnikom.

Čas povezave odhodnih
klicev

Vsota trajanj zaključevanja odhodnega
klica

Kolikokrat so zastopniki preklopili v
sklepno stanje po odhodnem klicu.

Čas zaključevanja
odhodnih klicev

Vsota trajanj vzpostavljenih odhodnih
klicev/vsota števila vzpostavljenih
odhodnih klicev

Povprečni čas povezave odhodnih
klicev.

Povprečni čas povezave
odhodnih klicev

(Vsota trajanj vzpostavljenih odhodnih
klicev + vsota trajanj zaključevanja
odhodnega klica)/(vsota števila
odhodnih klicev + vsota števila
vzpostavljenih odhodnih klicev)

Povprečni čas, porabljen za obravnavo
odhodnega klica.

Povprečni čas obravnave
za odhodni klic

Sprotni interval lokacije – grafikon

V tem poročilu je prikazano število prevzetih vrst stikov za lokacijo.

Pot poročila: Standardna poročila > Sprotna poročila > Poročila zastopnika > Intervalna poročila

Vrsta izpisa: palični grafikon

FormulaFiltriOpisParameter

Vsota števila povezanihVrsta kanala: klepet,
telefonija, e-pošta,
družbeno

Število prevzetih vrst
stikov.

Število povezanih

Sprotni interval skupine

V tem poročilu je prikazan podroben pregled na ravni skupine in lokacije.

Pot poročila: Standardna poročila > Sprotna poročila > Poročila zastopnika > Intervalna poročila

Vrsta izpisa: tabela

FormulaOpisParameter

Ime skupine

Uporabljen kot: segment vrstice

Ime skupine

Vrsta medija, ki jo je uporabil stik, npr.
telefonija, e-pošta ali klepet.

Uporabljen kot: segment vrstice

Vrsta kanala

Vsota časovnih žigov sprotne
posodobitve – vsota časovnih žigov
prijave

Skupni čas prijave zastopnikov.Ure osebja
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FormulaOpisParameter

(Vsota skupnega časa zaključevanja za
odhodni klic + vsota skupnega časa
zaključevanja + vsota skupnega časa
povezave za odhodne klice + vsota
skupnega razpoložljivega časa + vsota
skupnega časa zadržanja)/čas osebja

Časovna mera, ki jo zastopniki porabijo
za klice, v primerjavi s časom, ko so na
voljo in nedejavni.

Zasedenost

Vsota števila vzpostavljenih odhodnih
klicev + vsota števila v razpoložljivem
stanju

Skupno število klicevSkupno št. klicev

Vsota trajanj v stanju nedejavnostiSkupni čas, ko so bili zastopniki v stanju
nedejavnosti.

Čas nedejavnosti

Vsota trajanj v stanju razpoložljivostiSkupni čas, ko so bili zastopniki v stanju
razpoložljivosti.

Čas razpoložljivosti

Vsota trajanj zvonjenjaSkupni čas zastopnikov v rezerviranem
stanju (trajanje od začetka zvonjenja
klica in pred prevzemom klica).

Čas rezerviranosti
dohodnih

Vsota skupnega razpoložljivega časaČas, ko je klic prispel v postajo
zastopnika.

Čas stika za dohodni klic

Vsota skupnega časa zadržanjaKolikokrat je zastopnik uvrstil klicatelja
na čakanje.

Čas zadržanja dohodnih

Vsota skupnega razpoložljivega časa +
vsota skupnega časa zadržanja

Skupni čas, ko so bili zastopniki v
povezanem stanju.

Čas povezave dohodnih

Vsota skupnega časa zaključevanjaKolikokrat so zastopniki preklopili v
sklepno stanje po dohodnem klicu.

Čas zaključevanja
dohodnih

(Vsota skupnega razpoložljivega časa +
vsota skupnega časa zadržanja)/vsota
števila povezanih

Povprečni čas povezave zastopnikov z
dohodnimi klici.

Povprečni čas povezave
dohodnih

(Vsota skupnega razpoložljivega časa +
vsota skupnega časa zadržanja + vsota
skupnega časa zaključevanja)/(vsota
števila povezanih + vsota števila v
razpoložljivem stanju)

Povprečni čas, ki ga zastopniki porabijo
za obravnavo klicev.

Povprečni čas obravnave
dohodnih

Vsota trajanj v stanju neodzivnostiSkupni čas, ko so bili zastopniki v stanju
neodzivnosti.

Čas neodzivnosti

Vsota števila odhodnih klicevKolikokrat je zastopnik poskusil opraviti
odhodni klic.

Število poskusov
odhodnega klica

Vsota števila vzpostavljenih odhodnih
klicev

Število odhodnih klicev, ki so bili
povezani z zastopnikom.

Število vzpostavljenih
odhodnih klicev

Uporabniški priročnik za Cisco Webex Contact Center Analyzer
87

Ponazoritev
Sprotni interval skupine



FormulaOpisParameter

Vsota skupnega časa zvonjenja odhodnih
klicev

Število zastopnikov, ki so trenutno v
rezerviranem stanju (trajanje od začetka
zvonjenja klica in pred prevzemom
klica).

Čas rezerviranosti
odhodnih

Vsota skupnega časa zadržanja odhodnih
klicev

Število zastopnikov v povezanem stanju,
ki so uvrstili klicatelja na čakanje.

Čas zadržanja odhodnih

Vsota skupnega časa povezave za
odhodne klice

Število odhodnih klicev, ki so bili
povezani z zastopnikom.

Čas povezave odhodnih
klicev

Vsota skupnega časa zaključevanja za
odhodni klic

Skupni čas zastopnikov v sklepnem
stanju po odhodnem klicu.

Čas zaključevanja
odhodnih klicev

Vsota skupnega časa povezave za
odhodne klice/vsota števila
vzpostavljenih odhodnih klicev

Povprečni čas, ko so bili zastopniki v
stanju »Rezervirano za odhodni klic«.

Povprečni čas povezave
odhodnih klicev

(Vsota skupnega časa povezave za
odhodne klice + vsota skupnega časa
zaključevanja za odhodni klic)/(vsota
števila odhodnih klicev + vsota števila
vzpostavljenih odhodnih klicev)

Povprečni čas obravnave odhodnega
klica.

Povprečni čas obravnave
za odhodni klic

Sprotno poročilo o intervalu skupine – grafikon

V tem poročilu je prikazano število prevzetih vrst stikov za skupino.

Pot poročila: Standardna poročila > Sprotna poročila > Poročila zastopnika > Intervalna poročila

Vrsta izpisa: palični grafikon

FormulaOpisParameter

Vsota števila povezanihŠtevilo prevzetih vrst
stikov.

Število
povezanih

Sprotni statistični podatki skupine

V tem poročilu so prikazani podrobni statistični podatki skupine v realnem času.

Pot poročila: Standardna poročila > Sprotna poročila > Poročila zastopnika > Intervalna poročila

Vrsta izpisa: tabela

FormulaOpisParameter

Skupina zastopnikov na določeni lokaciji, ki
obravnava določeno vrsto klica.

Uporabljen kot: segment vrstice

Ime skupine
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FormulaOpisParameter

Ime zastopnika, tj. osebe, ki prevzema klice
strank.

Uporabljen kot: segment vrstice

Ime zastopnika

Vrsta medija, ki jo je uporabil stik, npr.
telefonija, e-pošta ali klepet.

Uporabljen kot: segment vrstice

Vrsta kanala

Vsota ID-jev sejŠtevilo trenutno prijavljenih zastopnikov.Skupno št. prijavljenih

Število ID-jev sej zastopnika (stanje
dejavnosti: nedejaven)

Kolikokrat je zastopnik preklopil v stanje
nedejavnosti.

Število v stanju
nedejavnosti

Število ID-jev sej zastopnika
(stanje: na voljo)

Kolikokrat je zastopnik preklopil v stanje
razpoložljivosti.

Število v razpoložljivem
stanju

Število ID-jev sej zastopnika
(stanje: povezan)

Število klicev, ki so trenutno povezani z
zastopnikom.

Število povezanih

Število ID-jev sej zastopnika (stanje
dejavnosti: AvailableConsulting,
ConnectedConsulting,
IdleConsulting,
WrapUpConsulting)

Število zastopnikov, ki se trenutno
posvetujejo z drugim zastopnikom.

Število posvetovanj

Število ID-jev sej zastopnika
(stanje: zaključevanje)

Kolikokrat so zastopniki preklopili v sklepno
stanje.

Število v stanju
zaključevanja

Število ID-jev sej zastopnika
(stanje: ni odziva)

Kolikokrat zastopnik ni odgovoril na
dohodno zahtevo, zaradi česar stika ni bilo
mogoče povezati z njim.

Število v stanju
neodzivanja

Število ID-jev sej zastopnika (je
odhodni klic > = 1, stanje
dejavnosti: povezan)

Število opravljenih odhodnih klicev.Število odhodnih klicev

Poročilo o posnetkih zastopnika

Sprotno za zastopnika

V tem poročilu je prikazan podroben povzetek statističnih podatkov zastopnika.

Pot poročila: Standardna poročila > Sprotna poročila > Poročila zastopnika > Poročila posnetkov

Vrsta izpisa: tabela

FormulaFiltriOpisParameter

Segment vrsticeIme zastopnika.Ime zastopnika

Segment vrsticeVrsta medija, ki jo je uporabil stik,
npr. telefonija, e-pošta ali klepet.

Vrsta kanala
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Vsota ID-jev sej
zastopnika

Skupno število prijav zastopnika.Skupno št.
prijavljenih

Vsota ID-jev sej
zastopnika

Stanje dejavnosti:
Nedejaven, nedejaven

Kolikokrat je zastopnik preklopil
v stanje nedejavnosti.

Število v stanju
nedejavnosti

Vsota ID-jev sej
zastopnika

Stanje dejavnosti: Na
voljo, na voljo

Število zastopnikov, ki so trenutno
v stanju »Na voljo«.

Število v
razpoložljivem stanju

Vsota ID-jev sej
zastopnika

Stanje dejavnosti:
Zvonjenje, zvonjenje

Število primerov, ko je zastopnik
trenutno v rezerviranem stanju (ko
dohodni klic še ni prevzet).

Število v
rezerviranem stanju

Vsota ID-jev sej
zastopnika

Stanje dejavnosti:
Povezan, povezan

Število klicev, ki so trenutno
povezani z zastopnikom.

Število povezanih

Vsota ID-jev sej
zastopnika

Stanje dejavnosti:
AvailableConsulting,
available-consulting,
ConnectedConsulting

Kolikokrat je bil zastopnik v
stanju posvetovanja.

Število posvetovanj

Vsota števila konferencStanje dejavnosti:
Konferenca, konferenca

Kolikokrat je zastopnik začel
konferenčni klic.

Št. konferenc

Vsota ID-jev sej
zastopnika

Stanje dejavnosti:
Zaključevanje,
zaključevanje

Kolikokrat je bil zastopnik v
stanju zaključevanja.

Število v stanju
zaključevanja

Vsota ID-jev sej
zastopnika

(Stanje dejavnosti =
NotResponding)

Stanje dejavnosti:
NotResponding,
not-responding

Kolikokrat zastopnik ni odgovoril
na dohodno zahtevo, zaradi česar
stika ni bilo mogoče povezati z
njim.

Število v stanju
neodzivanja

Število odhodnih klicevJe odhodni klic: >= 1Število zastopnikov, ki so
povezani z odhodnim klicem ali
zaključujejo odhodni klic.

Število v odhodnem
klicu

Stanje zastopnika – sprotno za lokacijo

V tem poročilu je prikazano sprotno stanje zastopnika po skupinah.

Pot poročila: Standardna poročila > Sprotna poročila > Poročila zastopnika > Poročila posnetkov

Vrsta izpisa: tabela

FormulaFiltriOpisParameter

Ime lokacije.

Uporabljen kot: segment vrstice

Ime lokacije
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FormulaFiltriOpisParameter

Vrsta medija, ki jo je uporabil stik,
npr. telefonija, e-pošta ali klepet.

Uporabljen kot: segment vrstice

Vrsta kanala

Vsota ID-jev sej
zastopnika

Število trenutno prijavljenih
zastopnikov.

Skupno št.
prijavljenih

Vsota ID-jev sej
zastopnika

Stanje dejavnosti:
Nedejaven, nedejaven

Kolikokrat je zastopnik preklopil v
stanje nedejavnosti.

Število v stanju
nedejavnosti

Vsota ID-jev sej
zastopnika

Stanje dejavnosti: Na
voljo, na voljo

Število zastopnikov, ki so trenutno
v stanju »Na voljo«.

Število v
razpoložljivem stanju

Vsota ID-jev sej
zastopnika

Stanje dejavnosti:
Zvonjenje, zvonjenje

Število zastopnikov, ki so trenutno
v rezerviranem stanju (trajanje od
začetka zvonjenja klica in pred
prevzemom klica).

Število v
rezerviranem stanju

Vsota ID-jev sej
zastopnika

Stanje dejavnosti:
Povezan, povezan

Število klicev, ki so trenutno
povezani z zastopnikom.

Število povezanih

Vsota ID-jev sej
zastopnika

Stanje dejavnosti:
AvailableConsulting,
available-consulting,
ConnectedConsulting

Kolikokrat je bil zastopnik v stanju
posvetovanja.

Število posvetovanj

Vsota števila
konferenc

Stanje dejavnosti:
Konferenca, konferenca

Kolikokrat je zastopnik začel
konferenčni klic.

Št. konferenc

Vsota ID-jev sej
zastopnika

Stanje dejavnosti:
Zaključevanje,
zaključevanje

Kolikokrat je bil zastopnik v stanju
zaključevanja.

Število v stanju
zaključevanja

Vsota ID-jev sej
zastopnika

Stanje dejavnosti:
NotResponding,
not-responding

Kolikokrat zastopnik ni odgovoril na
dohodno zahtevo, zaradi česar stika
ni bilo mogoče povezati z njim.

Število v stanju
neodzivanja

Število odhodnih
klicev

Je odhodni klic: >= 1Število zastopnikov, ki so povezani
z odhodnim klicem ali zaključujejo
odhodni klic.

Število v odhodnem
klicu

Stanje zastopnika – sprotno za skupino

V tem poročilu je prikazano sprotno stanje zastopnika.

Pot poročila: Standardna poročila > Sprotna poročila > Poročila zastopnika > Poročila posnetkov

Vrsta izpisa: tabela
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FormulaFiltriOpisParameter

Ime skupine.

Uporabljen kot: segment vrstice

Ime skupine

Vrsta medija, ki jo je uporabil stik,
npr. telefonija, e-pošta ali klepet.

Uporabljen kot: segment vrstice

Vrsta kanala

Vsota ID-jev sej
zastopnika

Število trenutno prijavljenih
zastopnikov.

Skupno št.
prijavljenih

Število ID-jev sej
zastopnika (stanje
dejavnosti =
nedejaven)

Stanje dejavnosti:
Nedejaven, nedejaven

Kolikokrat je zastopnik preklopil v
stanje nedejavnosti.

Število v stanju
nedejavnosti

Vsota ID-jev sej
zastopnika

Stanje dejavnosti: Na
voljo, na voljo

Kolikokrat je zastopnik preklopil v
stanje razpoložljivosti.

Število v
razpoložljivem stanju

Vsota ID-jev sej
zastopnika

Stanje dejavnosti:
Zvonjenje, zvonjenje

Kolikokrat je zastopnik preklopil v
stanje »Dohodno rezervirano«.

Število v
rezerviranem stanju

Vsota ID-jev sej
zastopnika

Stanje dejavnosti:
Povezan, povezan

Število dohodnih klicev, ki so bili
povezani z zastopnikom.

Število povezanih

Vsota ID-jev sej
zastopnika

Stanje dejavnosti:
AvailableConsulting,
available-consulting,
ConnectedConsulting

Skupni čas, ki so ga zastopniki
porabili za svetovanje drugim
zastopnikom.

Število posvetovanj

Vsota števila
konferenc

Stanje dejavnosti:
Konferenca, konferenca

Kolikokrat je zastopnik začel
konferenčni klic.

Št. konferenc

Vsota ID-jev sej
zastopnika

Stanje dejavnosti:
Zaključevanje,
zaključevanje

Število zastopnikov, ki so trenutno
v sklepnem stanju.

Število v stanju
zaključevanja

Vsota ID-jev sej
zastopnika

Stanje dejavnosti:
NotResponding,
not-responding

Kolikokrat zastopnik ni odgovoril
na dohodno zahtevo, zaradi česar
stika ni bilo mogoče povezati z
njim.

Število v stanju
neodzivanja

Število odhodnih
klicev

Je odhodni klic: >= 1Število zastopnikov, ki so povezani
z odhodnim klicem ali zaključujejo
odhodni klic.

Število v odhodnem
klicu

Sprotni statistični podatki zastopnika

V tem poročilu so prikazani sprotni statistični podatki zastopnikov. Zajema podrobnosti o zastopniku, kot so
čas prijave, vrsta kanala itd.
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Stolpec »Družbeno« je prikazan le, če imate naročnino SKU družbenega kanala.Opomba

Pot poročila: Standardna poročila > Sprotna poročila > Poročila zastopnika > Poročila posnetkov

Vrsta izpisa: tabela

FormulaOpisParameter

Ime zastopnika.Ime zastopnika

Vrsta medija, ki jo je uporabil stik,
npr. telefonija, e-pošta ali klepet.

Vrsta kanala

ID kanala za vrsto kanala.ID kanala

Trenutno stanje stika. To polje je
na voljo samo v shrambi sej strank
(CSR) in samo za sprotne
ponazoritve.

Trenutno stanje

Časovni žig najkrajše prijaveDatum in ura prijave zastopnika.Ura začetne prijave

Vrednost števila vzpostavljenih odhodnih klicev
+ vrednost števila povezanih

Skupno število obravnavanih
glasovnih komunikacij.

Obravnavani klici

Vrednost števila vzpostavljenih odhodnih klicev
(vrsta kanala: klepet) + vrednost števila povezanih
(vrsta kanala: klepet)

Skupno število obravnavanih
klepetov.

Obravnavani klepeti

Vrednost števila vzpostavljenih odhodnih klicev
(vrsta kanala = e-pošta) + vrednost števila
povezanih (vrsta kanala = e-pošta)

Skupno število obravnavanih
e-poštnih komunikacij.

Obravnavana
e-poštna sporočila

Število vzpostavljenih v družbenih omrežjih +
število vzpostavljenih odhodnih v družbenih
omrežjih

Skupno število obravnavanih
komunikacij v družbenem kanalu.

Obravnavano v
družbenih omrežjih

Pregled kontaktnega centra – sproti

Kartica razpoložljivosti zastopnikov – sprotno

V tem poročilu je prikazano sprotno število zastopnikov, ki so v stanju Na voljo za določeno skupino.

Pot poročila: Standardna poročila > Sprotna poročila > Pregled kontaktnega centra

Vrsta izpisa: kartica

Kartica povprečne ravni storitve – sprotno

Ta grafikon merilnika prikazuje odstotek stikov, ki so bili obravnavani na konfigurirani ravni storitve za
čakalno vrsto.

Pot poročila: Standardna poročila > Sprotna poročila > Pregled kontaktnega centra
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Vrsta izpisa: grafikon

Podrobnosti o stiku v čakalni vrsti – danes sprotno

V tem poročilu so prikazane podrobnosti o stiku za stike od začetka dneva, razčlenjenega po čakalni vrsti.

Pot poročila: Standardna poročila > Sprotna poročila > Pregled kontaktnega centra

Vrsta izpisa: tabela

FormulaFiltriOpisParameter

Vrsta medija, ki jo je
uporabil stik, npr.
telefonija, e-pošta ali
klepet.

Uporabljen kot: segment
vrstice

Vrsta kanala

Ime čakalne vrste.Ime čakalne vrste

Število ID-jev sej stikaSkupno število stikov od
začetka dneva.

Št. stikov

Število ID-jev sej stikaVrsta obravnave: običajnoŠtevilo stikov,
obravnavanih od začetka
dneva.

Št. obravnavanih stikov

Najdaljši čas v čakalni
vrsti

Trenutno stanje:
povezano, končano

Najdaljše trajanje stika v
čakalni vrsti od začetka
dneva.

To trajanje je izračunano,
ko se stanje klica
spremeni iz parkiranega
stanja v povezano ali
zaključeno stanje.

Stik, ki je najdlje
obravnavan v čakalni vrsti

Število ID-jev sej stikaVrsta prekinitve:
opuščeno

Število opuščenih stikov
od začetka dneva.

Št. opuščenih stikov

Podrobnosti o stiku, ki je trenutno v čakalni vrsti – sprotno

V tem poročilu so prikazani podrobnosti o stikih, ki so trenutno v čakalni vrsti.

Pot poročila: Standardna poročila > Sprotna poročila > Pregled kontaktnega centra

Vrsta izpisa: tabela
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FormulaFiltriOpisParameter

Vrsta medija, ki jo je
uporabil stik, npr.
telefonija, e-pošta ali
klepet.

Uporabljen kot: segment
vrstice

Vrsta kanala

Ime čakalne vrste.Ime čakalne vrste

Število ID-jev sej stikaTrenutno stanje: parkiranoŠtevilo stikov, ki čakajo v
čakalni vrsti.

Št. stikov, ki čakajo v
čakalni vrsti

Povprečje trajanja čakalne
vrste

Trenutno stanje:
povezano, končano

Povprečni čas čakanja v
čakalni vrsti za vse
trenutno aktivne klice.

Povp. čas čakanja v
čakalni vrsti

Kartica s povp. časom čakanja v čakalni vrsti

V tem poročilo je prikazan povprečni čas čakanja v čakalni vrsti za vse trenutno aktivne klice.

Pot poročila: Standardna poročila > Sprotna poročila > Pregled kontaktnega centra

Vrsta izpisa: kartica

Kartica stikov v čakalni vrsti – sprotno

V tem poročilu je prikazano sprotno število stikov strank, ki so v čakalni vrsti.

Pot poročila: Standardna poročila > Sprotna poročila > Pregled kontaktnega centra

Vrsta izpisa: kartica

Kartica stika, ki je najdlje v čakalni vrsti – sprotno

V tem poročilu je prikazan stik, ki je v čakalni vrsti najdlje v danem trenutku. Ta vrednost je izpolnjena iz
poročila o posnetku za stik, ki je trenutno najdlje parkiran v čakalni vrsti.

To poročilo vsebuje ime čakalne vrste in trajanje stika z najdaljšim časom čakanja v čakalni vrsti.

Pot poročila: Standardna poročila > Sprotna poročila > Pregled kontaktnega centra

Vrsta izpisa: poročilo

Podrobnosti skupine – sprotno

V tem poročilu so prikazani sprotni statistični podatki skupine.

Stolpec »Družbeno« je prikazan le, če imate naročnino SKU družbenega kanala.Opomba

Pot poročila: Standardna poročila > Sprotna poročila > Pregled kontaktnega centra

Vrsta izpisa: tabela
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FormulaOpisParameter

Ime skupine.Ime skupine

Ime zastopnika.Ime zastopnika

Kardinalnost ID-jev sej zastopnika

(Kardinalnost zagotavlja skupno
število enoličnih ID-jev sej
zastopnika.)

Skupno število stikov, ki so bili
prijavljeni.

Skupno število prijav

Časovni žig najkrajše prijaveUra prve prijave.Ura začetne prijave

Časovni žig najdaljše odjaveUra zadnje odjave.Ura končne odjave

Vsota časovnih žigov sprotne
posodobitve – vsota časovnih žigov
prijave

Skupni čas prijave zastopnikov.Ure osebja

Vsota števila v stanju nedejavnostiSkupno število nedejavnih stanj.Število v stanju nedejavnosti

Vsota števila povezanihŠtevilo obravnavanih stikov.Št. obravnavanih stikov

Število vzpostavljenih glasovnih
klicev

Število obravnavanih klicev.Št. obravnavanih klicev

Število vzpostavljenih odhodnih v
klepetih

Število obravnavanih klepetov.Št. obravnavanih klepetov

Število vzpostavljenih – e-poštaŠtevilo obravnavanih e-poštnih
sporočil.

Št. obravnavanih e-poštnih sporočil

Število vzpostavljenih v družbenih
omrežjih + število vzpostavljenih
odhodnih v družbenih omrežjih

Skupno število obravnavanih
komunikacij v družbenem kanalu.

Št. obravnavanih v družbenih
omrežjih

Kartica s skupnim številom opuščenih stikov – sprotno

Poročilo vsebuje sprotno skupno število opuščenih stikov.

Pot poročila: Standardna poročila > Sprotna poročila > Pregled kontaktnega centra

Vrsta izpisa: kartica

Sprotna večpredstavnostna poročila

Intervalna poročila

Opuščeno – grafikon

V tem poročilu so prikazani vsi opuščeni klici, ki so bili prekinjeni v realnem času, preden so dosegli ciljno
lokacijo.

Pot poročila: Standardna poročila > Sprotna poročila > Večpredstavna poročila > Intervalna poročila
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Vrsta izpisa: palični grafikon

FormulaFiltriOpisParameter

Število ID-jev sej
stika

Vrsta prekinitve:
opuščeno

Število opuščenih med intervalom poročila. Opuščeni
klic je klic, ki je bil prekinjen, preden je dosegel ciljno
lokacijo, vendar je bil v sistemu dlje, kot določa prag
kratkega klica, nastavljen za podjetje.

Opuščeno

Opuščeno – sprotno

V tem poročilu je prikazano število klicev, ki so bili v sistemu, preden so bili opuščeni.

Pot poročila: Standardna poročila > Sprotna poročila > Večpredstavna poročila > Intervalna poročila

Vrsta izpisa: tabela

FormulaFiltriOpisParameter

Zadnjih 7 dniČasovno obdobjeInterval

Ime čakalne vrste.

Uporabljen kot: segment vrstice

Ime čakalne
vrste

ID čakalne vrste.

Uporabljen kot: segment vrstice

ID čakalne vrste

Vrsta medija, ki jo je uporabil stik, npr.
telefonija, e-pošta ali klepet.

Uporabljen kot: segment vrstice

Vrsta kanala

Število ID-jev sej stika (vrsta
prekinitve = opuščeno)/vsota
števila stikov

Odstotek opuščenih klicev.% opuščenih

Število ID-jev sej stika (vrsta
prekinitve = običajno) +
število ID-jev sej stika (vrsta
prekinitve = opuščeno) +
število ID-jev sej stika (vrsta
prekinitve = hitra_prekinitev)

Število klicev, ki so se končali med intervalom
poročila. V to število so vključeni sprejeti,
opuščeni in prekinjeni klici. Preusmerjeni in
kratki klici niso vključeni.

Končano

Število ID-jev sej stikaVrsta
prekinitve:
opuščeno

Število opuščenih med intervalom poročila.
Opuščen klic je klic, ki je bil prekinjen, ne da
bi bil posredovan na ciljno mesto, vendar je bil
v sistemu dlje, kot določa prag kratkega klica,
določen za podjetje.

Opuščeno

Vsota komunikacij v okviru
ravni storitve (vrsta
prekinitve: opuščeno)

Število klicev, ki so bili prekinjeni v čakalni
vrsti v okviru praga ravni storitve,
nastavljenega za čakalno vrsto ali veščino.

Opuščeno v SL

Vsota števila stikovSkupno število klicev iz vseh vrst izvora.Skupaj
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FormulaFiltriOpisParameter

Vsota trajanj v čakalni vrstiSkupni čas, ko so bili klici v čakalni vrsti in so
čakali na posredovanje zastopniku ali drugemu
viru. Čas v čakalni vrsti je izračunan po tem,
ko klic zapusti čakalno vrsto, zato čas v čakalni
vrsti za klic, ki je še vedno v čakalni vrsti, ni
vključen v poročilo.

Čas v čakalni
vrsti

Vsota trajanj v čakalni vrstiJe stik
obravnavani:
!= 1

Skupni čas med vstopom klicev v čakalno vrsto
in njihovim prevzemom (povezava z
zastopnikom ali drugim virom) v intervalu
poročila. Čas prevzema je izračunan po tem,
ko je klic prevzet, zato čas prevzema za klice,
ki čakajo na prevzem, ni prikazan v poročilu.

Čas za opuščeno

Vsota trajanj v čakalni
vrsti/vsota števil čakalnih
vrst

Skupni čas, ko so bili klici v čakalni vrsti,
deljen s skupnim številom klicev, uvrščenih v
čakalno vrsto.

Povprečni čas v
čakalni vrsti

Vsota trajanj v čakalni vrsti
(je stik obravnavan! =
1)/število ID-jev sej stika
(vrsta prekinitve = opuščeno)

Skupni čas, ko so bili klici v sistemu, preden
so bili opuščeni, deljen s skupnim številom
opuščenih klicev.

Povp. čas
opustitve

Grafikon intervala vstopne točke – sprotno

V tem poročilu je prikazano število dohodnih klicev.

Pot poročila: Standardna poročila > Sprotna poročila > Večpredstavna poročila > Intervalna poročila

Vrsta izpisa: palični grafikon

FormulaOpisParameter

Število ID-jev sej
stika

Število vrst dohodnih
stikov.

Dohoden

Dohodno, kratko, čas IVR – vstopna točka

V tem poročilu je prikazano število vrst kanalov, ki so bili v sistemu IVR.

Pot poročila: Standardna poročila > Sprotna poročila > Večpredstavna poročila > Intervalna poročila

Vrsta izpisa: tabela

FormulaFiltriOpisParameter

Zadnjih 7 dniČasovno obdobjeInterval

Ime vstopne točke.

Uporabljen kot: segment vrstice

Ime vstopne
točke

Vrsta medija, ki jo je uporabil stik, npr. telefonija,
e-pošta ali klepet.

Uporabljen kot: segment vrstice

Vrsta kanala
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FormulaFiltriOpisParameter

Število ID-jev sej stikaOznačuje dohodni klic.Dohoden

Število ID-jev sej stikaVrsta
prekinitve:
kratek_klic

Število klicev, ki so bili prekinjeni v okviru praga
kratkih klicev, nastavljenega za podjetje, ne da bi
bili povezani z zastopnikom.

Kratek

Vsota trajanj IVRŠtevilo klicev v sistemu IVR.Čas IVR

Raven storitve čakalne vrste – sprotno

V tem poročilu je prikazano število vrst kanalov, ki so sproti na voljo v čakalnih vrstah. Podrobno poročilo,
ki ga sestavljajo opuščeni klici, raven storitve, zaključeni klici in drugi parametri.

Pot poročila: Standardna poročila > Sprotna poročila > Večpredstavna poročila > Intervalna poročila

Vrsta izpisa: tabela

FormulaFiltriOpisParameter

Ime čakalne vrste.

Uporabljen kot: segment vrstice

Ime čakalne
vrste

Zadnjih 7 dniČasovno obdobjeInterval

Vrsta medija, ki jo je uporabil stik, npr.
telefonija, e-pošta ali klepet.

Uporabljen kot: segment vrstice

Vrsta kanala

(Raven v storitvi)/skupno številoŠtevilo klicev, ki so bili prevzeti v okviru
praga ravni storitve, nastavljenega za čakalno
vrsto ali veščino (v poročilu o intervalu
veščin po čakalni vrsti), deljeno s skupnim
številom klicem (vključno z opuščenimi
klici).

% ravni v
storitvi

Število ID-jev sej stika (trajanje
povezave: > 0)/število ID-jev sej
stika (vrsta prekinitve =
opuščeno) + število ID-jev sej
stika (trajanje povezave: > 0)

Število prevzetih klicev, deljeno s številom
klicev, ki so bili dodani v čakalno vrsto,
minus kratki klici.

% prevzetih

Vsota števila stikovSkupno število klicev iz vseh vrst izvora.Skupaj

Število ID-jev sej stika (vrsta
prekinitve = opuščeno) + število
ID-jev sej stika (trajanje
povezave > 0) + število ID-jev
sej stika (vrsta prekinitve =
hitra_prekinitev)

Število klicev, ki so se končali med
intervalom poročila. V to število so vključeni
sprejeti, opuščeni in prekinjeni klici.
Preusmerjeni in kratki klici niso vključeni.

Končano
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FormulaFiltriOpisParameter

Število ID-jev sej stika (vrsta
prekinitve = opuščeno)

Vrsta
prekinitve:
opuščeno

Število opuščenih med intervalom poročila.
Opuščen klic je klic, ki je bil prekinjen, ne
da bi bil posredovan na ciljno mesto, vendar
je bil v sistemu dlje, kot določa prag kratkega
klica, določen za podjetje.

Opuščeno

Število ID-jev sej stika (trajanje
povezave > 0)

Število klicev, ki so bili preusmerjeni iz
čakalne vrste na zastopnika ali razpoložljiv
vir in jih je zastopnik ali vir prevzel.

Odgovorjeno

Vsota števila konferencKolikokrat so zastopniki začeli konferenčni
klic z zastopnikom ali zunanjo številko.

Število
konferenc

Vsota števila zadržanihKolikokrat je bil klicatelj uvrščen na čakanje.Število
zadržanih

Vsota trajanj v čakalni vrsti (je
stik obravnavan ! = 1)/število
ID-jev sej stika (vrsta prekinitve
= opuščeno)

Skupni čas, ko so bili klici v sistemu, preden
so bili opuščeni, deljen s skupnim številom
opuščenih klicev.

Povp. čas
opustitve

Vsota trajanj v čakalni vrsti
(trajanje povezave > 0)/število
ID-jev sej stika (trajanje
povezave > 0)

Skupni čas prevzema, deljen s skupnim
številom prevzetih klicev.

Povp. hitrost
prevzema

Grafikon ravni storitve čakalne vrste – sprotno

To poročilo prikazuje skupno število glasovnih komunikacij, ki so sproti obravnavane na ravni storitve.

Pot poročila: Standardna poročila > Sprotna poročila > Večpredstavna poročila > Intervalna poročila

Vrsta izpisa: palični grafikon

FormulaOpisParameter

Število ID-jev seje stika (raven
storitve > 0)

Skupno število obravnavanih
glasovnih komunikacij.

Obravnavani klici na ravni
storitve

Statistika čakalne vrste – sprotno

V tem poročilu so prikazane podrobnosti čakalne vrste v realnem času.

Pot poročila: Standardna poročila > Sprotna poročila > Poročila zastopnika > Intervalna poročila

Vrsta izpisa: tabela

FormulaOpisParameter

Ime čakalne vrste, v kateri so prosta mesta za klice, ki
čakajo na obravnavo s strani zastopnika. Klici so z vstopne
točke premaknjeni v čakalno vrsto, nato pa so porazdeljeni
med zastopnike.

Uporabljen kot: segment vrstice

Ime čakalne vrste
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FormulaOpisParameter

Vrsta medija, ki jo je uporabil stik, npr. telefonija, e-pošta
ali klepet.

Uporabljen kot: segment vrstice

Vrsta kanala

% ravni storitve = vsota
znotraj ravni
storitve/vsota števila
stikov

Število klicev, ki so bili prevzeti v okviru praga ravni
storitve, nastavljenega za čakalno vrsto ali veščino (v
poročilu o intervalu veščin po čakalni vrsti), deljeno s
skupnim številom klicem, ki vključuje opuščene klice.

% ravni storitve

Število števila čakalnih
vrst

Število čakalnih vrst, v katere je bil uvrščen stik.V čakalni vrsti

Najdaljši čas v čakalni
vrsti

Najdaljši čas, v katerem je bil stik v posamezni čakalni
vrsti, zajeti v poročilu.

Najdaljši čas v
čakalni vrsti

Podrobnosti o stikih lokacij – sprotno

V tem poročilu je prikazano število stikov, ki so na voljo v vseh čakalnih vrstah za lokacijo.

Vrsta izpisa: tabela

FormulaOpisParameter

Sprotno – 30 minutČasovno obdobjeInterval

Ime čakalne vrste.

Uporabljen kot: segment vrstice

Ime čakalne vrste

Ime lokacije.

Uporabljen kot: segment vrstice

Ime lokacije

Vrsta medija, ki jo je uporabil stik, npr. telefonija,
e-pošta ali klepet.

Uporabljen kot: segment vrstice

Vrsta kanala

Število ID-jev sej stika (trajanje
povezave: > 0) + število ID-jev
sej stika (vrsta prekinitve:
opuščeno) + število ID-jev sej
stika (vrsta prekinitve =
nenadna_prekinitev)

Število klicev, ki so se končali med intervalom
poročila. V to število so vključeni sprejeti, opuščeni
in prekinjeni klici. Preusmerjeni in kratki klici niso
vključeni.

Končano

Število ID-jev seje stika (vrsta
prekinitve =
nenadna_prekinitev)

Število klicev, ki so bili prevzeti (tj. povezani z
zastopnikom ali preusmerjeni na ciljno lokacijo in
sprejeti na njej), vendar so bili nato takoj prekinjeni v
okviru praga za nenadno prekinitev, določenega za
podjetje.

Število nenadnih
prekinitev povezave

Število ID-jev sej stika (trajanje
povezave > 0)

Število klicev, ki so bili preusmerjeni iz čakalne vrste
na zastopnika ali razpoložljiv vir in jih je zastopnik ali
vir prevzel.

Odgovorjeno
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FormulaOpisParameter

Vsota števila konferencKolikokrat so zastopniki začeli konferenčni klic z
zastopnikom ali zunanjo številko.

Število konferenc

Vsota števila zadržanihKolikokrat je bil klicatelj uvrščen na čakanje.Število zadržanih

Vsota trajanj v čakalni vrsti
(trajanje povezave > 0)

Skupni čas med vstopom klicev v čakalno vrsto in
njihovim prevzemom (povezava z zastopnikom ali
drugim virom) v intervalu poročila. Čas prevzema je
izračunan po tem, ko je klic prevzet, zato čas prevzema
za klice, ki čakajo na prevzem, ni prikazan v poročilu.

Čas odgovorjenih

Vsota trajanj zadržanja + vsota
trajanj povezave

Časovni interval med prevzemom klicev s strani
zastopnika ali drugega vira in prekinitvijo klicev.
Trajanje povezave je izračunano šele, ko je klic
prekinjen, zato trajanje povezave za klic, ki je še vedno
v teku, ni prikazano v poročilu.

Trajanje povezave

Grafikon podrobnosti o stikih lokacij – sprotno

To poročilo vsebuje podrobnosti lokacije.

Pot poročila: Standardna poročila > Sprotna poročila > Večpredstavna poročila > Intervalna poročila

Vrsta izpisa: palični grafikon

FormulaOpisParameter

Število ID-jev sej stika (trajanje povezave > 0)
+ število ID-jev sej stika (vrsta prekinitve =
opuščeno) + število ID-jev sej stika (vrsta
prekinitve = hitra_prekinitev)

Število klicev, ki so se končali med intervalom
poročila. Število vključuje prevzete, opuščene
in prekinjene klice. Preusmerjeni in kratki klici
niso vključeni.

Končano

Podrobnosti o stikih skupine – sprotno

V tem poročilu so prikazane dejavnosti zastopnika, ki so povezane s čakalnimi vrstami, lokacijami in skupinami.

Pot poročila: Standardna poročila > Sprotna poročila > Večpredstavna poročila > Intervalna poročila

Vrsta izpisa: tabela

FormulaFiltriOpisParameter

Sprotno – 30 minutČasovno obdobjeInterval

Ime čakalne vrste.

Uporabljen kot: segment vrstice

Ime čakalne
vrste

Ime lokacije.

Uporabljen kot: segment vrstice

Ime lokacije

Ime skupine.

Uporabljen kot: segment vrstice

Ime skupine
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FormulaFiltriOpisParameter

Vrsta medija, ki jo je uporabil stik, npr.
telefonija, e-pošta ali klepet.

Uporabljen kot: segment vrstice

Vrsta kanala

Število ID-jev sej stika
(trajanje povezave > 0)
+ število ID-jev sej
stika (vrsta prekinitve
= opuščeno) + število
ID-jev sej stika (vrsta
prekinitve =
hitra_prekinitev)

Število klicev, ki so se končali med
intervalom poročila. V to število so vključeni
sprejeti, opuščeni in prekinjeni klici.
Preusmerjeni in kratki klici niso vključeni.

Končano

Število ID-jev sej stikaVrsta prekinitve:
nenadna_prekinitev

Število klicev, ki so bili prevzeti (tj. povezani
z zastopnikom ali preusmerjeni na ciljno
lokacijo in sprejeti na njej), vendar so bili
nato takoj prekinjeni v okviru praga za
nenadno prekinitev, določenega za podjetje.

Število nenadnih
prekinitev
povezave

Število ID-jev sej stika
(trajanje povezave > 0)

Število klicev, ki so bili preusmerjeni iz
čakalne vrste na zastopnika ali razpoložljiv
vir in jih je zastopnik ali vir prevzel.

Odgovorjeno

Vsota števila zadržanihKolikokrat je bil klicatelj uvrščen na čakanje.Število
zadržanih

Vsota števila konferencKolikokrat so zastopniki začeli konferenčni
klic z zastopnikom ali zunanjo številko.

Število
konferenc

Vsota trajanj v čakalni
vrsti

Trajanje povezave
> 0

Skupni čas med vstopom klicev v čakalno
vrsto in njihovim prevzemom (povezava z
zastopnikom ali drugim virom) v intervalu
poročila. Čas prevzema je izračunan po tem,
ko je klic prevzet, zato čas prevzema za klice,
ki čakajo na prevzem, ni prikazan v poročilu.

Čas
odgovorjenih

Vsota trajanj zadržanja
+ vsota trajanj
povezave

Časovni interval med prevzemom klicev s
strani zastopnika ali drugega vira in
prekinitvijo klicev. Čas povezave je izračunan
šele, ko je klic prekinjen, zato čas povezave
za aktivni klic ni prikazan v poročilu.

Trajanje
povezave

Grafikon podrobnosti o stikih skupine – sprotno

V tem poročilu je prikazano sprotno število klicev, ki so bili opravljeni na ravni skupine.

Pot poročila: Standardna poročila > Sprotna poročila > Večpredstavna poročila > Intervalna poročila

Vrsta izpisa: palični grafikon
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FormulaOpisParameter

Število ID-jev sej stika (trajanje povezave > 0)
+ število ID-jev sej stika (vrsta prekinitve =
opuščeno) + število ID-jev sej stika (vrsta
prekinitve = hitra_prekinitev)

Število klicev, ki so se končali med intervalom
poročila. Število vključuje prevzete, opuščene
in prekinjene klice. Preusmerjeni in kratki klici
niso vključeni.

Končano

Poročila posnetkov

Polje Trajanje povezave v poročilu posnetka je izpolnjeno z ničlami, ko je klic v teku. Polje Trajanje
povezave v poročilu posnetka je z vrednostmi izpolnjeno šele po končanem klicu.

Opomba

Stik, ki je najdlje v čakalni vrsti

V poročilu o stikih, ki so bili najdlje v čakalni, je prikazano najdaljše trajanje čakanja stika v določeni čakalni
vrsti. V poročilu je prikazan čas čakanja stika v čakalni vrsti. V poročilu je prikazan tudi stik, ki trenutno
najdlje čaka v čakalni vrsti.

Pot poročila: Standardna poročila > Sprotna poročila > Večpredstavna poročila > Poročila posnetkov

Vrsta izpisa: tabela

OpisParameter

Edinstveni identifikator čakalne vrste.ID čakalne vrste

Ime čakalne vrste.Ime čakalne vrste

Vrsta medija čakalne vrste, npr. telefonija, e-pošta ali
klepet.

Vrsta kanala

Najdaljši čas čakanja stika v čakalni vrsti.Najdaljši čas stika v čakalni vrsti

Stik, ki najdlje čaka v čakalni vrsti.Stik, ki je trenutno najdlje v čakalni vrsti

Grafikon vstopne točke posnetka – sprotno za IVR

V tem poročilu je prikazano število klicev, ki so trenutno na voljo v sistemu IVR.

Pot poročila: Standardna poročila > Sprotna poročila > Večpredstavna poročila > Poročila posnetkov

Vrsta izpisa: palični grafikon

FormulaFiltriOpisParameter

Število ID-jev sej
stika

Trenutno stanje: IVR
povezan

Število klicev, ki so trenutno v sistemu IVR.V IVR

Vstopna točka posnetka – sprotno

V tem poročilu so prikazane podrobnosti posnetka klicev na vstopni točki ali v čakalni vrsti.

Pot poročila: Standardna poročila > Sprotna poročila > Večpredstavna poročila > Poročila posnetkov
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Vrsta izpisa: tabela

FormulaFiltriOpisParameter

Ime vstopne točke, ki je ciljno mesto za klice
strank v sistemu Webex Contact Center.

Uporabljen kot: segment vrstice

Ime vstopne
točke

Vrsta medija, ki jo je uporabil stik, npr.
telefonija, e-pošta ali klepet.

Uporabljen kot: segment vrstice

Vrsta kanala

Število ID-jev sej
stika

Trenutno stanje: IVR
povezan

Število klicev, ki so trenutno v sistemu IVR.V IVR

Število ID-jev sej
stika

Trenutno stanje:
parkirano

Število klicev, ki so trenutno čakalnih vrstah
in so vključeni v poročilo. V primeru poročili
vstopne točke to število predstavlja število
klicev, ki so trenutno v čakalnih vrstah in so
bili preusmerjeni z vstopne točke.

V čakalni vrsti

Število ID-jev sej
stika

Trenutno stanje:
povezan, na čakanju,
čakanje končano,
posvetovanje končano,
posvetovanje

Število klicev, ki so trenutno povezani z
zastopnikom.

Povezan

Grafikon vstopne točke posnetka – sprotno

V tem poročilu je prikazan posnetek vrste stika.

Pot poročila: Standardna poročila > Sprotna poročila > Večpredstavna poročila > Poročila posnetkov

Vrsta izpisa: palični grafikon

FormulaFiltriOpisParameter

Število ID-jev sej stika (vrsta kanala =
telefonija in trenutno stanje = povezan)

Vrsta medija, ki jo je uporabil
stik: telefonija.

Glasovno

Število ID-jev sej stika (vrsta kanala =
klepet in trenutno stanje = povezan)

Vrsta medija, ki jo je uporabil
stik: klepet.

Klepet

Število ID-jev sej stika (vrsta kanala =
e-pošta in trenutno stanje = povezan)

Vrsta medija, ki jo je uporabil
stik: e-pošta.

E-pošta

Število ID-jev sej stikaTrenutno stanje:
parkirano

Število čakalnih vrst, v katere je
bil uvrščen stik.

V čakalni
vrsti

Število ID-jev sej stikaTrenutno stanje:
povezan, na
čakanju

Skupno število obravnavanih
klicev.

Povezan
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Grafikon čakalne vrste posnetka – sprotno

V tem poročilu je prikazan posnetek ravni storitve.

Pot poročila: Standardna poročila > Sprotna poročila > Večpredstavna poročila > Poročila posnetkov

Vrsta izpisa: palični grafikon

FormulaFiltriOpisParameter

Število ID-jev sej
stika

Trenutno stanje:
parkirano

Število klicev, ki so trenutno čakalnih vrstah
in so vključeni v poročilo. V primeru poročili
vstopne točke to število predstavlja število
klicev, ki so trenutno v čakalnih vrstah in so
bili preusmerjeni z vstopne točke.

V čakalni
vrsti

Število ID-jev sej
stika

Trenutno stanje:
povezan, na čakanju

Število klicev, ki so trenutno povezani z
zastopnikom.

Povezan

Raven storitve čakalne vrste posnetka – sprotno

V tem poročilu je prikazana raven storitve na ravni skupine, čakalne vrste in lokacije.

Pot poročila: Standardna poročila > Sprotna poročila > Večpredstavna poročila > Poročila posnetkov

Vrsta izpisa: tabela

FormulaFiltriOpisParameter

Ime čakalne vrste.

Uporabljen kot: segment vrstice

Ime čakalne vrste

Ime lokacije.

Uporabljen kot: segment vrstice

Ime lokacije

Ime skupine.

Uporabljen kot: segment vrstice

Ime skupine

Vrsta medija, ki jo je uporabil stik, npr.
telefonija, e-pošta ali klepet.

Uporabljen kot: segment vrstice

Vrsta kanala

Število ID-jev sej
stika

Trenutno stanje:
parkirano

Število klicev, ki so trenutno čakalnih vrstah in
so vključeni v poročilo. V primeru poročili
vstopne točke to število predstavlja število
klicev, ki so trenutno v čakalnih vrstah in so
bili preusmerjeni z vstopne točke.

V čakalni vrsti

Število ID-jev sej
stika

Trenutno stanje:
povezan, na
čakanju, čakanje
končano,
posvetovanje,
posvetovanje
končano

Število klicev, ki so trenutno povezani z
zastopnikom.

Povezan
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FormulaFiltriOpisParameter

Trenutni % ravni
storitve = raven v
storitvi/skupno
število

Skupno število =
število ID-jev sej
stika

Odstotek klicev v čakalni vrsti, ki še niso
dosegli praga ravni storitve, nastavljenega za
čakalno vrsto.

Trenutni % ravni
storitve

Število ID-jev
zastopnikov

Število zastopnikov, ki so trenutno prijavljeni
v to skupino ali vse skupine na tej lokaciji. Na
ravni čakalne vrste je ta številka število
zastopnikov, ki so prijavljeni v vse skupine na
lokacijah, dodeljenih tej čakalni vrsti.

Prijavljeni
zastopniki

Statistični podatki skupine in čakalne vrste – sprotno

Kartica za povprečni čas obravnave – sprotno

V tem poročilu je prikazan sprotni povprečni čas obravnave za vsak posamezen kanal in za vse kanale.

Pot poročila: Standardna poročila > Sprotna poročila > Statistični podatki skupine in čakalne vrste

Vrsta izpisa: kartica

Statistični podatki skupine – sprotno

V tem poročilu so prikazani sprotni statistični podatki skupine.

Pot poročila: Standardna poročila > Sprotna poročila > Statistični podatki skupine in čakalne vrste

Vrsta izpisa: tabela

FormulaOpisParameter

Ime skupine.Ime skupine

Ime zastopnika.Ime zastopnika

Prikazuje stanje zastopnika, na
primer »Na voljo«, »Nedejaven«
ali »Ni odziva«.

Trenutno stanje

Skupno število ID-jev seje stikaŠtevilo obravnavanih stikov.Št. obravnavanih stikov

Skupni čas stika v določenem
intervalu/število stikov,
obravnavanih v določenem
intervalu

Povprečni čas za obravnavo stika.Povprečni čas obravnave

Skupni čas zaključevanja v
določenem intervalu/skupno število
zaključevanj v določenem intervalu

Povprečni čas za zaključevanje
stika.

Povprečni čas zaključevanja
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Kartica stanja skupine – sprotno

Ta tortni grafikon razčleni število prijavljenih zastopnikov po trenutnem stanju.

Pot poročila: Standardna poročila > Sprotna poročila > Pregled kontaktnega centra

Vrsta izpisa: grafikon

Kartica za skupno število obravnavanih – sprotno

V tem poročilu je prikazano skupno število stikov, ki so obravnavami sproti.

Pot poročila: Standardna poročila > Sprotna poročila > Statistični podatki skupine in čakalne vrste

Vrsta izpisa: kartica

Prehodna poročila
Prehodna poročila so izbirna poročila. Če želite omogočiti poročila, se lahko glede na poslovne potrebe obrnete
na skupino za zagotavljanje rešitev podjetja Cisco.

Poročilo o podrobnostih dejavnosti opuščenih klicev
V poročilu o podrobnostih dejavnosti opuščenih klicev so prikazane informacije o opuščenih klicih.

Pot poročila: Standardna poročila > Prehodna poročila

Vrsta izpisa: tabela

FormulaOpisParameter

Vrednost časovnega žiga
začetka stika

Časovni žig, ko se je stik začel.Ura začetka klica

Vrednost DNISŠtevke DNIS, dostavljene s klicem.

Telefonsko podjetje pošlje niz števk DNIS (storitev
prepoznavanja klicane številke), ki vsebuje
klicateljevo telefonsko številko.

Klicana številka

Vrednost ANIŠtevke ANI, dostavljene s klicem.

Telefonsko podjetje pošlje niz števk ANI (samodejno
prepoznavanje številke), ki vsebuje klicateljevo
telefonsko številko.

ANI klica

Vrednost imena prve čakalne
vrste

Ime čakalne vrste, v katero je bil uvrščen klic med
čakanjem na zastopnika.

CSQ usmerjenega
klica

Vrednost imena zastopnikaIme zastopnika, ki je prejel klic, preden je bil klic
opuščen.

Zastopnik

Vrednost veščinVeščine, ki so bile povezane s čakalno vrsto, v katero
je bil preusmerjen klic.

Veščine za klic

Vrednost časovnega žiga
konca stika

Datum in ura, ko je bil klic opuščen.Čas opustitve klica
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FormulaOpisParameter

Čas opustitve klica – čas
začetka klica

Čas, ki je potekel med časom, ko je klic prispel v
sistem, in časom, ko j bil opuščen.

Čas do opustitve

Zbirno poročilo o klicih zastopnika
V zbirnem poročilu o klicih zastopnika je prikazan povzetek vsakega klica, ki ga je vzpostavil in sprejel
zastopnik.

Podrobnosti klicu se upoštevajo pri zadnjem zastopniku, ki je obravnaval klic.Opomba

Pot poročila: Standardna poročila > Prehodna poročila

Vrsta izpisa: tabela

FormulaOpisParameter

Ime zastopnika. Uporabljen kot segment
vrstice.

Ime zastopnika

Končna točka (številka, e-pošta ali klepet),
na kateri je zastopnik prejel klice, klepete
ali e-pošto. Uporabljen kot segment vrstice.

Končna točka zastopnika
(DN)

Število ID-jev sej stika (smer klica =
dohodni)

Skupno število klicev, ki jih je prejel
zastopnik.

Skupno število dohodnih

Povprečje trajanja povezave (smer
klica = dohodni)

Povprečni čas, ki ga je zastopnik porabil
za pogovor s klicateljem.

Povp. čas pogovora za
dohodne

Povprečje trajanja zadržanja (smer
klica = dohodni)

Povprečni čas, ko zastopnik uvrsti dohodni
klic na čakanje.

Povp. čas zadržanja
dohodnih

Povprečje trajanja zaključevanja (smer
klica = dohodni)

Povprečni čas, ko je bil zastopnik zaposlen
po prekinitvi ali preusmeritvi dohodnega
klica.

Povp. čas dela za
dohodne

Število ID-jev sej stika (smer klica =
odhodni)

Klici, ki jih je opravil zastopnik. To število
vključuje tako vzpostavljene klice kot tudi
poskuse vzpostavitve klica.

Odhodni klici

Povprečje trajanja povezave (smer
klica = odhodni)

Povprečni čas, ko je bil zastopnik zaposlen
z odhodnim klicem.

Povp. čas odhodnega
klica

Najdaljše trajanje povezave (smer
klica = odhodni)

Najdaljši čas, ko je bil zastopnik zaposlen
z odhodnim klicem.

Najdaljši čas odhodnega
klica

Vsota števila preusmerjenih klicev na
zastopnika

Klici, ki so bili preusmerjeni na zastopnika.Preusmeritev notri
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FormulaOpisParameter

Vsota števila preusmeritev z
zastopnika na zastopnika + vsota
števila preusmeritev zastopnika na DN
+ vsota števila preusmeritev z
zastopnika v čakalno vrsto + vsota
števila preusmeritev zastopnika na
vstopno točko

Klici, ki jih je preusmeril zastopnik.Preusmeritev ven

Vsota števila konferencKonferenčni klici, pri katerih je sodeloval
zastopnik.

Konferenca

Podrobno poročilo zastopnika
V podrobnem poročilu zastopnika so prikazane informacije o samodejni distribuciji klicev (ACD) in klicih,
ki niso ACD, ki so jih zastopniki prejeli ali poklicali.

Pot poročila: Standardna poročila > Prehodna poročila

Vrsta izpisa: tabela

FormulaOpisParameter

Vrednost imena zastopnikaIme zastopnika.Ime zastopnika

Vrednost končne točke
zastopnika (DN)

Končna točka (številka, e-pošta ali klepet), na kateri
je zastopnik prejel klice, klepete ali e-pošto.

Interna številka

Vrednost časovnega žiga
začetka stika

Datum in ura začetka klica.Ura začetka klica

Vrednost časovnega žiga konca
stika

Datum in ura konca klica.Ura konca klica

Končni čas klica – začetni čas
klica

Čas, ki je potekel med začetnim in končnim časom
klica.

Trajanje

Vrednost DNISŠtevke DNIS, dostavljene s klicem.

Telefonsko podjetje pošlje niz števk DNIS (storitev
prepoznavanja klicane številke), ki vsebuje
klicateljevo telefonsko številko.

Klicana številka

Vrednost ANIŠtevke ANI, dostavljene s klicem.

Telefonsko podjetje pošlje niz števkANI (samodejno
prepoznavanje številke), ki vsebuje klicateljevo
telefonsko številko.

ANI klica

Vrednost imena prve čakalne
vrste

Ime čakalne vrste, v kateri so bili zadržani klici, ki
čakajo na zastopnika.

CSQ usmerjenega
klica

Vrednost imena končne čakalne
vrste

Ime končne čakalne vrste, v kateri je klic čakal na
zastopnika, če je bilo uporabljenih več čakalnih vrst.

Drugi CSQ-ji
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FormulaOpisParameter

Vrednost veščinVeščine, ki so bile povezane s čakalno vrsto, ki je
obravnavala klic.

Veščine za klic

Vrednost trajanja povezaveČas, ki je potekel od takrat, ko se je zastopnik
povezal s klicem, do takrat, ko je bil klic prekinjen
ali preusmerjen, vendar brez časa zadržanja.

Trajanje pogovora

Vrednost trajanja zadržanjaSkupni čas, ko je zastopnik uvrstil klice na čakanje.Čas zadržanja

Vrednost trajanja zaključevanjaSkupni čas, ko je bil zastopnik zaseden po prekinitvi
ali preusmeritvi klica.

Delovni čas

Vrednost smeri klicaPrikazuje, ali je bil klic dohodni oziroma odhodni.Smer klica

Zbirno poročilo zastopnika
Zbirno poročilo zastopnika vsebuje eno vrstico za vsakega zastopnika. Vsaka vrstica vsebuje povzetek
dejavnosti zastopnika.

Pot poročila: Standardna poročila > Prehodna poročila

Vrsta izpisa: tabela

FormulaOpisParameter

Ime zastopnika. Uporabljen kot segment vrstice.Ime zastopnika

Število imen kod za
zaključevanje

Število klicev, ki so bili povezani z zastopnikom.

• Če je zastopnik vzpostavil konferenco z drugim
zastopnikom, se ta vrednost poveča za ena za
zastopnika, ki je bil udeleženec konference.

• Če je zastopnik preusmeri klic in je ta
preusmerjen nazaj k zastopniku, se ta vrednost
poveča za dva.

Obravnavani klici

Število ID-jev sej stikaŠtevilo klicev, poslanih zastopniku, ne glede na to, ali
je zastopnik prevzel klic.

Če je bil klic, ki je bil povezan z zastopnikom,
preusmerjen na drugega zastopnika, nato pa znova
preusmerjen na prvotnega zastopnika, se vrednost za
prvotnega zastopnika poveča za dve (enkrat za vsako
dodelitev klica).

Dodeljeni klici

Obravnavani klici/dodeljeni
klici

Razmerje med klici, ki jih je obravnaval zastopnik, on
klice, ki so bili dodeljeni zastopniku.

Razmerje obravnavanih

Skupni čas
obravnave/obravnavani
klici

Povprečni čas obravnave za vse klice, ki jih je
obravnaval zastopnik.

Povprečni čas
obravnave
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FormulaOpisParameter

Povprečje trajanja povezavePovprečni čas, ki ga je zastopnik porabil za klic.Povprečni čas pogovora

Najdaljše trajanje povezaveNajdaljši čas, ki ga je zastopnik porabil za klic.Najdaljši čas pogovora

Povprečje trajanja zadržanjaPovprečni čas, ko zastopnik uvrsti klic na čakanje.Povprečni čas zadržanja

Najdaljše trajanje zadržanjaNajdaljši čas, ko zastopnik uvrsti klic na čakanje.Najdaljši čas zadržanja

Povprečje trajanja
zaključevanja

Povprečni čas, ko je bil zastopnik zaposlen po
prekinitvi ali preusmeritvi klica.

Povprečni čas dela

Najdaljše trajanje
zaključevanja

Najdaljši čas, ko je bil zastopnik zaposlen po prekinitvi
ali preusmeritvi klica.

Najdaljši čas dela

Zbirno poročilo aplikacije
V zbirnem poročilu aplikacije so prikazani statistični podatki o klicih za vsako aplikacijo. Vsebuje informacije
za dodeljene, obravnavane, opuščene, dohodne in odhodne klice. Vsebuje tudi informacije o času pogovorov
pri klicu, času dela in času opustitve.

Pot poročila: Standardna poročila > Prehodna poročila

Vrsta izpisa: tabela

FormulaOpisParameter

Ime vstopne točke. Uporabljen kot segment vrstice.Ime vstopne točke

Število ID-jev sej stikaŠtevilo klicev, ki so bili prejeti z aplikacijo,
vključno z notranjimi klici. Vključuje število
klicev, ki jih je obravnavala aplikacija, in število
klicev, ki so bili opuščeni med uporabo aplikacije.

Dodeljeni klici

Število ID-jev sej stika (vrsta
prekinitve = običajno)

Število klicev, ki jih je obravnavala aplikacija,
vključno z notranjimi klici.

Obravnavani klici

Povprečje trajanja čakalne vrstePovprečni čas v čakalni vrsti, preden je zastopnik
prevzel klic. Klici, ki niso bili povezani z
zastopnikom, niso vključeni v ta izračun.

Povp. hitrost
prevzema

Povprečje trajanja povezavePovprečni čas, ki ga je zastopnik porabil za klic.Povp. čas pogovora

Povprečje trajanja zaključevanjaPovprečni čas, ko je bil zastopnik zaposlen po
prekinitvi ali preusmeritvi klica.

Povp. čas dela

Število vrst prekinitev (vrsta
prekinitve = opuščeno)

Število klicev, ki jih je opustila aplikacija.Opuščeni klici

Povprečje trajanja v čakalni vrsti
(vrsta prekinitve = opuščeno)

Povprečno trajanje klicev, preden so bili opuščeni.Povp. obravnavni čas
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Poročilo o dejavnosti CSQ po trajanju obdobja
Dejavnost čakalne vrste storitev stika (CSQ) po trajanju obdobja prikazuje informacije o ravneh storitev ter
število in odstotek klicev, ki so bili dodeljeni, obravnavani, opuščeni in odstranjeni iz čakalne vrste. Prikazuje
informacije za 30- ali 60-minutni interval znotraj obdobja poročanja. Poročilo lahko filtrirate za določeno
trajanje obdobja za en dan ali več dni. V nasprotju z drugimi poročili je časovni del filtra intervala v tem
poročilu obravnavan kot trajanje obdobja.

Pot poročila: Standardna poročila > Prehodna poročila

Vrsta izpisa: tabela

FormulaOpisParameter

Ime čakalne vrste. Uporabljen kot segment
vrstice.

Ime prve čakalne
vrste

Časovno obdobje. Uporabljen kot segment
vrstice.

Interval

Časovni žig najkrajšega začetka
stika

Časovni žig, ko se je stik začel.Ura začetka

Časovni žig najdaljšega konca stikaČasovni žig, ko se je stik končal.Končni čas

Število ID-jev sej stikaŠtevilo klicev, ki so bili preusmerjeni v čakalno
vrsto, ne glede na to, ali je zastopnik prevzel
klic.

Dodeljeni klici

Število ID-jev sej stika (vrsta
prekinitve = običajno)

Število klicev, ki jih je obravnavala čakalna
vrsta.

Obravnavani klici

Število ID-jev sej stika (je v ravni
storitve = 1, vrsta prekinitve =
opuščeno)

Število klicev, ki so bili opuščeni v času, ki je
prikazan v polju za raven storitve.

Opuščeni klici < SL

Število ID-jev sej stika (vrsta
prekinitve = opuščeno)

Število klicev, ki so bili preusmerjeni v čakalno
vrsto in so bili opuščeni.

Opuščeni klici

Opuščeni klici/dodeljeni kliciOdstotek klicev, ki so bili usmerjeni v čakalno
vrsto in so bili opuščeni.

Stopnja opustitve

Zbirno poročilo zastopnika CSQ
V zbirnem poročilu zastopnika CSQ so prikazane informacije o klicih posameznega zastopnika, ki so bili
obravnavani v posamezni čakalni vrsti. Zastopnik lahko obravnava klice za več čakalnih vrst. V tem poročilu
so prikazani povprečni in skupni čas pogovora za obravnavane klice, povprečni in skupni čas dela po klicih,
skupni čas zvonjenja preusmerjenih klicev, število klicev, uvrščenih na čakanje, povprečni in skupni čas
zadržanja za klice, ki so bili uvrščeni na čakanje, in število neodgovorjenih klicev.

Pot poročila: Standardna poročila > Prehodna poročila

Vrsta izpisa: tabela
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FormulaOpisParameter

Ime čakalne vrste. Uporabljen kot segment vrstice.Ime prve čakalne
vrste

Ime zastopnika. Uporabljen kot segment vrstice.Ime zastopnika

Število imen kod za
zaključevanje

Število klicev, ki jih je v obdobju poročanja prevzel
zastopnik v čakalni vrsti.

Obravnavani klici

Povprečje trajanja povezavePovprečni čas, ki ga je zastopnik porabil za klice v
čakalni vrsti.

Povp. čas pogovora

Vsota trajanj povezanihSkupni čas, ki ga je zastopnik porabil za klice v čakalni
vrsti.

Skupni čas pogovora

Povprečje trajanja
zaključevanja

Povprečni čas, ki ga je zastopnik porabil po prekinitvi
ali preusmeritvi klicev v čakalni vrsti.

Povp. čas dela

Vsota trajanj zaključevanjaSkupni čas, ki ga je zastopnik porabil po prekinitvi ali
preusmeritvi klicev v čakalni vrsti.

Skupni čas dela

Vsota trajanj zvonjenjaČas, ki je potekel, ko je bil klic vzpostavljen in ko ga
je zastopnik prevzel, je bil preusmerjen na drugega
zastopnika ali je bil prekinjen.

Skupni čas zvonjenja

Povprečje trajanja zvonjenjaPovprečni čas, ki je potekel, ko je bil klic vzpostavljen
in ko ga je zastopnik prevzel, je bil preusmerjen na
drugega zastopnika ali je bil prekinjen.

Povp. čas zvonjenja

Vsota števila zadržanihKlici, ki jih je zastopnik uvrstil na čakanje.Klici na čakanju

Povprečje trajanja zadržanjaPovprečni čas klicev, ki jih je zastopnik uvrstil na
čakanje.

Povp. čas zadržanja

Vsota trajanj zadržanjaSkupni čas klicev, ki jih je zastopnik uvrstil na čakanje.Skupni čas zadržanja

Poročilo za vsa polja CSQ
V poročilu »Poročilo za vsa polja CSQ« so prikazani podatki, povezani s čakalno vrsto, kot so statistični
podatki o klicih, raven storitve in ključna polja, na primer povprečni čas v čakalni vrsti, povprečna hitrost
sprejema klica, obravnavani klici in opuščeni klici v okviru ravni storitve. To poročilo združuje polja vseh
poročil, povezanih s čakalno vrsto.

Pot poročila: Standardna poročila > Prehodna poročila

Vrsta izpisa: tabela

FormulaOpisParameter

Ime čakalne vrste. Uporabljen kot segment
vrstice.

Ime čakalne vrste

Raven v storitvi/dodeljeni kliciŠtevilo sprejetih klicev v okviru praga ravni
storitve, ki je bil nastavljen za čakalno vrsto.

% ravni v storitvi
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FormulaOpisParameter

Število ID-jev sej stika (vrsta kanala
= telefonija)

Število klicev, ki so bili preusmerjeni v
čakalno vrsto, ne glede na to, ali zastopnik
prevzame klic.

Dodeljeni klici

Število ID-jev sej stika (vrsta
prekinitve = običajno, vrsta kanala
= telefonija)

Število klicev, ki jih je obravnavala čakalna
vrsta.

Obravnavani klici

Obravnavani klici/dodeljeni kliciOdstotek klicev, ki jih je obravnavala čakalna
vrsta.

Odstotek obravnavanih

Skupni čas obravnave/obravnavani
klici

Povprečni čas za vse klice, ki jih je
obravnavala čakalna vrsta.

Povprečni čas
obravnave

Najdaljše trajanje povezaveNajdaljši čas, ki ga je zastopnik porabil za
klice, ki jih je obravnavala čakalna vrsta.

Največji čas povezave

Število ID-jev sej stika (vrsta
prekinitve = opuščeno)

Število klicev, ki so bili preusmerjeni v
čakalno vrsto in so opuščeni.

Opuščeni klici

Opuščeni klici/dodeljeni kliciOdstotek klicev, ki so bili usmerjeni v čakalno
vrsto in so bili opuščeni.

Odstotek opuščenih

Povprečje trajanja v čakalni vrsti
(vrsta prekinitve = opuščeno)

Povprečni čas klicev v čakalni vrsti, preden
so opuščeni.

Povp. čas opustitve

Najdaljši čas v čakalni vrsti (vrsta
prekinitve = opuščeno)

Najdaljši čas klica v čakalni vrsti, preden je
opuščen.

Najdaljši čas opustitve

Čas prevzema/prevzetoPovprečni čas v čakalni vrsti, preden je
zastopnik prevzel klic.

Povp. hitrost prevzema

Povzetek zastopnika za več kanalov
V zbirnem poročilu zastopnika za več kanalov je prikazan povzetek uspešnosti zastopnika na dohodnih,
odhodnih, klepetnih in e-poštnih kanalih.

Pot poročila: Standardna poročila > Prehodna poročila

Vrsta izpisa: tabela

FormulaOpisParameter

Ime zastopnika. Uporabljen kot segment
vrstice.

Ime zastopnika

Število ID-jev sej stika (vrsta kanala =
telefonija, smer klica = dohodni)

Število klicev, poslanih zastopniku, ne
glede na to, ali je zastopnik prevzel klic.

V dodeljenih klicih

Število ID-jev sej stika (vrsta prekinitve
= običajno, vrsta kanala = telefonija,
vrsta smeri klica = dohodni)

Število klicev, ki so bili povezani z
zastopnikom.

V obravnavanih klicih
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FormulaOpisParameter

Povprečje trajanja zaključevanja (vrsta
kanala = telefonija, smer klica =
dohodni)

Povprečni čas obravnave za vse klice, ki
jih je obravnaval zastopnik.

Povp. čas obravnave

Najdaljše trajanje povezave (vrsta
kanala = telefonija, smer klica =
odhodni).

Najdaljši čas pogovora katerega koli
klica, ki ga je obravnaval zastopnik.

Najdaljši čas pogovora pri
odhodnih klicih

Povprečje trajanja povezave (vrsta
kanala = telefonija, smer klica =
odhodni)

Povprečni čas pogovora katerega koli
klica, ki ga je obravnaval zastopnik.

Povp. čas pogovora pri
odhodnih klicih

Število ID-jev sej stika (vrsta kanala =
klepet)

Število klepetov, dodeljenih zastopniku.Dodeljen klepet

Število imen kod za zaključevanje
(vrsta kanala = klepet)

Število klepetov, ki jih je sprejel
zastopnik.

Obravnavani klepeti

Najdaljše trajanje povezave (vrsta
kanala = klepet)

Najdaljši čas, ki ga je zastopnik porabil
za klepet.

Najdaljši čas dejavnosti v
klepetu

Povprečje trajanja povezave (vrsta
kanala = klepet)

Povprečni čas, ki ga je zastopnik porabil
za klepet.

Povp. čas dejavnosti v
klepetu

Število ID-jev sej stika (vrsta kanala =
e-pošta)

Število e-poštnih sporočil, dodeljenih
zastopniku.

Dodeljena e-poštna
sporočila

Število imen kod za zaključevanje
(vrsta kanala = e-pošta)

Število e-poštnih sporočil, na katera je
zastopnik odgovoril in jih posredoval.
Datum in ura pošiljanja določata, ali je
e-poštno sporočilo uvrščeno v interval.

Obravnavana e-poštna
sporočila

Spreminjanje širine stolpca poročila
Širina stolpca v tabelaričnih poročilih je privzeto poravnana z dolžino naslova stolpca. Širino stolpca lahko
spremenite dinamično med zagonom poročila. Če spremenite širino stolpca, je v računalnik shranjena
posodobljena širina v vašem ID-ju uporabnika. Širina stolpca ostane enaka tudi, če osvežite brskalnik ali se
odjavite in znova prijavite v isti brskalnik. Širino stolpca lahko na privzeto širino ponastavite tako, da počistite
predpomnilnik brskalnika.

Če je spremenjena širina stolpca ožja od naslova stolpca, je prikazana ikona tropičja.

Če spremenite širino stolpca, posodobljena širina ni shranjena za opozorila praga.Opomba
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Pogled v globino v del ponazoritve
Ko zaženete ponazoritev v obliki tabele, lahko prikažete pogled v globino za določen sestavni del ponazoritve
in si ogledate vse zapise, ki so bili vključeni v izračun tega dela ponazoritve, ter opravite nadaljnjo analizo
nabora podatkov.

Funkcija pogleda v globino ni na voljo za poročila, do katerih dostopate prek povezav brskalnika, in za poročila
APS v aplikaciji Agent Desktop.

Opomba

Postopek

Korak 1 Kliknite celico tabele in nato kliknite ikono pogleda v globino.

• V podoknu Pogled v globino so prikazani zapisi, ki so vključeni v izračun ponazoritve.

• Če prikažete pogled v globino za ID seje (ne glede na to, ali gre za ID seje stika ali zastopnika), se prikaže
pogled v globino za dejavnosti, ki sestavljajo to sejo.

Korak 2 Če želite dodati polje ali spremenljivko profila, kliknite vnos na spustnem seznamu Polja ali Mere, da dodate
nov stolpec.

Če izberete polje ali mero, ki že obstaja v tabeli, polje ne bo znova dodano.Opomba

Korak 3 Če želite podatke poročila izvoziti kot Microsoft Excelovo datoteko ali datoteko CSV, kliknite Izvozi. Možnost
izvoza ni na voljo za poročilo pogleda v globino s sprotnimi podatki.

Korak 4 Če želite podokno Pogled v globino prikazati v ločenem oknu, kliknite ikono za zagon.

Spreminjanje atributov ponazoritve
Po zagonu ponazoritve lahko spremenite njene atribute in jo ponovno zaženete:

Postopek

Korak 1 Kliknite Nastavitve.
Korak 2 Če želite prikazati ali skriti povzetek vrednosti stolpcev na ravni tabele in segmenta vrstice na najvišji ravni,

izberite vrednosti na spustnem seznamu Pokaži povzetek.
Korak 3 Če želite, da se ponazoritev posodobi takoj, izberiteZnova nariši takoj. V nasprotnem primeru bo ponazoritev

posodobljena samo, ko kliknete gumb Uporabi.
Korak 4 Če želite pokazati ali skriti spremenljivko profila, kliknite ikono očesa.
Korak 5 Če želite skriti segment, ga povlecite v okno Skriti segmenti. Tamožnost ni na voljo za sestavljene ponazoritve.
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Korak 6 Če želite prestaviti segment, ga povlecite na drugo mesto znotraj trenutnega okna s segmenti ali v drugo okno
s segmenti. Ta možnost ni na voljo za sestavljene ponazoritve.

Korak 7 Če želite filtrirati segment:

• Izberite možnost je v ali ni v in vnesite vrednosti, ki jih želite vključiti ali izključiti Več informacij najdete
v poglavju Filtriranje z uporabo polja, na strani 127

• Izberite regularni izraz za vnos izraza, ki ga želite vključiti ali izključiti.

Spremembe so vedno upodobljene takoj, ko filtrirate segment in ko prikažete ali skrijete
spremenljivko profila.

Opomba

Korak 8 Če je ponazoritev grafikon, izberite ikono za nastavitve, da spremenite ponazoritev.

Spreminjanje izhodne oblike ponazoritve
Postopek

Korak 1 Kliknite Nastavitve.
Korak 2 Izberite obliko na spustnem seznamu. Možne oblike so:

OpisOblika

Prikazuje podatke v vrsticah in stolpcih.Tabela

Prikazuje vrednosti celic v tabeli v različnih odtenkih rdeče barve.

Celice v beli barvi in najtemnejšem odtenku rdeče barve označujejo osamelce.

Toplotni zemljevid

Prikaže vrednosti celic v posamezni vrstici v tabeli v različnih odtenkih rdeče
barve z najtemnejšim odtenkom, ki označuje najvišje vrednosti v vrstici.

Toplotni zemljevid vrstic

Prikaže vrednosti celic v posameznem stolpcu v tabeli v različnih odtenkih rdeče
barve z najtemnejšim odtenkom, ki označuje najvišje vrednosti v stolpcu.

Toplotni zemljevid
stolpcev

Primerja vrednosti kot točke, povezane s črtami.Črtni grafikon

Primerja vrednosti, ki so prikazane kot vodoravni stolpci.Palični grafikon

Primerja vrednosti, ki so prikazane kot osenčena območja.Ploščinski grafikon

Primerja vrednosti, ki so prikazane kot rezine krožnega grafa.Tortni grafikon

Primerja vrednosti v daljšem časovnem obdobju, ki so prikazane v obliki
animiranih mehurčkov, črt ali stolpcev. Zahteva Adobe Flash Player. Grafikoni
gibanja niso na voljo za sprotne ponazoritve.

Grafikon gibanja

Upodabljanje sprememb podatkov v obliki tabele, ki so prikazani na zelo strnjen
način kot miniaturni grafikoni v celicah tabele, da lahko opazite trende.

Grafikon sparkline
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Grafikoni gibanja niso več podprti.

• Ko ustvarite novo poročilo, možnost Grafikon gibanja ni na voljo na spustnem seznamu
Vrsta izhoda.

• Ko uredite obstoječo poročilo z grafikonom gibanja, je možnostGrafikon gibanja prikazana
v sivi barvi na spustnem seznamu Vrsta izhoda. Možnosti Shrani in Predogled nista na
voljo.

• Ko zaženete obstoječo poročilo z grafikonom gibanja, se v uporabniškem vmesniku prikaže
ta napaka:

Grafikonov gibanja ni mogoče upodobiti, ker niso več podprti.
Shranite poročilo v drugačni obliki.

Opomba

Pregled ustvarjanja ponazoritve
V tem poglavju je opisano, kako ustvarite ponazoritve z intuitivnim vmesnikom »povleci in spusti«.

Postopek

Korak 1 Na voljo so naslednje vrste ponazoritev:

• Zapis seje s stranko

• Zapis dejavnosti stranke

• Zapis dejavnosti zastopnika

• Zapis seje zastopnika

Korak 2 Določite časovno obdobje, ki ga želite zajeti s ponazoritvijo. S tem omejite število zapisov, ki bodo uporabljeni
med izvajanjem ponazoritve.

Korak 3 Interval izračuna za zgodovinsko poročilo lahko temelji na času ali vzorcu.

• Za ponazoritev na podlagi časa izberite časovni interval.
• Za ponazoritev na podlagi vzorca določite skupno število zapisov, ki jih je treba upoštevati, pogostost
(število zapisov, ki jih je treba upoštevati v posameznem intervalu) in pas (število zapisov, ki jih je treba
upoštevati v posameznem izračunu) ter določite, ali bodo izračuni kumulativni.

Korak 4 Določite, kaj želite primerjati v okviru ponazoritve. Primerjate lahko na primer uspešnost različnih zastopnikov
ali vstopnih točk. Analyzer omogoča segmentacijo samo po poljih in ne po merah. Dovoljena je na primer
segmentacija po vrsti prekinitve ali imenu zastopnika, medtem ko segmentacija po številu klicev ni dovoljena.

Korak 5 Opredelite metrike, ki jih želite prikazati v ponazoritvi za primerjavo različnih segmentov. Spremenljivke
profiliranja so vedno številske vrednosti in so lahko ustvarjene iz polj, mer ali drugih spremenljivk profiliranja.

• Polje: polja lahko uporabite za ustvarjanje števila zapisov, ki izpolnjujejo določene pogoje. Ustvarite
lahko na primer spremenljivko profiliranja, ki bo preštela zapise z vrsto običajne prekinitve.
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• Mera: mere lahko uporabite za ustvarjanje vsot, povprečij ali štetij. Vsote in povprečja ne zahtevajo
dodatnega vnosa. Šteje deluje enako kot polja, zato je treba zanj navesti pogoje. Če kot osnovo za
spremenljivko profiliranja uporabite na primer spremenljivko »Prihodki«, lahko ustvarite vsoto prihodkov,
povprečje prihodkov ali število zapisov, katerih prihodki so večji, manjši ali enaki navedenemu znesku.

• Obstoječa spremenljivka profila: spremenljivke profiliranja lahko ustvarite iz drugih spremenljivk
profiliranja z uporabo aritmetičnih formul. Če na primer že imate spremenljivko profiliranja, imenovano
»Povprečni prihodki«, ki vsebuje povprečje prihodkov, in drugo spremenljivko profiliranja, imenovano
»Obravnavani klici«, ki vsebuje število zapisov z vrsto običajne prekinitve, lahko ustvarite spremenljivko
profiliranja, ki vsebuje povprečni prihodek na klic z uporabo povprečnih prihodkov, deljenih z
obravnavanimi klici.

Korak 6 V tem koraku dodatno omejite nabor populacije tako, da vključuje samo zapise, ki izpolnjujejo določene
pogoje.

Korak 7 Ponazoritev je lahko prikazana v obliki tabele ali grafa. Trenutno so podprte naslednje vrste grafikonov:
stolpčni, tortni, črtni in ploščinski ter grafikon gibanja. Poleg tega lahko določite možnosti prikaza, na primer
naslove, barve ter širino in slog obrobe.

Korak 8 Ponazoritve je mogoče izvesti na zahtevo, po razporedu za enkratno izvajanje ali po razporedu za občasno
izvajanje. Razporejena izvajanja pošljejo rezultate določenim prejemnikom e-pošte prek spletne povezave ali
kot datotečno prilogo CSV.

Za razporejena poročila veljajo naslednje omejitve:

• Največja velikost datoteke za e-poštne priloge je 10 MB.

• Največje število podprtih stolpcev je 2000.

Opomba

Razpored izvajanja lahko opredelite na enega od teh načinov:

• Izvedi zdaj: uporabite izvajanje na strani pogleda.

• Izvedi enkrat in pošlji po e-pošti: uporabite načrtovalnik. Določite čas in informacije o e-pošti.

• Ponavljanje: uporabite načrtovalnik in določite vzorec ponavljanja (npr. vsak dan ob 9.00).

Filtri v spremenljivkah profila in filtri v levem podoknu na strani ponazoritve so različni. Filtri
v spremenljivkah profila so uporabljeni samo za izbrane spremenljivke profila te ponazoritve in
ne za celotno ponazoritev. Filtri v levem podoknu na strani ponazoritve so uporabljeni za celotno
ponazoritev.

Opomba

Vporočilih s segmenti vrstic je podatkemogoče razvrstiti samo znotraj ustrezne skupine segmentov
vrstic. V poročilu s podatki o zastopniku je na primer ime zastopnika prvo polje segmenta vrstice.
Če so imena zastopnikov razvrščena v prvem stolpcu, so podatki, ki so prikazani v naslednjih
stolpcih, povezani samo z izbranim zastopnikom.

Opomba

Ustvarjanje ponazoritve
Če želite ustvariti ponazoritev:
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Postopek

Korak 1 Izberite Ponazoritev > Ustvari novo > Ponazoritev.

Odpre se stran za ustvarjanje ponazoritve.

Na zavihkuModuli sta prikazani dve podokni, ki ju lahko razširite ali strnete tako, da kliknete naslov podokna.

Korak 2 Izberite možnost na spustnem seznamu Vrsta. Možne vrednosti so Zapis seje s stranko, Zapis dejavnosti
stranke, Zapis dejavnosti zastopnika ali Zapis seje zastopnika.

V poročila lahko dodate spremenljivke in segmente.

Korak 3 Določite časovno obdobje ponazoritve tako, da izberete možnost na spustnem seznamuZačetni čas na zavihku
Moduli.
a) Če želite ustvariti sprotno ponazoritev, izberite »Sprotno«.
b) Če želite ustvariti zgodovinsko ponazoritev, izberite vnaprej določen datumski razpon.
c) Če želite določiti začetne in končne datume po meri, izberite Po meri.

• Če ste izbrali možnost Sprotno, pojdite na Korak 8, na strani 122.

• Če ste izbrali možnost Po meri, izberite vrednosti na spustnih seznamih Začetni datum in Končni
datum.

• Če ste izbrali možnost Točen datum, vnesite datum v polje, ki se prikaže, ali pa kliknite v polju in nato
izberite datum na koledarju.

• Če ste izbrali eno od drugih možnosti (Dan v letu, Dan v mesecu, 7 dni, Dan v tednu ali Najnovejši
dan), uporabite kontrolnike, ki se prikažejo, da izberete želene možnosti.

Če določite dolg datumski razpon, lahko zagon ponazoritve traja dolgo časa. V takem primeru
vam priporočamo, da ponazoritve ne zaženete sproti, ampak načrtujete njen zagon.

Če vnaprej določeni datumski razpon, ki ga želite izbrati, ni na voljo na spustnem seznamu,
povečajte interval izračuna. Majhni intervali izračuna (npr. urni) z velikimi datumskimi
razponi (npr. zadnji mesec) lahko ustvarijo več podatkov, kot jih je mogoče prikazati. Tako
izbori zato niso dovoljeni.

Opomba

Korak 4 Če želite urediti oznako modula, Kliknite ikono za urejanje ( ) in v pogovornem oknu Urejanje modula
vnesite novo oznako.

Korak 5 Datumski razpon lahko filtrirate tako, da izberete možnost na spustnem seznamuVključuje. Možne vrednosti
so Dnevi v tednu, Dnevi v mesecu, Tedni v mesecu ali Meseci leta. Izberite dneve v tednu, dneve v mesecu,
tedne ali mesece, ki jih želite vključiti v ponazoritev.

Korak 6 Če ustvarjate ponazoritev na podlagi časa, izberite časovni interval na spustnem seznamu Interval v podoknu
za Izračunaj. Možne vrednosti so: Brez, 15 minut, 30 minut, Urno, Dnevno, Tedensko ali Mesečno.

Možnosti, ki so na voljo, so odvisne od dolžine datumskega razpona. Majhni intervali izračuna (npr. 15 minut,
30 minut ali urno) niso na voljo, če je navedeni datumski razpon dolg (npr. prejšnji mesec).

Korak 7 Če ustvarjate ponazoritev na podlagi vzorca, izberite Prvi ali Zadnji na spustnem seznamu Zapisi v podoknu
Izračunaj in v besedilno polje vnesite skupno število zapisov, ki jih je treba upoštevati v ponazoritvi.

Opredelite lahko tudi naslednje:

a) Pogostost: število zapisov, ki jih je treba upoštevati na interval.
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b) Pas: število zapisov, ki jih je treba upoštevati na izračun.
c) Kumulativno: za izračun števila zapisov.

Korak 8 Če ste za časovno obdobje ponazoritve izbrali Sprotno, izberite vrednosti na spustnih seznamih, ki so na
voljo v podoknu Izračunaj.

OpisParameter

Izberite Brez za posnetek trenutnih dejavnosti v kontaktnem centru.

– ALI –

Izberite določen časovni interval (5, 10, 15 ali 30 minut) za pogled v preteklost od
trenutnega trenutka do zadnjih 5, 10, 15 ali 30 minut.

– ALI –

Izberite Začetek dneva za ogled vseh dejavnosti, izvedenih od polnoči.

– ALI –

Izberite Po meri za pogled v preteklost od trenutnega trenutka do štirinajst dni v
preteklosti.

Trajanje

Izberite vrednost, da določite pogostost osveževanja podatkov v ponazoritvi. Če ste
za trajanje izbrali »Začetek dneva« ali »Po meri«, izberite »Minute«, v nasprotnem
primeru pa izberite »Sekunde«.

Hitrost osveževanja

Če ste za trajanje izbrali »Začetek dneva« ali »Po meri«, se prikaže spustni seznam
Interval, na katerem lahko izberete časovni interval (brez, 15 minut, 30 minut ali
urno).

Interval

Če za trajanje izbrali »Po meri«, se prikažejo nastavitve pogleda v preteklost. Vnesite
število dni, ur in minut od trenutnega trenutka, ki jih želite uporabiti za pogled
ponazoritve v preteklost. Določite lahko do 14 dni.

Pogled v preteklost
(D-H-M)

Korak 9 Če želite določiti segmente vrstic ali segmente stolpcev, kliknite ikono Dodaj segmente vrstic ali stolpcev.
Povlecite navedeno polje ali izboljšano polje in ga spustite v območje platna. Ta korak ponovite za vsak
segment, ki ga želite dodati.

Polja lahko dodate kot segmente vrstic ali segmente stolpcev. Za grafikone je uporabljen samo
prvi segment.

Opomba

Korak 10 Če želite združiti več vrednosti spremenljivke segmentacije v eno skupino, lahko ustvarite izboljšano polje:
a) Z desno tipko miške kliknite vrednost in izberite Ustvari izboljšano polje.
b) Določite nastavitve za eno ali več skupin v pogovornem oknu, ki se prikaže. Ustvarite lahko npr. tri

skupine vstopnih točk, kjer vsaka skupina predstavlja drugo linijo izdelkov ali drugo poslovno enoto.

Korak 11 Če želite ustvariti spremenljivko profila:
a) Kliknite ikono za dodajanje profila spremenljivke. Povlecite in spustite polje, mero ali formulo, navedeno

v pogovornem oknu Nova spremenljivka profila, in naredite nekaj od tega:

• Vnesite ime spremenljivke profila v besedilno polje Ime ali pa pustite privzeto besedilo. To ime bo
prikazano v oznakah glave stolpca in osi.
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• Če ste uporabili polje za ustvarjanje spremenljivke profila, lahko določite zapise, ki jih želite vključiti v
število, tako, da povlečete element s seznama Polja v območje Filtri v pogovornem oknu Nova
spremenljivka profila in izberete zapise, ki jih želite vključiti. Več informacij najdete v poglavju
Filtriranje z uporabo polja. Če ste za ustvarjanje spremenljivke profila uporabili merilo, na spustnem
seznamu Formula izberite račun, ki ga želite izvesti. Več informacij najdete v poglavju Izbiranje formule
za mero. Pogoj za vključitev zapisov lahko določite tako, da povlečete element s seznamov Polja ali
Mere v območje Filtri pogovornega okna. Več informacij najdete v poglavju Filtriranje z uporabo mere.

• Ustvarite lahko tudi novo formulo, ki temelji na spremenljivki profila v ponazoritvi.

• Če ste za spremenljivko profila izbrali globalno spremenljivko, lahko za filter spremenljivke
profila uporabite samo izbrano globalno spremenljivko na seznamih Polja ali Mere. Več
informacij o globalnih spremenljivkah (ki so se v preteklosti imenovale spremenljivke
podatkov, povezanih s klici) najdete v poglavju »Usmerjanje stikov« v priročniku Vodnik
za nastavitev in skrbnike za Cisco Webex Contact Center.

Opomba

Korak 12 Če želite določiti obliko spremenljivke profila, z desno tipkomiške kliknite spremenljivko profila in v priročnem
meniju izberite možnost Oblika zapisa števil. Več informacij najdete v poglavju Oblikovanje spremenljivke
profila. Če ste na primer ustvarili spremenljivko profila Menjalno razmerje, lahko za obliko zapisa izberete
Odstotek.

Korak 13 Nadaljujte ustvarjanje in ustvarite toliko spremenljivk profila, kolikor želite. V naslednjem primeru so bile
ustvarjene tri spremenljivke profila, podatki pa so segmentirani pod vrsticama z glavo ID čakalne vrste in
Ime zastopnika.

Če ustvarjate grafikon gibanja, morate vključiti vsaj tri spremenljivke profila.Opomba

a) Če želite spremeniti vrstni red spremenljivke ali segmenta profila, povlecite njegovo oznako na drugo
mesto.

b) Za vrtenje po segmentih stolpcev in vrstic povlecite oznako segmenta iz okna »Segmenti stolpcev« v okno
»Segmenti vrstice ali niza« ali obratno.

c) Če želite odstraniti spremenljivko ali segment profila, kliknite »Izbriši«.

Spremenljivke profila, ki je uporabljena v drugi spremenljivki profila, ne morete odstraniti.Opomba

Korak 14 Če želite prikazati ali skriti povzetek vrednosti stolpcev na ravni tabele in segmenta vrstice na najvišji ravni,
izberite vrednosti na spustnem seznamu Pokaži povzetek.

Korak 15 Če želite predeliti povzetek vrednosti stolpcev na ravni tabele in segmentu vrstice najvišje ravni, kliknite
Prilagodi. Več informacij o prilagajanju zbirnega poročila najdete v poglavju Prilagajanje zbirnega poročila,
na strani 135.

Korak 16 Če želite ugotoviti, kakšna bo približna velikost ponazoritve ob zagonu, shranite ponazoritev in kliknite Več
ter izberite gumb Informacije.

Korak 17 Ustvarite lahko filter, če želite omejiti število zapisov, ki jih privzeto uporabi ponazoritev. Če želite ustvariti
filter:
a) Kliknite Dodaj filter na zavihku Moduli. Na prikazanih seznamih izberite polje ali mero in kliknite

Shrani.

– ALI –

Z desno tipko miške kliknite segment v ponazoritvi in izberite Ustvari filter.
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b) Ko se nov filter prikaže na zavihku Moduli, določite, katere vrednosti želite vključiti ali izključiti, ali, v
primeru mere, nastavite pogoj, ki ga morajo podatki izpolnjevati.

V polju za filter ne morete izbrati več kot 100 vrednosti. Če ste izbrali več kot 100 vrednosti,
se prikaže sporočilo o napaki. Če želite odstraniti vrednost, uporabite gumb X.

Opomba

Korak 18 Izberite izhodno obliko ponazoritve. Več informacij najdete v poglavju Spreminjanje izhodne oblike
ponazoritve.

Korak 19 Če ustvarjate sestavljeno ponazoritev, dodajte vsaj en dodatni modul, preden shranite ponazoritev.
Korak 20 Če želite shraniti ponazoritev, kliknite gumb Shrani in v pogovornem oknu, ki se prikaže:

a) Izberite mapo.

Če želite ustvariti novo mapo, kliknite Nova mapa in vnesite ime mape.

b) Vnesite ime ponazoritve in kliknite V redu.

Korak 21 Kliknite Predogled, da si ogledate ponazoritev.

Če ustvarjate ponazoritev vrste Zapis seje s stranko, kjer je interval uporabljen kot segment
vrstice, časovni žig začetka stika in časovni žig konca stika pa sta uporabljena kot
spremenljivki profila s spustnega seznama Mere, izberite naslednje vrednosti na spustnem
seznamu Formula:

• Časovni žig najkrajšega začetka stika za časovni žig začetka stika

• Časovni žig najdaljšega konca stika za časovni žig konca stika

Opomba

Ustvarjanje sestavljene ponazoritve
Sestavljena ponazoritev vključuje dva ali več modulov, ki so prikazani skupaj. Vsi moduli v ponazoritvi
morajo vsebovati enake segmente vrstic ali nizov, segmente stolpcev in spremenljivke profila, lahko pa
vsebujejo različne datumske razpone, intervale in filtre.

Sestavljeno ponazoritev lahko ustvarite tako:

• Pri ustvarjanju nove ponazoritve dodajte vsaj en dodatni modul (zgodovinski ali sprotni modul), preden
shranite ponazoritev.

• Obstoječo ponazoritev, ki vsebuje samo enmodul, uredite tako, da dodate novemodule (samo zgodovinski
moduli).

Če shranite ponazoritev z več moduli, lahko pozneje izbrišete vse module, razen enega, shranite ponazoritev
in pozneje dodate več modulov (samo zgodovinske module).

Sprotne module lahko v sestavljeno ponazoritev dodate samomed ustvarjanjem in preden shranite ponazoritev.
Obstoječe ponazoritve ne morete urediti tako, da dodate sprotni modul.

Opomba

Sestavljenih ponazoritev ni mogoče načrtovati ali izvoziti, v načinu izvajanja pa nimajo možnosti vrtenja.
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Postopek

Korak 1 Če želite dodati modul pri ustvarjanju ponazoritve, kliknite Dodaj na vrhu zavihka Moduli. V pogovornem
oknu, ki se prikaže, vnesite ime modula in kliknite V redu.

Znova kliknite Dodaj za vsak dodatni modul, ki ga želite dodati.

Ko dodate modul, se na strani za ustvarjanje ponazoritve prikažejo sestavni deli ponazoritve drug ob drugem.
Za vsak modul lahko izberete različne datumske razpone, intervale in filtre.

Izberite vrednost intervala, ki ni Brez. Če izberete Brez, so vrednosti intervala prikazane tako,
kot da pripadajo letu 1970.

Opomba

Korak 2 Če želite prikazati nastavitve, ki jih je mogoče prilagoditi za vsakmodul, izberite modul na spustnem seznamu
na vrhu zavihka Moduli.

Korak 3 Če želite urediti oznako modula, Kliknite ikono za urejanje ( ) in v pogovornem oknu Urejanje modula
vnesite novo oznako.

Spremembe oznak so prikazane na spustnem seznamu na zavihku »Moduli«.

Ustvarjanje ponazoritve, ki prikazuje dejanske vrednosti
Če želite prikazati dejanske vrednosti v zbirki podatkov brez združevanja, ponazoritev ne sme vsebovati
časovnega intervala ali segmentacije, vse spremenljivke profila pa morajo biti konfigurirane z vrednostjo kot
formulo.

Vrednost možnosti ni na voljo v ponazoritvi, ki že vsebuje časovni interval ali segmentacijo.Opomba

Če želite ustvariti ponazoritev, ki prikazuje dejanske vrednosti zbirke podatkov brez združevanja:

1. Kliknite Ponazoritev > Ustvari novo > Ponazoritev.

2. Izberite vrsto. Možne vrednosti so: Zapis seje s stranko, Zapis dejavnosti stranke, Zapis dejavnosti
zastopnika ali Zapis seje zastopnika.

3. Določite časovno obdobje ponazoritve.

4. Če želite dodati spremenljivko profila:

• Kliknite Dodaj spremenljivke profila ter povlecite in spustite polje ali mero v pogovornem oknu
»Nova spremenljivka profila«.

• Na spustnem seznamu Formula Izberite Vrednost. Ta postopek ponovite za vsako dodatno
spremenljivko profila, ki jo želite dodati, in nato kliknite Shrani, da shranite ponazoritev. Nato lahko
kliknete Predogled.
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Ustvarjanje izboljšanega polja
1. Z desno tipko miške kliknite segment v ponazoritvi in izberite Ustvari izboljšano polje.

2. Določite nastavitve za skupino, kot je opisano v spodnji tabeli:

OpisNastavitev

Vnesite ime skupine (na primer »Druge vstopne točke«), ki vključuje vse spremenljivke,
ki niso vključene v opredeljene skupine.

Privzeta
skupina

Če želite opredeliti skupino, vnesite ime v polje Ime skupine:

• Izberite vrednosti na spustnem seznamu.

• Vnesite vrednost in nato pritisnite Enter.

Skupine

3. Kliknite Shrani.

Brisanje izboljšanega polja v skupni rabi
Če želite izbrisati izboljšano polje v skupni rabi:

1. Kliknite gumbDodaj, če želite dodati polje »Segmenti stolpca« ali »Segmenti polja ali niza«, da prikažete
pogovorno ono »Nov segment«.

2. Izberite izboljšano polje, ki ga želite izbrisati, in kliknite gumb Izbriši.

Če izboljšano polje trenutno ni v uporabi, je izbrisano.

Skupna raba izboljšanega polja
Če želite ustvariti izboljšano polje, ki bo na voljo za prihodnjo uporabo:

1. Kliknite segment izboljšanega polja, ki je bil dodan v ponazoritev, in v priročnemmeniju izberite Shrani.

2. Vnesite ime izboljšanega polja in kliknite V redu.

Shranjeno izboljšano polje bo zdaj na voljo v pogovornem oknu »Nov segment« za izbor, če boste z
drugimi oblikovalci ponazoritev ustvarili ali uredili ponazoritev.

Izbiranje formule za mero
V spodnji tabeli so opisane formule, ki so na voljo, kadar za ustvarjanje spremenljivke profila uporabite mero.

IzračunaFormula

Povprečno vrednost.Povprečje
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IzračunaFormula

Skupno vrednost.Vsota

Število vrednosti.

Če izberete to formulo, se v pogovornem oknu
prikažejo nastavitve za določanje stanja za vključitev
zapisov v število. Več informacij najdete v poglavju
Filtriranje z uporabo mere, na strani 128.

Število

Najmanjšo vrednost.Najmanj

Največjo vrednost.Največ

Dejansko vrednost v zbirki podatkov brez
združevanja.

Vrednost

N-ti koren (kjer je n število številskih vrednosti v
določenem obsegu) zmnožka vrednosti.

Geometrijska sredina

Mera, ali so podatki glede na normalno porazdelitev
najvišji ali najnižji.

Sploščenost

Srednjo vrednost.Srednja vrednost

Varianca niza enoličnih vrednosti.Varianca populacije

Oddaljenost srednje vrednosti od povprečja.Asimetrija

Kvadratni koren variance.Standardni odklon

Vsota kvadratov vrednosti.Vsota kvadratov

Povprečje kvadratnih razlik med posamezno
vrednostjo in srednjo vrednostjo.

Varianca

Opredelitev filtrov

Filtriranje z uporabo polja
Ko zaženete ponazoritev, se v podoknu z nastavitvami prikažejo kontrolniki, ki določajo, kateri zapisi bodo
vključeni v ponazoritev ali izključeni iz nje.

Ti kontrolniki se pri ustvarjanju ali urejanju ponazoritve prikažejo, ko:

• Povlečete polje v območje Filtri v pogovornem oknu, ki se prikaže, ko ustvarite ali uredite spremenljivko
profila.

• Kliknete Dodaj filter in v pogovornem oknu, ki se prikaže, izberete navedeno polje.

• Z desno tipko miške kliknite segment v ponazoritvi in izberite Ustvari filter.

1. Če želite določiti, katere vrednosti polj želite vključiti ali izključiti, naredite nekaj od tega:
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• Kliknite izbirni gumb regularni izraz in nato vnesite regularni izraz v besedilno polje, da določite
vrednosti, ki jih želite vključiti ali izključiti. Kliknite Shrani.

Naslednji primeri opisujejo regularne izraze:

• agent.* vključuje vse vrednosti polj, ki se začnejo s frazo agent.

• agent.*h vključuje vse vrednosti polj, ki se začnejo s frazo agent in končajo s črko h.

Več informacij o standardnih regularnih izrazih najdete v poglavju https://www.elastic.co/guide/en/
elasticsearch/reference/current/regexp-syntax.html.

• Kliknite izbirni gumb je v ali ni v, izberite vrednosti na seznamu, ki jih želite vključiti ali izključiti,
in nato kliknite Shrani. V besedilno polje lahko vnesete tudi ime vrednosti in kliknete Shrani.

2. Če želite filtrirati seznam razpoložljivih vrednosti, v besedilno polje vnesite enega ali več znakov. Med
vnašanjem se na seznamu prikažejo vrednosti, ki se ujemajo z vašim besedilom in jih lahko izberete. *
lahko uporabite kot nadomestni znak za enega ali več znakov.

3. Če želite določiti prazno vrednost, kliknite Dodaj.

4. Če želite odstraniti določeno vrednost, jo izberite in kliknite Izbriši.

Filtriranje z uporabo mere
Analyzer prikazuje kontrolnike, s katerimi lahko izberete, kateri zapisi bodo vključeni v ponazoritev ali
izključeni iz nje glede na vrednost mere, ko naredite naslednje:

• Povlečete polje v območje Filtri v pogovornem oknu, ki se prikaže, ko ustvarite ali uredite spremenljivko
profila.

• Kliknete Dodaj filter v podoknu z moduli (ali v podoknu s podrobnostmi, če urejate ponazoritev z enim
modulom) in v pogovornem oknu, ki se prikaže, izberete navedeno mero.

1. Če želite nastaviti pogoj za mero, naredite nekaj od tega:

• Če želite omejiti podatke na vrednosti med najmanjšo in največjo vrednostjo, izberite Med na
spustnem seznamu »Primerjalnik« ter nato vnesite najmanjšo in največjo vrednost v besedilni polji
»Najmanj« in »Največ«.

manj kot<

manj kot ali enako<=

enako=

ni enako!=

več kot ali enako>=

več kot>
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Najmanjša vrednost je vključujoča, največja vrednost pa je nevključujoča.Opomba

• Če želite omejiti podatke na podlagi enostranske primerjave, izberite operator na spustnem seznamu
»Primerjalnik« in vnesite vrednost v besedilno polje »Vrednost«.

V spodnjem primeru je pogoj (večje kot 0) uporabljen za mero »Skupni prihodki«, da ustvari
spremenljivko pretvorjenega profila.

Filtriranje v načinu zagona
Uporabniški vmesnik programaAnalyzer ponuja možnosti filtriranja med izvajanjem poročila v načinu zagona.

Filtre lahko izberete med ustvarjanjem ali urejanjem ponazoritve in tudi med ustvarjanjem kopije ponazoritve.

Ko zaženete ponazoritev, se filtri prikažejo v zgornjem desnem kotu strani ponazoritve. Ponazoritev lahko
filtrirate tako, da izberete ustrezne filtre, ne da bi uredili poročilo.

Če želite dodati filter v poročilo, ki se prikaže v načinu zagona med ustvarjanjem ponazoritve:

1. Odprite začetno stran programa Analyzer. V vrstici za krmarjenje kliknite ikono ponazoritve.

2. Če želite ustvariti novo ponazoritev, izberite Ustvari novo > Ponazoritev.

3. Na strani ustvarjanje ponazoritve izberite in povlecite želena polja v podokno Segmenti vrstic. Dodana
polja so skupaj s privzetimi filtri prikazana kot filtri na seznamu potrditvenih polj Pokaži filter v načinu
zagona. Privzeti filtri so:

• Polji Trajanje in Interval za zgodovinsko poročilo. Polje Interval se prikaže kot filter le, če je
izbran kot segment vrstice.

• Polje Trajanje za sprotno poročilo.

4. Izberite želeni filter na seznamu potrditvenih polj Pokaži filter v načinu zagona tako, da potrdite ustrezno
potrditveno polje.

Vsi filtri na seznamu potrditvenih polj Pokaži filter v načinu zagona so privzeto nepotrjeni.

5. Izberite želena polja Spremenljivke profila in Stolpec in shranite novo ponazoritev v ustrezno mapo.

Filtri so prikazani v zgornjem desnem kotu ponazoritve. Ponazoritev lahko zdaj filtrirate tako, da izberete
ustrezne filtre, ne da bi uredili poročilo.

Več informacij o ustvarjanju ponazoritve najdete v poglavju Ustvarjanje ponazoritve, na strani 120.Opomba

Če želite dodati filter v načinu zagona med ustvarjanjem kopije ponazoritve:

1. Pomaknite se do straniZačetna stran >Ponazoritev > Standardna poročila. Izberite ustrezno standardno
poročilo in kliknite gumb tropičja, da prikažete možnosti poročila. Izberite možnost Ustvari kopijo.

2. Izberite ustrezen filter na seznamu potrditvenih polj Pokaži filter v načinu zagona, ki je prikazan v levem
podoknu strani ponazoritve.
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Vsi filtri na seznamu potrditvenih polj Pokaži filter v načinu zagona so privzeto potrjeni.

3. Shranite novo poročilo v ustrezno mapo.

4. Ko zaženete ponazoritev, so filtri prikazani v zgornjem desnem kotu ponazoritve.

Več informacij o ustvarjanju kopije ponazoritve najdete v poglavju Opravila, ki jih je mogoče izvajati na
straneh ponazoritve in nadzorne plošče, na strani 7.

Opomba

Če želite dodati filter v načinu zagona med urejanjem ponazoritve:

1. Odprite stran ponazoritve. Kliknite gumb tropičja in nato izberite možnost Uredi, da uredite ponazoritev.

2. Izberite želeni filter na seznamu potrditvenih polj Pokaži filter v načinu zagona, ki je prikazan v levem
podoknu strani ponazoritve.

Vsi filtri na seznamu potrditvenih polj Pokaži filter v načinu zagona so privzeto izbrani.

3. Shranite novo poročilo v ustrezno mapo.

4. Ko zaženete ponazoritev, so filtri prikazani v zgornjem desnem kotu ponazoritve.

Več informacij o urejanju ponazoritve najdete v poglavju Opravila, ki jih je mogoče izvajati na straneh
ponazoritve in nadzorne plošče, na strani 7.

Opomba

V načinu zagona lahko dodate največ pet filtrov, ki bodo prikazana v poročilu.

Filtri v zgornjem desnem kotu strani ponazoritve niso podprti za sestavljene ponazoritve (ki vsebujejo dva
ali več modulov). Če uredite obstoječe poročilo z enimmodulom in dodate še en modul, je seznam potrditvenih
polj Pokaži filter med načinom zagona zatemnjen.

Opomba

Ustvarjanje formule, ki temelji na spremenljivki profila
Novo formulo lahko ustvarite z uporabo matematične formule do obstoječe spremenljivke profila.

Če želite ustvariti formulo na podlagi obstoječe spremenljivke profila:

1. Z desno tipko miške kliknite spremenljivko profila v ponazoritvi in v priročnem meniju izberite Nova
formula.

2. V pogovornem oknu Nova formula, ki se prikaže, vnesite ime spremenljivke profila v besedilno polje
»Ime«.

3. Izberite matematični simbol: +, –, × ali ÷.

4. V besedilnem polju na desni strani matematičnega simbola naredite nekaj od tega:

• Vnesite številsko vrednost.
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• Izberite ime obstoječe spremenljivke profila na spustnem seznamu.

Ustvarjanje in uporaba formul v skupni rabi
Ko ustvarite spremenljivko profila, lahko omogočite uporabo njene formulo v podoknu s formulami, da jo
boste lahko uporabljali vi in drugi oblikovalci ponazoritev.

Ustvarjanje formule v skupni rabi
Če želite ustvariti formulo v skupni rabi:

1. Ustvarite spremenljivko profila. Več informacij najdete v poglavju Ustvarjanje ponazoritve, na strani
120.

2. Z desno tipko miške kliknite spremenljivko profila in izberite Shrani.

3. Vnesite ime formule in kliknite V redu.

Formula je shranjena v podokno s formulami.

Urejanje formule v skupni rabi
Če želite urediti formulo v skupni rabi:

1. Kliknite Dodaj spremenljivke profila in nato dvokliknite ime formule, ki je navedena v podoknu s
formulami.

2. Uredite lahko vrednosti ali dodate dodatna polja in mere.

3. Kliknite Shrani.

Brisanje formule v skupni rabi
Če želite izbrisati formulo v skupni rabi:

1. Kliknite gumbDodaj v oknu »ProfileVariables« in nato dvokliknite ime formule, ki je navedena v podoknu
Formule.

2. Kliknite »Izbriši«.

Če formula trenutno ni v uporabi, je izbrisana.

Ustvarjanje in oblikovanje naslova ponazoritve
Če želite ustvariti in oblikovati naslov ponazoritve med ustvarjanjem ali urejanjem ponazoritve:

1. Kliknite besedilo Kliknite, če želite dodati naslov na platnu ponazoritve in vnesite nov naslov.

• Če želite urediti naslov, ga izberite in vnesite nov naslov.
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• Na zavihku Oblikovanje izberite Naslov na spustnem seznamu in vnesite besedilo naslova.

2. Če želite prilagoditi obliko naslova, izberite Naslov na spustnem seznamu na zavihku »Oblikovanje«, da
prikažete možnosti oblikovanja, ki jih lahko prilagodite, kot so velikost, slog in barva obrob, poravnava
in barva besedila, robovi, zapolnjevanje ter velikost, družina, slog in debelina pisave.

Oblikovanje tabele
Če želite prilagoditi obliko tabele:

1. Izberite Oblikovanje in nato izberite Tabela na spustnem seznamu.

2. Spremenite lahko katero koli od spodaj navedenih možnosti, da prilagodite obliko tabele:

OpisMožnost

V izbirniku barv izberite barvo ozadja ali vnesite kodo HTML (šestnajstiško vrednost)
za barvo.

Barva ozadja

Vnesite vrednost v slikovnih pikah, da spremenite širino obrobe.Velikost
obrobe

Izberite vrednost na spustnem seznamu, da določite slog obrobe okrog tabele, ali izberite
Brez, če ne želite obrobe okrog tabele.

Slog obrobe

V izbirniku barv izberite barvo obrobe ali vnesite kodo HTML za barvo.Barva obrobe

Oblikovanje spremenljivke profila
Če želite spremeniti poravnavo besedila, obliko zapisa števil ali napis spremenljivke profila:

1. Naredite nekaj od tega:

• Z desno tipko miške kliknite spremenljivko profila, da prikažete priročni meni.

• Izberite spremenljivko profila na spustnem seznamu Oblikovanje, da prikažete obliko zapisa števil
in možnosti napisa na zavihku.

2. Spremenite katero koli od možnosti, ki so opisane v spodnji tabeli:

OpisMožnost

Če želite spremeniti napis, kliknite besedilo napisa, ki je
prikazano na zavihkuOblikovanje, da ga izberete, in nato vnesite
želeni napis.

Ta nastavitev je na voljo samo na zavihku Oblikovanje.

Napis
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OpisMožnost

Kliknite z desno tipko miške, da določite, ali želite podatke
oblikovati kot celo število, številko, valuto, odstotek, datum in
uro ali trajanje, in v tej kategoriji določite način prikaza podatkov.

Če na primer izberete odstotek, lahko izberete eno od teh
možnosti oblike zapisa:

• ##.##% (12.34%)

• ##% (12%)

Oblika zapisa števil

Če želite spremeniti poravnavo besedila stolpca, izberite vrednost
na spustnem seznamu: levo, na sredino ali desno.

Ta nastavitev je na voljo samo v priročnem meniju.

Poravnava besedila

Spreminjanje oblike datuma v polju intervala
Med ustvarjanjem ali urejanjem ponazoritve lahko uredite privzeto obliko datuma (mm/dd/llll) v polju Interval.

Postopek

Korak 1 Z desno tipko miške kliknite polje Interval, da prikažete priročni meni Izberite obliko datuma.
Korak 2 Izberite želeno obliko datuma na naslednjem seznamu:

• mm/dd/llll

• mm/dd/ll

• m/d/l

• dd/mm/ll

• d/m/l

• llll/mm/dd

• llll-mm-dd

Korak 3 Kliknite Shrani.

Če izvozite poročilo v obliki zapisa .csv in ga odprete v Microsoft Excelu, se datum prikaže v
skladu z obliko datuma, ki je nastavljena v Microsoft Excelu. Če želite datume prikazati v točni
obliki datuma, ki ste jo uporabili za polje Interval v ponazoritvi, odprite izvoženo poročilo CSV
v urejevalniku besedil.

Opomba
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Oblikovanje grafikona
Če želite prilagoditi obliko grafikona:

1. Izberite Oblikovanje > Grafikon.

2. Spremenite lahko katero koli od spodaj navedenih možnosti, da prilagodite obliko grafikona:

OpisMožnost

V izbirniku barv izberite barvo ozadja ali vnesite kodo HTML
za barvo.

Barva ozadja

Vnesite vrednost v slikovnih pikah, če želite spremeniti širino
obrobe okrog grafikona.

Velikost obrobe

Izberite vrednost na spustnem seznamu, da določite slog obrobe
okrog grafikona, ali pa izberite Brez, če ne želite uporabiti
obrobe.

Slog obrobe

V izbirniku barv izberite barvo obrobe ali vnesite kodo HTML
za barvo.

Barva obrobe

Če želite črtam, območjem ali stolpcem v vrstičnem, ploščinskem
ali stolpčnem grafikonu dodati vzorec odtenka, na spustnem
seznamu izberite smer barvnega preliva.

Polnilo s prehajanjem

Če želite v vrstičnem, ploščinskem ali stolpčnem grafikonu
prikazati podatkovne vrednosti, zložene drugo nad drugo, izberite
Običajno za zlaganje po podatkovnih vrednostih ali Odstotek
za zlaganje po odstotkih.

Zlaganje

Izberite vrednost na spustnem seznamu, da določite, ali želite
prikazati oziroma skriti oznake osi.

Oznake osi

Izberite »True« ali »False« na spustnem seznamu, da določite,
ali želite obrniti osi.

Obrni osi

Izberite vrednost na spustnem seznamu, da določite, ali želite
prikazati oziroma skriti podatkovne oznake.

Podatkovne oznake

Izberite vrednost na spustnem seznamu, da določite kot vrtenja
podatkovnih oznak: Brez, 45°, 90° ali –90°.

Zasuk podatkovnih oznak

Urejanje imena ponazoritve
Če želite urediti ime ponazoritve, naredite nekaj od tega:

1. V priročnem meniju kliknite Ponazoritev > > Uredi.
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2. Kliknite Uredi ime ponazoritve in nato na zavihku Oblikovanje izberite Ponazoritev na spustnem
seznamu, da uredite polja.

Prilagajanje zbirnega poročila
Pri ustvarjanju ali urejanju ponazoritve lahko zbirno poročila prilagodite na ravni tabele in skupine segmentov
vrstic na najvišji ravni.MožnostPrilagodi je na voljo za ponazoritve, ki imajo kot segmente stolpcev nastavljene
samo spremenljivke profila. Več informacij o segmentih vrstic in stolpcev najdete v poglavju Ustvarjanje
ponazoritve.

V pogovornem oknu Prilagajanje zbirnega poročila lahko za vsak stolpec v poročilu določite naslednje
formule povzetka.

IzračunFormula

Za povzetek stolpca niso opredeljene nobene formule.

Če za vse stolpce v ponazoritvi izberete
BREZ, ne morete prikazati povzetka na
ravni tabele ali ravni skupine.

Opomba

BREZ

Povprečje vrednosti v stolpcu.POVP

Štetje zapisov v stolpcu z vrednostmi, ki niso ničelne.ŠTETJE

Najmanjša vrednost v stolpcu.MIN

Največja vrednost v stolpcu.MAKS

Vsota vseh vrednosti v stolpcu.VSOTA

Izberete lahko tudi vnaprej določeno formulo za izračun samo povzetka na ravni tabele za
stolpec, ki vsebuje polje formule.

Opomba

• Prilagojeno zbirno poročilo si lahko ogledate v uporabniškem vmesniku programa Analyzer, izvožena
poročila pa v obliki zapisa Microsoft Excela. Prilagojeno zbirno poročila ni prikazano v izvoženih
poročilih v obliki zapisa CSV.

• Opredeljeno formulo za povzetek stolpca si lahko ogledate tako, da v uporabniškem vmesniku programa
Analyzer premaknete kazalec miške miško nad celice Povzetek.

• Opredeljeno formulo za povzetek stolpca si lahko ogledate v celicah Povzetek stolpca v izvoženih
Microsoft Excelovih poročilih. Celice povzetke vsebujejo besedilno obliko <SummaryValue>(<Summary
formula>).

• Za poročila, ki temeljijo na vrednosti, lahko prilagodite samo povzetek na ravni tabele. Če stolpec v
poročilu, ki temelji na vrednosti, vsebuje polje vrste niz, lahko za formulo povzetka za stolpec nastavite
BREZ ali ŠTETJE. Če stolpec vsebuje polje vrste celo število (mere), lahko opredelite formule, ki so
prikazane v tabeli.

Opomba
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Povzetek na ravni tabele
To je povzetek noge poročila. Povzetek lahko prikažete tako, da na spustnem seznamu Pokaži povzetek
potrdite polje Raven tabele. To potrditveno polje je privzeto potrjeno, ko ustvarite novo ponazoritev.

Če za razčlenjena poročila potrdite polje Raven tabele, vendar ne opredelite formul povzetka, je vrsta
združevanja polja stolpca privzeto nastavljena kot formula povzetka za ta stolpec, razen v naslednjih primerih:

• Če stolpec vsebuje polje formule, je formula povzetka na ravni tabele za stolpec privzeto opredeljena
kot PO MERI.

• Če stolpec vsebuje polje trajanja, je formula povzetka na ravni tabele za stolpec privzeto opredeljena kot
BREZ.

• Če stolpec vsebuje polje vrste združevanja ŠTETJE, je formula povzetka na ravni tabele za stolpec
privzeto definirana kot VSOTA, kar je seštevek vseh posameznih štetij.

Če za poročila, ki temeljijo na vrednosti, potrdite polje Raven tabele, vendar ne opredelite formul povzetka,
je formula povzetka na ravni tabele privzeto nastavljena kot BREZ.

Povzetek na ravni skupine
To je povzetek stolpca, ki je opredeljen v skupini segmentov vrstice na najvišji ravni. Možnost povzetka na
ravni skupine je na voljo za ponazoritve, ki vsebujejo najmanj dva segmenta vrstic. Povzetek na ravni skupine
lahko prikažete tako, da na spustnem seznamu Pokaži povzetek potrdite polje, ki prikazuje ime segmenta
vrstice najvišje ravni. To potrditveno polje privzeto ni potrjeno, ko ustvarite novo ponazoritev.

Če potrdite polje za povzetek na ravni skupine, vendar ne opredelite formul povzetka, je formula povzetka
na ravni skupine privzeto opredeljena kot BREZ za vse stolpce.

Povzetka na ravni skupine ni mogoče uporabiti za poročila, ki temeljijo na vrednostih.Opomba

Zbirno poročilo v poročilih o podrobnostih zastopnika
V poročilihPodrobnosti o zastopniku si lahko ogledate povzetek na ravni tabele in skupine. Formule povzetka
na ravni tabele in skupine so opredeljene na podlagi vrste združevanja stolpcev, razen v naslednjih primerih:

• Če stolpec vsebuje polje formule, je formula povzetka na ravni tabele za stolpec privzeto opredeljena
kot PO MERI, formula povzetka na ravni skupine pa kot BREZ.

• Če stolpec vsebuje polje trajanja, so formule povzetka na ravni tabele in povzetka na ravni skupine za
ta stolpec privzeto opredeljene kot BREZ.

• Če stolpec vsebuje polje vrste združevanja ŠTETJE, so formula povzetka na ravni tabele in povzetka na
ravni skupine za stolpec privzeto opredeljene kot VSOTA, kar je seštevek vseh posameznih štetij.
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Izvoz predlog poročil
Predloge poročil lahko izvozite kot eno datoteko ali kot mape, ki vsebujejo več datotek. Datoteka ali mape
so iz programa Analyzer izvožene v vaš računalnik. Izvoz predlog poročil omogoča lažjo ponovno uporabo
v več najemnikih.

Izvoz datoteke

Če želite izvoziti datoteko s predlogo iz strežnika Analyzer:

1. Na začetni strani kliknite ikono ponazoritve.

2. Izberite datoteko s predlogo, ki jo želite izvoziti.

3. Kliknite gumb tropičja.

4. Na spustnem seznamu izberite Izvozi predlogo. Če je datoteka uspešno izvožena, se prikaže naslednje
sporočilo:

Predloga poročila je bila uspešno izvožena in shranjena v mapo s prenosi.

Poročila z dolgim trajanjem in krajšim intervalom ne morete izvoziti. Po potrebi ponastavite polji Trajanje
in Interval, da boste lahko nadaljevali ustvarjanje sprotnih in zgodovinskih poročil. Več informacij najdete
v poglavju Ustvarjanje ponazoritve, na strani 120.

Opomba

Datoteka je shranjena v obliki zapisa .JSON.

5. Kliknite Zapri.

Izvoz mape

Če želite izvoziti mapo iz strežnika Analyzer:

1. Na začetni strani kliknite ikono ponazoritve.

2. Izberite mapo, ki jo želite izvoziti.

3. Kliknite gumb tropičja.

4. Na spustnem seznamu kliknite Izvozi predloge.

• Izvozite lahko največ 25 predlog hkrati.

• Ko izvozite mapo, podmape niso izvožene. Podmape morate izvoziti ločeno.

• Če so v predlogah poročil uporabljeni filtri, so povezane vrednosti in spremenljivke med izvozom
odstranjene. Imena filtrov pa so ohranjena.

Opomba

5. Kliknite Izvozi. Če je datoteka uspešno izvožena, se prikaže naslednje sporočilo:

Vse predloge poročil v mapi so uspešno shranjene in dane v mapo s prenosi v obliki

datoteke .zip.
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Uvoz predlog poročil
Predloge poročil lahko uvozite kot eno datoteko ali kot mapo, ki vsebuje več datotek. Datoteko ali mapo lahko
uvozite iz računalnika v program Analyzer. Funkcija uvoza je na voljo samo skrbnikom, ki se prijavijo v
uporabniški vmesnik programa Analyzer.

Različice predloge so odvisne od uvajanja. Predloge poročil storitve Webex Contact Center 1.0 lahko uvozite
samo v Webex Contact Center 1.0. Podobno lahko predloge poročil aplikacije Webex Contact Center uvozite
samo v Webex Contact Center.

Opomba

Ko uvozite datoteko z eno predlogo, je ustvarjena ustrezna ponazoritev, ki temelji na predlogi.

Za preprečitev sporov pri poimenovanju so dodani časovni žigi, če v ciljni mapi že obstaja poročilo z istim
imenom.

Opomba

Uvoz datoteke

Če želite uvoziti datoteko s predlogo v program Analyzer:

1. Na začetni strani kliknite ikono ponazoritve.

2. Kliknite Uvozi.

3. Kliknite Prebrskaj, da izberete datoteko (v obliki zapisa .CSV) za uvoz.

4. Kliknite Uvozi. Če je bila datoteka uspešno uvožena, se prikaže naslednje sporočilo:

Datoteka je bila uspešno uvožena.

5. Kliknite Zapri.

Uvoz mape

Če želite uvoziti mapo s predlogami v program Analyzer:

1. Na začetni strani kliknite ikono ponazoritve.

2. Kliknite Uvozi.

3. Kliknite Prebrskaj, da izberete mapo (v obliki zapisa .ZIP) za uvoz.

Skupno število predlog v datoteki .zip ne sme biti večje od 25.Opomba

4. Kliknite Uvozi. Če je bila mapa uspešno uvožena, se prikaže naslednje sporočilo:

Mapa je bila uspešno uvožena.

5. Kliknite Zapri.
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P O G L A V J E 3
Nadzorna plošča

Nadzorna plošča je kombinacija poročil, uporabljenih za ponazoritev na enem samem zaslonu.

Na nadzorni plošči lahko izvajate naslednja opravila:

• Zagon nadzorne plošče, na strani 139
• Ogled standardnih poročil nadzorne plošče, na strani 140
• Oblikovanje nadzornih plošč, na strani 142

Zagon nadzorne plošče
Če želite zagnati nadzorno ploščo:

Prepričajte se, da je na nadzornih ploščah vsaj ena ponazoritev. Več informacij najdete v poglavju Oblikovanje
nadzornih plošč, na strani 142.

Opomba

1. Kliknite ikono nadzorne plošče v vrstici za krmarjenje.

2. Če želite poiskati poročilo, lahko uporabite funkcijo iskanja ali ikono drevesa . Ko kliknete ikono
drevesa, se prikažejo vse datoteke v tej mapi. Med rezultati iskanja se prikažejo tudi vsa ujemajoča se
poročila iz podmap. Kliknite gumb in v priročnem meniju izberite Zaženi.

Ko kliknete mapo ali poročilo, se v naslovni vrstici prikaže točno mesto mape ali poročila.

3. Za ogled ponazoritve kliknite zaženi.

Ko je ponazoritev upodobljena, kliknite gumb Nastavitev, da si ogledate spremenljivke in segmente
profila, uporabljene v podatkih ponazoritve.

Možnost filtriranja ni na voljo, če zaženete sestavljena poročila na nadzorni plošči.Opomba
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Ogled standardnih poročil nadzorne plošče

Business Metrics

Opuščeni stiki
Nadzorna plošča z opuščenimi stiki prikazuje število stikov, ki so bili opuščeni v določenem obdobju. Podatke
na nadzorni plošči lahko filtrirate v skladu z intervalom in trajanjem, kot je navedeno spodaj:

• Interval – prikazuje intervale, kot so 10 minut, 30 minut, urno, dnevno, tedensko in mesečno.

• Trajanje – prikazuje trajanja, kot so danes, včeraj, ta teden, prejšnji teden, zadnjih 7 dni, ta mesec,
prejšnji mesec in letos.

OpisParameter

Skupno število opuščenih stikov. Prikazano je tudi število stikov, ki so bili opuščeni
za različne kanale (klepet in glasovno). Stiki o lahko opuščeni v naslednjih primerih:

1. ko so v sistemu IVR,

2. med časom čakanja v čakalni vrsti,

3. med zaporednim časom čakanja v čakalni vrsti,

4. med vzporednim časom čakanja v čakalni vrsti (na voljo samo za UCCX) in

5. kadar zastopnik ne prejme klica.

Skupno število
opuščenih stikov

Odstotek vseh stikov, ki so bili opuščeni med časom čakanja v čakalni vrsti.

Če je na primer v enem dnevu skupno 1000 stikov in je bilo 100 stikov opuščenih,
lahko čas čakanja v čakalni vrsti za teh 100 opuščenih stikov spada v naslednje
kategorije:

• 10 klicev v manj kot 1 minuti,

• 25 klicev v razponu od 1 do 5 minut,

• 50 klicev v razponu od 5 do 10 minut ali

• 15 klicev v več kot 10 minutah.

V zgornjem primeru je pri glavnem razlogu za opustitev prikazanih 65
% (če upoštevamo najdaljše obdobje klicev, ki so bili opuščeni), čas
čakanja v čakalni vrsti pa je več kot 5 minut.

Opomba

Glavni razlog za
opustitev

Skupni odstotek strank, ki so se vrnile klic prek glasovnih klicev ali klepeta.Povratni
klic/obnovljena ocena
klepeta
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OpisParameter

Sankeyjev diagram prikazuje, v kateri fazi je bil stik opuščen. V tem diagramu je
prikazana navpična črta za različne vstopne točke, čakalne vrste, čas čakanja in
zastopnike.

Pogled je odvisen od izbrane vrste kanala. Če premaknete kazalec miške nad faze,
se prikaže več informacij, na primer število opuščenih stikov in število stikov, ki jih
je obravnaval posamezni zastopnik.

Dejavnost strank

Ploščinski grafikon prikazuje trende stikov, ki so v izbranem trajanju obravnavani
in opuščeni za vsako vrsto kanala.

Trend stikov

Kolobarni diagram prikazuje, v kateri fazi so bili stiki opuščeni.Opuščeni stiki po fazi

Tabelarični pogled prikazuje podrobnosti o vsakem opuščenem stiku za izbrano
trajanje.

ANI

Ta možnost prikazuje klicateljevo telefonsko številko, ki je povezana s
klicateljem, če gre za glasovne klice, in e-poštni naslov, če gre za klepet.

DNIS

Ta možnost prikazuje zastopnikovo telefonsko številko, ki je povezana z
zastopnikom.

Čas prvega stika

Ta možnost prikazuje čas, ko je stik prispel v kontaktni center.

Stopnja opustitev

To možnost prikazuje, v kateri fazi je bil stik opuščen, na primer: IVR, v čakalni
vrsti ali pri zastopniku med zvonjenjem.

Preusmeritve
Ta možnost prikazuje, kolikokrat je bil stik preusmerjen.

Skupni čas čakanja

Ta možnost prikazuje čas, ko je bil stik na čakanju, preden je bil opuščen. To
vključuje čas v sistemu IVR/samopostrežni storitvi in ča čakanja v čakalni vrsti.

Čas ponovljenega klica
Ta možnost prikazuje, kdaj je klicatelj vrnil klic (ponovljeni klic) v določenem
trajanju (trenutno je eno uro).

Podrobnosti
opuščenih stikov

Zgodovinska poročila
Ta poročila niso na voljo za uporabnike programa Cloud Connect.

Uporabniški priročnik za Cisco Webex Contact Center Analyzer
141

Nadzorna plošča
 Zgodovinska poročila



Poročila zastopnikov

Nadzorna plošča z uspešnostjo zastopnika

V tem poročilu sta prikazana povprečno trajanje povezave in najdaljše trajanje povezave za zastopnike v
njihovi skupini.

Pot poročila: Nadzorna plošča > Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Poročila zastopnikov

Vrsta izpisa: palični grafikon

Za filtriranje lahko uporabite ime uvajanja, ime zastopnika, ime skupine, interval (privzeto je izbrana možnost
»Dnevno«) in vrsto kanala.

Pregled kontaktnega centra

Uspešnost obravnave stikov za skupine

V tem poročilu je prikazano skupno število stikov, ki so bili obravnavani glede na vrsto kanala za posamezno
skupino v tem uvajanju, da lahko primerjate skupine.

Pot poročila: Nadzorna plošča > Standardna poročila > Zgodovinska poročila > Pregled kontaktnega centra

Vrsta izpisa: črtni grafikon

Za filtriranje lahko uporabite ime uvajanja, interval (privzeto je izbrana možnost »Dnevno«), ime skupine in
vrsto kanala.

Sprotna poročila

Te nadzorne plošče niso na voljo za uporabnike programa Cloud Connect.

Vse podrobnosti o poročilih, ki so uporabljena na teh nadzornih ploščah, najdete v ustreznem poročilu v
razdelku Ogled standardnih poročil nadzorne plošče, na strani 140.

Opomba

Oblikovanje nadzornih plošč
Postopek

Korak 1 Kliknite Nadzorna plošča > Ustvari novo Nadzorna plošča.
Korak 2 Povlecite ponazoritev in jo spustite v območje platna. Dodate lahko toliko ponazoritev, kolikor jih želite

prikazati na nadzorni plošči.
Korak 3 Če želite prestaviti ponazoritev, jo povlecite na novo mesto. Če želite oblikovati ponazoritev, izberite podokno

Oblikovanje in nato na spustnem seznamu izberite ponazoritev, ki jo želite spremeniti.
Korak 4 Če želite spremeniti velikost ponazoritve:

• Povlecite rob ali vogal, da zmanjšate ali povečati velikost.
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• Izberite Oblikovanje, izberite ime ponazoritve na spustnem seznamu ter uredite širino in višino.

Korak 5 Če želite odstraniti ponazoritev z nadzorne plošče, izberite X.
Korak 6 Če želite vnesti ime svoje ponazoritve, kliknite možnost Kliknite, če želite dodati naslov. Če želite urediti

naslov, vnesite nov naslov in kliknite simbol kljukice.
Korak 7 Če želite oblikovati naslov ponazoritve, izberite Oblikovanje in izberite naslov na spustnem seznamu na

zavihku, da prikažete možnosti za oblikovanje, ki jih lahko prilagodite, kot so slog obrobe, poravnava besedila
ter velikost, barva in debelina pisava.

Korak 8 Če želite shraniti nadzorno ploščo, kliknite Shrani in izberite mapo.

Če želite ustvariti novo mapo, kliknite Nova mapa in vnesite ime mape. Vnesite ime nadzorne plošče in nato
kliknite V redu.

Korak 9 Če želite prikazati predogled nadzorne plošče, kliknite Predogled.
Korak 10 Če želite urediti ime nadzorne plošče, kliknite Uredi ime nadzorne plošče, da izberete obstoječe besedilo,

nato pa vnesite novo ime in kliknite gumb »Uporabi«.
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P O G L A V J E 4
Spremenljivke

Spremenljivke so uporabljene v filtrih za poročila med ustvarjanjem poročil. Spremenljivko lahko ustvarite
tako, da opredelite nabor vrednosti. Spremenljivko, ki ste jo ustvarili, lahko znova uporabite kot filter za
določeno polje in povezano vrsto zapisa.

• Ustvarjanje, urejanje, ogled in brisanje spremenljivk, na strani 145

Ustvarjanje, urejanje, ogled in brisanje spremenljivk
Če želite ustvariti novo spremenljivko:

Postopek

Korak 1 Kliknite Spremenljivke > Novo.
Korak 2 Vnesite ime spremenljivke.
Korak 3 Izberite vrednost na spustnem seznamu Povezani stolpci.
Korak 4 Opredelite vrednosti in dodajte opis.
Korak 5 Opredelite obseg spremenljivke. Obseg je lahko:

• UPORABNIK – spremenljivko opredeli in jo lahko uporablja samo uporabnik.

• GLOBALNO – spremenljivko je mogoče uporabljati v vseh organizacijah. Vklopite ali izklopite možnost
Je vrednost v skupni rabi?, če želite omogočiti skupno rabo spremenljivke med organizacijami ali
omejite njeno uporabo samo na svojo organizacijo.

Korak 6 Kliknite Shrani.

Kliknite , če želite prikazati, urediti, kopirati ali izbrisati spremenljivko.
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D O D A T E K A
Vrste zapisov, ki so na voljo v posamezni shrambi

V spodnji tabeli so opisane vrste zapisov, ki so združeni v posamezni dejavnosti stranke in zastopnika ter
shrambi seje.

PrimeriOpisVrsta zapisa

• Stranka v sistemu IVR ali čakalni vrsti,
pogovor z zastopnikom, na čakanju

• Stranka na začetni strani, strani izdelka,
strani za dokončanje nakupa

Prikazuje atomski korak v strankinem
poteku dela.

Zapis dejavnosti
stranke

• Strankin klic v klicni center

• Strankin obisk spletnega mesta

• Stranka obišče spletno mesto za klepet z
zastopnikom

• Stranka pošlje e-poštno sporočilo in
zastopnik odgovori

Prikazuje strankin potek dela, ki ga
sestavlja zaporedje strankinih
dejavnosti

Zapis seje s
stranko

• Zastopnik je nedejaven, na voljo, se
pogovarja, zaključuje

• Zastopnik je nedosegljiv, kliče, se
pogovarja, vnaša opombe

• Zastopnik je nedejaven, na voljo, klepeta,
zaključuje

• Zastopnik je nedosegljiv, bere e-poštna
sporočila, odgovarja na sporočila,
zaključuje

Prikazuje atomski korak v
zastopnikovem poteku dela.

Zapis dejavnosti
zastopnika
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PrimeriOpisVrsta zapisa

• Zastopnik obravnava servisni klic in prijavi
dogodek

• Zastopnik opravi odhodni klic in se
dogovori za sestanek

• Zastopnik v klepetu s stranko odgovori na
vprašanje

• Zastopnik prebere strankino e-poštno
sporočilo in odgovori nanj

Prikazuje zastopnikov potek dela, ki
ga sestavlja zaporedje zastopnikov
dejavnosti

Zapis seje
zastopnika

V naslednjih razdelkih so navedene podrobnejše informacije o vsebini zapisov:

• Standardna polja in mere v shrambah CSR ter CAR, na strani 148
• Standardna polja in mere v shrambah ASR ter AAR, na strani 162
• Stanja zastopnikov, na strani 173
• Stanja klicev, na strani 174
• Kode razlogov za klic, na strani 178

Standardna polja in mere v shrambah CSR ter CAR

Shramba sej strank (CSR)
Standardna polja in mere, združeni v shrambi CSR, so opisani v spodnjih razdelkih:

Vrsta
podatkov

Polje ali
mera

OpisIme stolpca

DolgomeraČas v sekundah, ko je zastopnik opravljal dejavnost
v določenem intervalu.

Razpon dejavnosti

NizPoljeKončna točka (številka, e-poštni naslov ali klepet), na
kateri je zastopnik prejel klice, klepete ali e-poštna
sporočila.

Končna točka zastopnika
(DN)

NizPoljeNiz, po katerem je mogoče prepoznati zastopnika.ID zastopnika

NizPoljeIdentifikator niza za zbirko dvojiških podatkov, ki
vsebuje posnetek zastopnikovega klica.

ID zbirke dvojiških
podatkov posnetka
zastopnika

NizPoljePrikazuje, ali je klic dohodni oziroma odhodni.Smer klica

NizPoljeIme za prijavo, ki ga zastopnik uporablja za vpis v
Agent Desktop.

Prijava zastopnika

NizPoljeIme zastopnika, ki prevzema klice, klepete in e-poštna
sporočila strank.

Ime zastopnika
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Vrsta
podatkov

Polje ali
mera

OpisIme stolpca

NizPoljeNiz, po katerem je mogoče prepoznati sejo prijave
zastopnika.

ID seje zastopnika

NizPoljeNiz, po katerem je mogoče prepoznati zastopnika.ID sistema zastopnika

Celo številomeraKolikokrat je zastopnik preusmeril dohodni klic stikov
na drugega zastopnika po posvetovanju.

Število preusmeritev z
zastopnika na zastopnika

NizPoljeŠtevke ANI, dostavljene s klicem.

ANI je storitev, ki jo zagotavlja
telefonsko podjetje in ki skupaj s klicem
zagotavlja telefonsko številko klicatelja.

Opomba

Samodejno prepoznavanje
številke (ANI)

Celo številomeraŠtevilo klicev, ki jih je zastopnik preusmeril na
drugega zastopnika ali zunanjo DN (klicna številka)
prek takojšnje preusmeritve.

Število takojšnjih
preusmeritev

DolgomeraČas, ko je bil stik končan.Časovni žig konca stika

NizPoljeV tem polju je za odhodni klic prikazana vrednost
CPD, vrnjena iz telefonije.

Zaznavanje napredka
klica (CPD)

DolgomeraČas, ko se je stik začel.Časovni žig začetka stika

NizPoljeIdentifikator niza za zbirko dvojiških podatkov, ki
vsebuje posnetek klicateljevega klica.

ID zbirke dvojiških
podatkov klicatelja

NizPoljeŠtevilo medijskih kanalov, v katere so zastopniki
trenutno prijavljeni.

Vrsta kanala

Celo številoMeraKolikokrat je zastopnik vzpostavil konferenčni klic s
klicateljem in drugim zastopnikom.

Število konferenc

Celo številomeraČas, ki ga je zastopnik porabil za konferenco s
klicateljem in drugim zastopnikom.

Trajanje konference

Celo številoMeraKolikokrat je zastopnik začel posvetovalni klic z
drugim zastopnikom ali nekom na zunanji številki
med obravnavo klica.

Število posvetovanj

Celo številomeraČas, ki ga je zastopnik porabil za posvetovanje z
drugim zastopnikom med obravnavo klica.

Trajanje posvetovanja

NizPoljeRazlog, zakaj stranka vzpostavlja stik s klicnim
centrom.

Razlog za stik

Celo številomeraŠtevilo stikov.Število stikov

Celo številomeraŠtevilo posvetovanj v čakalni vrsti med komunikacijo.Število CTQ

Celo številomeraSkupno trajanje posvetovanja v čakalni vrsti med
komunikacijo.

Trajanje CTQ

NizPoljeTrenutno stanje stika.Trenutno stanje
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Vrsta
podatkov

Polje ali
mera

OpisIme stolpca

NizPoljeE-poštni naslov stranke.E-poštni naslov stranke

NizPoljeIme stranke.Ime stranke

NizPoljeTelefonska številka stranke.Telefonska številka
stranke

DolgomeraČas izbrisa posnetka.Časovni žig izbrisa
posnetka

Celo številomeraZastavica, ki označuje, ali je bil posnetek izbrisan.Je posnetek izbrisan

Celo številomeraZastavica, ki označuje, ali je seja aktivna seja.

Podprti vrednosti sta 0 in 1. Vrednost 1 označuje, da
je seja aktivna.

Je trenutna seja

NizPoljeŠtevke DNIS, dostavljene s klicem.

DNIS je storitev, ki jo zagotavlja
telefonsko podjetje in ki skupaj s klicem
posreduje niz števk, ki označuje številko,
s katere je klical klicatelj.

Opomba

Storitev prepoznavanja
klicane številke (DNIS)

NizPoljeID, dodeljen vstopni točki.ID vstopne točke (EP)

NizPoljeIme vstopne točke, ki je ciljno mesto za klice strank
v sistemuWebex Contact Center. Z določeno vstopno
točko je lahko povezana ena ali več brezplačnih ali
klicnih številk. Ko je klic na vstopni točki, je izvedena
obravnavan klica v sistemu IVR. Klici so iz vstopne
točke preusmerjeni v čakalno vrsto in so nato
porazdeljeni zastopnikom.

Ime vstopne točke

NizPoljeID, dodeljen vstopni točki.ID sistema vstopne točke

NizmeraRazlog za zapustitev klepeta s stranko.Razlog za izhod iz klepeta

NizPoljeTo je sklic na klic v zunanjem sistemu.Zunanji ID

NizPoljePrikazuje način obravnave klica: kratko, opuščeno ali
običajno.

Vrsta obravnave

Celo številomeraZastavica, ki označuje, ali je zastopnik obravnaval
stik.

Podprti vrednosti sta 0 in 1.

Je stik obravnavani

DolgomeraČas, ko je pretekli postopek posodobil zapis.Časovni žig pretekle
posodobitve

Celo številomeraKolikokrat je zastopnik uvrstil klicatelja na čakanje.Število zadržanih

Celo številomeraSkupno trajanje klica na čakanju.Trajanje zadržanja
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Vrsta
podatkov

Polje ali
mera

OpisIme stolpca

NizPoljePrepis celotnega klepeta ali prepis dohodnega
e-poštnega sporočila.

Prepis dohodnega

Celo številomeraZastavica, ki označuje, ali je klic znotraj praga ravni
storitve. Podprti vrednosti sta 0 in 1.

Prag ravni storitve za vsako čakalno vrsto je
konfiguriran pri ustvarjanju ali urejanju čakalne vrste
prek modula za omogočanje uporabe na portalu za
upravljanje v razdelku Napredne nastavitve v oknu
Čakalna vrsta.

Klic je obravnavan v ravni storitve, če je povezan z
zastopnikom v okviru praga ravni storitve, ki je
nastavljen za to čakalno vrsto. V tem primeru je
možnost Je v ravni storitve nastavljena na 1.

Klic je obravnavan v ravni storitve, če je neposredno
povezan z zastopnikom (neposredna preusmeritev),
ne da bi bil parkiran v čakalni vrsti. V tem primeru je
možnost Je v ravni storitve nastavljena na 1.

Klic je obravnavan zunaj ravni storitve, če je vrsta
obravnave klica kratek ali opuščen ali pa je klic poslan
v presežek oziroma je trajanje čakalne vrste večje od
ravni praga storitve, nastavljenega za to čakalno vrsto.
V tem primeru je možnost Je v ravni storitve
nastavljena na 0.

Možnost Je v ravni storitve bo tudi za samopostrežni
klic (z vrsto prekinitve = samopostrežno) nastavljena
na 0.

Možnost Je v ravni storitve je izračunana za zadnjo
čakalno vrsto, preden je klic povezan z zastopnikom,
opuščen ali poslan v presežek.

Je v ravni storitve

Celo številomeraKolikokrat je bil stik v stanju IVR.Število IVR

Celo številoMeraČas v minutah, ko je bil klic v stanju IVR.Trajanje IVR

NizPoljePodrobnosti o stiku v pripomočku Upravitelj
seznamov in akcij (LCM).

Stik LCM

NizPoljePovzema pogovor zastopnika s stranko.Zapisek klepeta

NizPoljePrepis odhodnega e-poštnega sporočila.Prepis odhodnega

Celo številoMeraZastavica, ki označuje, ali je bil stik odhodni stik.

Podprti vrednosti sta 0 in 1.

Je odhodni klic

NizPoljeNiz, po katerem je mogoče prepoznati zastopnika.ID prejšnjega zastopnika
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Vrsta
podatkov

Polje ali
mera

OpisIme stolpca

NizPoljeIme zastopnika, tj. osebe, ki prevzema klice strank.Ime prejšnjega zastopnika

NizPoljeID čakalne vrste, povezane s komunikacijami.ID prejšnje čakalne vrste

NizPoljeIme čakalne vrste, povezane s komunikacijami.Ime prejšnje čakalne vrste

NizPoljePrioriteta klepeta.Prioriteta klepeta

Celo številomeraŠtevilo čakalnih vrst, v katere je bil stik uvrščen v
celoti.

Število čakalnih vrst

Celo številoMeraČas čakanja stika v čakalni vrsti v sekundah.Trajanje čakalne vrste

NizPoljeNiz, po katerem je mogoče prepoznati čakalno vrsto.

V polju je prikazana vrednost Ni na
voljo, dokler klic ni povezan z
zastopnikom.

Opomba

ID čakalne vrste/ID
sistema čakalne vrste

NizPoljeIme čakalne vrste, v kateri so prosta mesta za klice,
ki čakajo na obravnavo s strani zastopnika. Klici so
iz vstopne točke preusmerjeni v čakalno vrsto in so
nato porazdeljeni zastopnikom.

Ime čakalne vrste

DolgomeraČas, ko je sprotni postopek posodobil zapis.Časovni žig sprotne
posodobitve
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Vrsta
podatkov

Polje ali
mera

OpisIme stolpca

NizPoljeRazlog za končanje klica. Razlog je lahko eden od
naslednjih:

• Konča zastopnik: zastopnik ni prevzel klica v
okviru konfigurirane časovne omejitve RONA.

• Zastopnik je zapustil: zastopnik je končal klic.

• Stranka je zasedena: klicana linija je zaznana
kot zasedena.

• Stranka je zapustila: stranka je končala klic.

• Stranka ni na voljo: strankina telefonska
številka ni registrirana.

• Ni odgovora stranke: stranka se ni odzvala med
konfiguriranim trajanjem časovne omejitve
RONA.

• Ni najdeno: ID uporabnika ne obstaja v domeni,
navedeni v URI-ju zahteve, ali pa se domena v
URI-ju zahteve ne ujema z nobeno od domen, ki
jih obdeluje prejemnik zahteve.

• Potekli odštevalnik povabila udeleženca: klic
je bil končan, ker zastopnikove naprave ni bilo
mogoče povabiti ali ji poslati obvestila o klicu
med konfiguriranim trajanjem časovne omejitve.

• Časovna omejitev čakalne vrste: klic se je
končal, ker je bil v čakalni vrsti dalj časa od
konfigurirane časovne omejitve v čakalni vrsti.

• Potekel časovnik RONA: zastopnik ni prevzel
klica med konfiguriranim trajanjem časovne
omejitve RONA.

• Čiščenje komunikacij: sistem počisti stike, ki
so obtičali.

• Napačna zahteva : strežnik ne more razumeti
zahteve zaradi neveljavne sintakse.

• Sistemski sprejem ni uspel: sistem ne more
umestiti dohodnega klica v čakalno vrsto.

• Sistemske napake: klic se konča zaradi
sistemskih napak.

Razlog

NizPoljeEnolični ID datoteke s posnetkom.ID datoteke s posnetkom

DolgoMeraPrikazuje velikost posnete datoteke.Velikost datoteke s
posnetkom
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Vrsta
podatkov

Polje ali
mera

OpisIme stolpca

Celo številoPoljeZastavica, ki označuje, ali je bil stik posnet.Je posneto

NizPoljeEnolični niz, po katerem je mogoče prepoznati sejo
stika.

ID seje stika

NizPoljeID, dodeljen lokaciji klicnega centra.

V polju je prikazana vrednost Ni na
voljo, dokler klic ni povezan z
zastopnikom.

Opomba

ID lokacije/ID sistema
lokacije

NizPoljeLokacija klicnega centra, ki mu je bil dodeljen klic.

V polju je prikazana vrednost Ni na
voljo, dokler klic ni povezan z
zastopnikom.

Opomba

Ime lokacije

NizPoljeIdentifikator niza za zbirko dvojiških podatkov, ki
vsebuje stereo posnetek klica.

ID zbirke dvojiških
podatkov stereo posnetka

Celo številomeraKolikokrat je bil stik v povezanem stanju (tj. se je
pogovarjal).

Število povezanih

DolgomeraTrajanje povezanega stanja (pogovora) znotraj te
komunikacije.

Trajanje povezave

NizPoljeID, dodeljen ekipi.

V polju je prikazana vrednost Ni na
voljo, dokler klic ni povezan z
zastopnikom.

Opomba

ID skupine/ID sistema
skupine

NizPoljeSkupina zastopnikov na določeni lokaciji, ki
obravnava določeno vrsto klica.

Ime skupine
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Vrsta
podatkov

Polje ali
mera

OpisIme stolpca

NizPoljeOznačuje stranko, ki je prekinila komunikacijo.
Stranka, ki je prekinila komunikacijo, je lahko ena od
naslednjih:

• Zastopnik: komunikacijo je prekinil zastopnik.

• Stranka: komunikacijo je prekinila stranka.

• Sistem: klic je bil prekinjen med obdelavo v
sistemu IVR ali po njej zaradi teh razlogov:

• Napake pri dodajanju stika v čakalno vrsto

• Napake pri pridobivanju strategije
usmerjanja za nov stik v toku odhodnega
klica

• Napake pri parkiranju stika v čakalni vrsti

• Napake pri dodeljevanju zastopnika
parkiranemu stiku znotraj konfiguriranega
obdobja časovne omejitve

• Napake pri stopnjevanju klica na zastopnika

• Napake pri pridobivanju strategije
usmerjanja za obdelavo dodelitve stika
ciljnemu toku

• Napake pri dodeljevanju stika zastopniku,
tudi ko zastopnik sprejme ponudbo, zaradi
napake v medijih

• Napake zaradi prekoračitve največje
dovoljene omejitve prehoda skupine

• Napake zaradi posebnih primerov časovne
omejitve RONAmed dejavnostjo takojšnje
preusmeritve

• Notranji dogodki čiščenja
(InteractionCleanup ali ContactCleanup)

Stranka, ki je prekinila

NizPoljeBesedilni niz, ki določa način prekinitve klica.Vrsta prekinitve

Celo številoMeraKolikokrat je zastopnik preusmeril klic.Število preusmeritev

DvojnoMeraPovprečna ocena mnenja kakovosti govora na
skrajnem koncu.

POM za KG na koncu

Celo številoMeraZakasnitev prejema kakovosti govora na skrajnem
koncu.

Zakasnitev prejema KG
na koncu
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podatkov
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Celo številoMeraZakasnitev obhodnega časa za kakovost govora na
skrajnem koncu.

Zakasnitev obhodnega
časa za KG na koncu

DvojnoMeraSkupno število izgubljenih paketov kakovosti govora
na skrajnem koncu.

Skupna izguba paketov za
KG na koncu

NizPoljeOcena kakovosti govora na skrajnem koncu.Ocena kakovosti govora
na kocu

DvojnoMeraPovprečna ocenamnenja kakovosti govora na bližnjem
koncu.

POM za KG na bližnjem
koncu

Celo številoMeraZakasnitev prejema kakovosti govora na bližnjem
koncu.

Zakasnitev prejema KG
na bližnjem koncu

Celo številoMeraZakasnitev obhodnega časa za kakovost govora na
bližnjem koncu.

Zakasnitev obhodnega
časa za KG na bližnjem
koncu

DvojnoMeraSkupno število izgubljenih paketov kakovosti govora
na bližnjem koncu.

Skupna izguba paketov za
KG na bližnjem koncu

NizPoljeOcena kakovosti govora na bližnjem koncu.Ocena kakovosti govora
na bližnjem kocu

NizPoljeNiz, po katerem je mogoče prepoznati kodo za
zaključevanje.

ID kode za zaključevanje

NizPoljeKoda za zaključevanje, ki jo je zastopnik navedel za
komunikacijo.

Ime kode za zaključevanje

NizPoljeNiz, po katerem je mogoče prepoznati kodo za
zaključevanje.

ID sistema kod za
zaključevanje

Celo številomeraSkupni čas zastopnikov v sklepnem stanju po
obravnavi komunikacij.

Trajanje zaključevanja

Celo številomeraOcena zadovoljstva strank.Ocena CSAT

NizPoljeRazlog za klepet stranke s skupino za podporo.Razlog za klepet

NizPoljeVprašanje, ki ga stranka zastavi v klepetu.Vprašanje klepeta

NizPoljeID bota.ID bota

NizPoljeIme bota.Ime bota

NizPoljeZastavica, ki označuje, ali je stranka zahtevala prepis
klepeta.

Podprti vrednosti sta 0 in 1. Vrednost 1 označuje, da
je stranka zahtevala prepis klepeta.

Je prepis zahtevan
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Celo številoPoljeVrsta Opuščeno je nastavljena, ko je klic opuščen.
Naslednje vrednosti prikazujejo stanje klica, ko je ta
opuščen.

• nov

• čakalna vrsta

• obravnava

• povezava z zastopnikom

Preveri prejšnji dogodek pred končanim dogodkom
in nastavi ustrezno vrednost. Če je na primer prejšnji
dogodek pred končanim dogodkom »parkiran«, je
vrsta »Opuščena« nastavljena na »čakalna vrsta«.

Vrsta »Opuščeni«

NizPoljeRazlog za opustitev klica. Razlog za opustitev je lahko
eden od naslednjih:

• Zastopnik je zapustil: zastopnik je končal klic.

• Stranka je zapustila: stranka je končala klic.

• Časovna omejitev čakalne vrste: klic se je
končal, ker je bil v čakalni vrsti dalj časa od
konfigurirane časovne omejitve v čakalni vrsti.

• Sistemska napaka: klic se je končal zaradi
sistemskih napak.

• Zastopnik je prekinil klic: klic se je končal, ker
je bil zastopnik izključen s klica.

• Takojšnja preusmeritev ni uspela: dohodni
klic se je končal, ker preusmeritev klica stika
brez posredovanja zastopnika na zunanjo ali tujo
klicno številko (DN)prek interaktivnega
glasovnega odziva (IVR) ni uspela.

• Potekel časovnik RONA: odhodni klic se je
končal, ker zastopnik ni mogel prevzeti klica.

• Čiščenje komunikacij: stik je bil odstranjen za
namene servisa ali odpravljanja težav.

Razlog za opustitev

Celo številoPoljeOznačuje, ali je bil klic nadzorovan. Podprti vrednosti
sta 0 in 1. 1 označuje, da je bil klic nadzorovan.

Je bil izveden vskok

NizPoljePovratne informacije stranke.Komentar s povratnimi
informacijami

NizPoljePovzetek števila stikov v sistemu IVR.Povzetek IVR
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Celo številoMeraOznačuje, ali je bil klic ponujen zastopniku. Podprti
vrednosti sta 0 in 1. 1 označuje, da je bil klic ponujen
zastopniku.

Je ponujen

Celo številoMeraKlici, ki so bili preusmerjeni z ene vstopne točke na
drugo.

Število verižnih na
vstopni točki

Celo številomeraKlici, ki jih zastopnik preusmerijo na vstopno točko.Število preusmerjenih na
vstopno točko

Celo številomeraKolikokrat je bil klic preusmerjen z ene vstopne točke
na drugo.

Število preusmeritev med
vstopnimi točkami

Celo številomeraKolikokrat je bil klic preusmerjen iz čakalne vrste na
vstopno točko.

Število preusmeritev iz
čakalne vrste na vstopno
točko

Celo številomeraKolikokrat je bil klic preusmerjen z zastopnika na
vstopno točko.

Število preusmeritev z
zastopnika na vstopno
točko

Celo številomeraKlici, premaknjeni z vstopne točke v čakalno vrsto.Število verižnih v čakalni
vrsti

Celo številomeraKolikokrat je bil klic preusmerjen iz čakalne vrste v
drugo čakalno vrsto.

Število preusmeritev med
čakalnimi vrstami

Celo številoMeraKolikokrat je bil klic preusmerjen z zastopnika v
čakalno vrsto.

Število preusmeritev z
zastopnika v čakalno vrsto

Celo številomeraZastavica označuje, ali je klic nadzorovan.Je nadzorovan

Celo številomeraKolikokrat je bil stik nadzorovan.Skupno število
nadzorovanj

Celo številomeraKolikokrat je bil stik tiho nadzorovan.Število tihih nadzorovanj

Celo številomeraŠtevilo popolnoma nadzorovanih klicev.Število popolnih
nadzorovanj

Celo številomeraŠtevilo klicev, za katere se je nadzorovanje začelo
med klicem.

Število nadzorovanj med
klicem

DolgomeraČas, ko se je stranka odločila za povratni klic.Čas zahteve za povratni
klic

NizPoljeŠtevilka, ki temelji na ANI ali številki, konfigurirani
v poteku dela.

Številka za povratni klic

NizPoljeStanje povratnega klica, ki je uspešno ali neobdelano.Zadnje stanje povratnega
klica

DolgoMeraČas, ko je bil povratni klic vzpostavljen med
zastopnikom in stranko.

Čas vzpostavitve
povratnega klica

Uporabniški priročnik za Cisco Webex Contact Center Analyzer
158

Vrste zapisov, ki so na voljo v posamezni shrambi
Vrste zapisov, ki so na voljo v posamezni shrambi



Vrsta
podatkov

Polje ali
mera

OpisIme stolpca

NizmeraIme ustvarjene akcije.Ime akcije

DolgomeraUra, ko je bil opravljen klic akcije.Ura klica

NizmeraStanje klica akcije, ki je uspešen ali neuspešen.Stanje akcije

NizmeraSklepno stanje klica akcije.Sklepno stanje

DolgoPoljeUra, ko je bil klic vzpostavljen.Ura klica

NizPoljeZaporedje dejavnosti, ki so bile izvedene med klicem.Zaporedje poteka dela

NizPoljeOznačuje, ali je klic dohodni ali odhodni.Smer klica

Shramba dejavnosti stranke (CAR)
Standardna polja in mere, združeni v shrambi CAR, so opisani v spodnjih razdelkih:

Podatkovni
tip

Polje ali
mera

OpisIme stolpca

Celo številomeraZastavica, ki označuje, ali je dejavnost trenutna
dejavnost in da dejavnost ni končana.

Je trenutna dejavnost

DolgomeraČas v sekundah, ko je zastopnik opravljal dejavnost
v določenem intervalu.

Razpon dejavnosti

NizPoljeKončna točka (številka, e-poštni naslov ali klepet),
na kateri je zastopnik prejel klice, klepete ali
e-poštna sporočila.

Končna točka zastopnika
(DN)

NizPoljeNiz, po katerem je mogoče prepoznati zastopnika.ID zastopnika

NizPoljeIme za prijavo, ki ga zastopnik uporablja za prijavo
v Agent Desktop.

Prijava zastopnika

NizPoljeIme zastopnika, tj. osebe, ki prevzema klice, klepete
in e-poštna sporočila strank.

Ime zastopnika

NizPoljeNiz, po katerem je mogoče enolično prepoznati sejo
prijave zastopnika.

ID seje zastopnika

NizPoljeNiz, po katerem je mogoče prepoznati zastopnika.ID sistema zastopnika

NizPoljeŠtevke ANI, dostavljene s klicem.

ANI (samodejno prepoznavanje
številke) je storitev, ki jo zagotavlja
telefonsko podjetje in ki skupaj s
klicem zagotavlja telefonsko številko
klicatelja.

Opomba

ANI
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Podatkovni
tip

Polje ali
mera

OpisIme stolpca

DolgoMeraČasovni žig prekinitve dejavnosti.Časovni žig konca
dejavnosti

NizPoljeEnolični niz, po katerem je mogoče prepoznati sejo
stika.

ID seje stika

DolgoMeraČasovni žig začetka dejavnosti.Časovni žig začetka
dejavnosti

NizPoljeVrsta medija, dodeljena medijskemu kanalu.Vrsta kanala

Celo številoMeraPrikazuje število dejavnosti.Število dejavnosti

NizPoljePrikazuje stanje dejavnosti.Stanje dejavnosti

NizPoljeE-poštni naslov stranke.E-poštni naslov stranke

NizPoljeIme stranke.Ime stranke

NizPoljeŠtevke DNIS, dostavljene s klicem.

DNIS (storitev prepoznavanja klicane
številke) je storitev, ki jo zagotavlja
telefonsko podjetje in ki skupaj s
klicem posreduje niz števk, ki označuje
številko, s kateri je klical klicatelj.

Opomba

DNIS

Celo številoMeraČas med začetkom in koncem aktivnosti.Trajanje dejavnosti

NizPoljeID, dodeljen vstopni točki.ID vstopne točke

NizPoljeIme vstopne točke, ki je ciljno mesto za klice strank
v sistemu Webex Contact Center. Z določeno
vstopno točko je lahko povezana ena ali več
brezplačnih ali klicnih številk. Ko je klic na vstopni
točki, je izvedena obravnavan klica v sistemu IVR.
Klici so iz vstopne točke preusmerjeni v čakalno
vrsto in so nato porazdeljeni zastopnikom.

Ime vstopne točke

NizPoljeID, dodeljen vstopni točki.ID sistema vstopne točke

DolgoMeraČas, ko je pretekli postopek posodobil zapis.Časovni žig pretekle
posodobitve

NizPoljeČe to ni trenutna dejavnost, je v polju prikazano
stanje naslednje dejavnosti.

Naslednje stanje

Celo številoMeraZastavica, ki označuje, ali je bila ta dejavnost
izvedena med opravljanjem odhodnega klica.

Podprti vrednosti sta 0 in 1.

Je odhodni klic

NizPoljeIme toka v razdelku Nadzor klicev v konfiguraciji
strategije usmerjanja.

Ime skripta IVR
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Podatkovni
tip

Polje ali
mera

OpisIme stolpca

Celo številoMeraTo je število posvetovanj v čakalni vrsti med
odhodno komunikacijo.

Število CTQ za odhodni
klic

NizPoljeV tem polju je prikazano stanje prejšnje dejavnosti.Prejšnje stanje

NizPoljeID, dodeljen čakalni vrsti.

V polju je prikazana vrednost Ni na
voljo, dokler klic ni povezan z
zastopnikom.

Opomba

ID čakalne vrste/ID sistema
čakalne vrste

NizPoljeIme čakalne vrste, v kateri so prosta mesta za klice,
ki čakajo na obravnavo s strani zastopnika. Klici so
iz vstopne točke preusmerjeni v čakalno vrsto in so
nato porazdeljeni zastopnikom.

Ime čakalne vrste

DolgoMeraČas, ko je sprotni postopek posodobil zapis.Časovni žig sprotne
posodobitve

NizPoljeTo polje je končna točka drugega zastopnika, na
primer za namen preusmeritev.

Končna točka drugega
zastopnika (DN)

NizPoljeTo polje je ID drugega zastopnika, na primer za
namen preusmeritev.

ID drugega zastopnika

NizPoljeTo polje je ime drugega zastopnika, na primer za
namen preusmeritev.

Ime drugega zastopnika

NizPoljeTo polje je ID seje drugega zastopnika, na primer
za namen preusmeritev.

ID seje drugega zastopnika

NizPoljeTo polje je ID kanala drugega zastopnika, na primer
za namen preusmeritev.

ID drugega kanala

NizPoljeV tem polju je prikazano ime druge skupine.ID druge skupine

NizPoljeV tem polju je prikazan ID druge skupine.Ime druge skupine

NizPoljeEnolični niz, po katerem je mogoče prepoznati ta
zapis dejavnosti.

Enolični ID zapisa

NizPoljeID, dodeljen lokaciji klicnega centra.

V polju je prikazana vrednost Ni na
voljo, dokler klic ni povezan z
zastopnikom.

Opomba

ID lokacije/ID sistema
lokacije

NizPoljeLokacija klicnega centra, ki mu je bil dodeljen klic.

V polju je prikazana vrednost Ni na
voljo, dokler klic ni povezan z
zastopnikom.

Opomba

Ime lokacije
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Podatkovni
tip

Polje ali
mera

OpisIme stolpca

NizPoljeID, dodeljen skupini.

V polju je prikazana vrednost Ni na
voljo, dokler klic ni povezan z
zastopnikom.

Opomba

ID skupine/ID sistema
skupine

NizPoljeSkupina zastopnikov na določeni lokaciji, ki
obravnava določeno vrsto klica.

Ime skupine

Celo številoMeraSkupno trajanje posvetovanja v čakalni vrsti med
odhodno komunikacijo.

Skupni čas CTQ za
odhodni klic

NizPoljeNiz, po katerem je mogoče prepoznati kodo za
zaključevanje.

ID kode za zaključevanje

NizPoljeKoda za zaključevanje, ki jo je zastopnik navedel
za komunikacijo.

Ime kode za zaključevanje

NizPoljeNiz, po katerem je mogoče prepoznati kodo za
zaključevanje.

ID sistema kod za
zaključevanje

DolgoPoljeČas, ko je bil klic preusmerjen.Čas preusmeritve klica

NizPoljeVrsta preusmeritve, na primer takojšnja preusmeritev
in preusmeritev za posvetovanje.

Vrsta preusmeritve

NizPoljeŠtevilka, na katero je bil preusmerjen klic.Preusmerjeno v DN

NizPoljeŠtevilka, na katero je bil klic uvrščen v čakalno
vrsto.

Preusmerjeno v čakalno
vrsto

DolgomeraTrajanje posvetovanja zastopnika z drugim
zastopnikom ali tretjo osebo, ko je bil klicatelj na
čakanju.

Trajanje pogovora za
posvetovanje

Standardna polja in mere v shrambah ASR ter AAR

Shramba sej zastopnikov (ASR)
V spodnji tabeli so opisana standardna polja, ki so združena v shrambi ASR:

Polje Število prekinjenih se trenutno ne uporablja in ni izpolnjeno v shrambi ASR.Opomba
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Vrsta
podatkov

Polje
ali

mera

OpisIme stolpca

DolgomeraČas v sekundah, ko je zastopnik opravljal dejavnost
v določenem intervalu.

Razpon dejavnosti

NizPoljeKončna točka (številka, e-poštni naslov ali klepet),
na kateri je zastopnik prejel klice, klepete ali
e-poštna sporočila.

Končna točka zastopnika (DN)

NizPoljeNiz, po katerem je mogoče prepoznati zastopnika.ID zastopnika

NizPoljeIme za prijavo, ki ga zastopnik uporablja za prijavo
v Agent Desktop.

Prijava zastopnika

NizPoljeIme zastopnika, tj. osebe, ki prevzema klice, klepete
ali e-poštna sporočila strank.

Ime zastopnika

NizPoljeNiz, po katerem je mogoče prepoznati sejo prijave
zastopnika.

ID seje zastopnika

NizPoljeNiz, po katerem je mogoče prepoznati zastopnika.ID sistema zastopnika

DolgoMeraUra, ko se je zastopnik odjavil.Časovni žig odjave

DolgoMeraUra, ko se je zastopnik prijavil.Časovni žig prijave

NizPoljeVrsta medija, ki jo je uporabil stik, npr. telefonija,
e-pošta ali klepet.

Vrsta kanala

Celo številoMeraŠtevilo sej zastopnika.Število sej

NizPoljeTrenutno stanje zastopnika.Trenutno stanje

DolgomeraČas, ko je pretekli postopek posodobil zapis.Časovni žig pretekle
posodobitve

DolgomeraČas, ko je sprotni postopek posodobil zapis.Časovni žig sprotne
posodobitve
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Vrsta
podatkov

Polje
ali

mera

OpisIme stolpca

NizPoljeRazlog za odjavo zastopnika. Razlog za odjavo je
lahko eden od naslednjih:

• Odjavil zastopnik: zastopnik klikne gumb
Odjava v oknu aplikacije Agent Desktop.

• Odjavil nadzornik: zastopnika odjavi
nadzornik.

• Odjavil skrbnik: zastopnika odjavi skrbnik.

• Odjavila naprava: zastopnik je odjavljen
zaradi motenj v delovanju omrežja, ki so daljše
od dveh minut (razen če je skrbnik nastavil
drugačno obdobje časovne omejitve v sistemu).

• Odjavil center za pomoč: sistem odjavi
zastopnika kot na ukaz, ki ga sproži oddelek za
podporo za postopke i tehnično podporo za
Cisco Webex Contact Center.

• Odjava zastarelega zastopnika: zastopnik je
bil odjavljen zaradi rednega opravila čiščenja
zastarelih sej zastopnika.

Razlog

NizPoljeID, dodeljen medijskemu kanalu, v katerega je
prijavljen zastopnik.

ID kanala zastopnika

NizPoljeID, dodeljen lokaciji klicnega centra.

V polju je prikazana vrednost Ni na
voljo, dokler klic ni povezan z
zastopnikom.

Opomba

ID lokacije/ID sistema lokacije

NizPoljeLokacija klicnega centra, ki mu je bil dodeljen klic.

V polju je prikazana vrednost Ni na
voljo, dokler klic ni povezan z
zastopnikom.

Opomba

Ime lokacije

NizPoljeDružbeni kanali (Facebook in SMS) so prikazani s
statističnimi podatki.

Filter: vrsta kanala

Polje: družbeno

Uporabljen kot: segment vrstice

Vrsta podkanala
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Vrsta
podatkov

Polje
ali

mera

OpisIme stolpca

NizPoljeID, dodeljen skupini.

V polju je prikazana vrednost Ni na
voljo, dokler klic ni povezan z
zastopnikom.

Opomba

ID skupine/ID sistema skupine

NizPoljeSkupina zastopnikov na določeni lokaciji, ki
obravnava določeno vrsto klica.

Ime skupine

NizPoljeEnolična identifikacijska številka najemnika.TenantId

Celo številomeraKolikokrat je bil zastopnik v stanju zvonjenja v tej
seji (samo dohodni).

Število zvonjenj

Celo številoMeraČasa, ko je bil zastopnik v stanju zvonjenja med
sejo.

Trajanje zvonjenja

Celo številoMeraKolikokrat je bil zastopnik v stanju »Rezervirano za
odhodni klic«, tj. stanju, ki prikazuje, da je zastopnik
začel odhodni klic, vendar klic še ni vzpostavljen.

Število zvonjenj odhodnih
klicev

Celo številomeraTrajanje, ko je bil zastopnik v stanju »Rezervirano
za odhodni klic«, tj. stanju, ki prikazuje, da je
zastopnik začel odhodni klic, vendar klic še ni
vzpostavljen.

Trajanja zvonjenja odhodnega
klica

Celo številomeraZastavica, ki označuje, ali je seja aktivna.

Podprti vrednosti sta 0 in 1. Vrednost 1 označuje,
da je seja aktivna.

Je trenutna seja

Celo številoMeraKolikokrat je zastopnik preklopil v stanje
nedejavnosti.

Število v stanju nedejavnosti

Celo številoMeraČas, ko je bil zastopnik v stanju nedejavnosti.Trajanje nedejavnosti

Celo številomeraKolikokrat je zastopnik preklopil v stanje
razpoložljivosti.

Število v razpoložljivem stanju

Celo številomeraČas, ko je bil zastopnik v stanju »Na voljo«.Trajanje v stanju
razpoložljivosti

Celo številomeraŠtevilo opravljenih povratnih klicev.Število povratnih klicev

NizPoljeDoloča vrsto povratnega klica (vljudnostni, takojšnji
ali razporejen).

Vrsta povratnega klica

Celo številoMeraKolikokrat je bil zastopnik med to sejo v povezanem
stanju, tj. se je pogovarjal s stranko (samo za
dohodne klice).

Število povezanih
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Vrsta
podatkov

Polje
ali

mera

OpisIme stolpca

DolgoMeraČas, ko je bil zastopnik med to sejo v povezanem
stanju, tj. se je pogovarjal s stranko (samo za
dohodne klice).

Trajanje povezave

Celo številomeraKolikokrat je bil zastopnik v povezanem stanju med
opravljanjem odhodnega klica.

Število vzpostavljenih
odhodnih klicev

DolgomeraČas, ko je bil zastopnik v povezanem stanju med
opravljanjem odhodnega klica.

Trajanje vzpostavljenih
odhodnih klicev

Celo številoMeraKolikokrat je zastopnik vzpostavil konferenčni klic
s klicateljem in drugim zastopnikom (samo za
dohodne klice).

Število konferenc

Celo številomeraČas, ki ga je zastopnik porabil za konferenčni klic
s klicateljem in drugim zastopnikom (samo za
dohodne klice).

Trajanje konference

Celo številoMeraKolikokrat je zastopnik vzpostavil konferenčni klic
s klicateljem in drugim zastopnikommed odhodnim
klicem.

Število konferenc za odhodni
klic

DolgomeraČas, ki ga je zastopnik porabil za konferenčni klic
s klicateljem in drugim zastopnikommed odhodnim
klicem.

Trajanje konference za
odhodni klic

Celo številoMeraKolikokrat je zastopnik sprejel zahtevo za
posvetovanje (dohodni klici).

Število odgovorov za
posvetovanje

DolgoMeraČas, ki ga je zastopnik porabil za odgovarjanje na
zahteve za posvetovanje (za dohodne klice).

Trajanje odgovora za
posvetovanje

Celo številoMeraKolikokrat je zastopnik sprejel zahtevo za
posvetovanje (odhodni klici).

Število odgovorov za
posvetovanje za odhodni klic

Celo številoMeraČas, ki ga je zastopnik porabil za odgovarjanje na
zahteve za posvetovanje (odhodni klici).

Trajanje odgovora za
posvetovanje za odhodni klic

Celo številoMeraKolikokrat je zastopnik sprožil zahtevo za
posvetovanje (dohodni klici).

Število zahtev za posvetovanje

Celo številomeraČas, ki ga je zastopnik porabil za ustvarjanje zahtev
za posvetovanje (za dohodne klice).

Trajanje zahtev za
posvetovanje

DolgomeraTrajanje sprejetega posvetovanja za vstopno
točko/klicno številko za to etapo klica.

Trajanje sprejetega
posvetovanja z vstopno točko

Celo številomeraŠtevilo posvetovanj, ki so bila zahtevana z vstopno
točko/klicno številko za to etapo klica.

Število zahtevanih posvetovanj
z vstopno točko

DolgomeraTrajanje zahtevanega posvetovanja z vstopno
točko/klicno številko za to etapo klica.

Trajanje zahtevanega
posvetovanja z vstopno točko
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Vrsta
podatkov

Polje
ali

mera

OpisIme stolpca

Celo številomeraŠtevilo sprejetih klicev na vstopni točki/klicni
številki za to etapo klica.

Število sprejetih posvetovanj
z vstopno točko

Celo številoMeraKolikokrat je zastopnik sprožil zahtevo za
posvetovanje (odhodni klici).

Število zahtev za posvetovanje
za odhodni klic

DolgomeraČas, ki ga je zastopnik porabil za ustvarjanje zahtev
za posvetovanje (odhodni klici).

Trajanje zahtev za
posvetovanje za odhodni klic

Celo številomeraŠtevilo sprejetih klicev za posvetovanje z vstopno
točko za odhodni klic.

Število posvetovanj z vstopno
točko za sprejeti odhodni klic

DolgomeraSkupno trajanje sprejetih klicev za posvetovanje z
vstopno točko za odhodni klic.

Trajanje posvetovanja z
vstopno točko za sprejeti
odhodni klic

Celo številomeraSkupno število zahtev za posvetovanje z vstopno
točko za odhodni klic.

Število zahtevanih posvetovanj
z vstopno točko za odhodni
klic

DolgomeraSkupno trajanje zahtev za posvetovanje z vstopno
točko za odhodni klic.

Trajanje zahtevanega
posvetovanja z vstopno točko
za odhodni klic

Celo številoMeraKolikokrat se je zastopnik posvetoval z drugim
zastopnikom (samo dohodni klici).

Število posvetovanj

Celo številoMeraČas, ki ga je zastopnik porabil za posvetovanje z
drugim zastopnikom med obravnavo klica (samo
dohodni klici).

Trajanje posvetovanja

Celo številoMeraKolikokrat se je zastopnik posvetoval z drugim
zastopnikom (samo odhodni klici).

Število posvetovanj za odhodni
klic

DolgoMeraČas, ki ga je zastopnik porabil za posvetovanje z
drugim zastopnikom med obravnavo klica (samo
odhodni klici).

Trajanje posvetovanja za
odhodni klic

Celo številoMeraKolikokrat je zastopnik sprejel zahtevo za
posvetovanje v čakalni vrsti (dohodni klici).

Število odgovorov CTQ

DolgoMeraČas, ki ga je zastopnik porabil za sprejem zahtev za
posvetovanje v čakalni vrsti zastopnika (za dohodne
klice).

Trajanje odgovora CTQ

Celo številoMeraKolikokrat je zastopnik sprejel zahtevo za
posvetovalni klic v čakalni vrsti med obravnavo
odhodnega klica.

Število odgovorov CTQ za
odhodni klic

DolgoMeraČas, ki ga je zastopnik porabil za odgovarjanje na
zahteve za posvetovanje v čakalni vrsti zastopnika
med obravnavo odhodnega klica.

Trajanje odgovorov CTQ za
odhodni klic
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Vrsta
podatkov

Polje
ali

mera

OpisIme stolpca

Celo številoMeraKolikokrat je zastopnik sprožil zahtevo za
posvetovanje v čakalni vrsti (dohodni klici).

Število zahtev CTQ

DolgoMeraČas, ki ga je zastopnik porabil za ustvarjanje zahtev
za posvetovanje v čakalni vrsti zastopnika (za
dohodne klice).

Trajanje zahteve CTQ

Celo številoMeraKolikokrat je zastopnik sprožil zahtevo za
posvetovalni klic v čakalni vrsti med obravnavo
odhodnega klica.

Število zahtev CTQ za odhodni
klic

DolgomeraČas, ki ga je zastopnik porabil za ustvarjanje zahteve
za posvetovanje v čakalni vrsti z zastopnikom med
obravnavo odhodnega klica.

Trajanje zahtev CTQ za
odhodni klic

Celo številoMeraŠtevilo posvetovanj v čakalni vrsti med sejo.Število CTQ

Celo številomeraČas, ki ga je zastopnik porabil v seji za posvetovanje
v čakalni vrsti.

Trajanje CTQ

Celo številomeraŠtevilo e-poštnih sporočil, ki so bila obravnavana
prek vrste kanala kot e-poštno sporočilo.

Število obravnavanih e-poštnih
sporočil

Celo številomeraKolikokrat je bil zastopnik v sklepnem stanju za
e-pošto.

Število zaključevanj za e-pošto

Celo številoMeraKolikokrat so bili klici uvrščeni na čakanje (dohodni
klici).

Število zadržanih

Celo številomeraČas v stanju zadržanja (dohodni klici).Trajanje zadržanja

Celo številomeraKolikokrat so bili klici uvrščeni na čakanje (odhodni
klici).

Število zadržanih odhodnih
klicev

Celo številomeraTrajanje klicev na čakanju (odhodni klici).Trajanje čakanja za odhodni
klic

Celo številomeraKolikokrat zastopnik ni odgovoril na dohodno
zahtevo, zaradi česar stika ni bilo mogoče povezati
z njim.

Število v stanju neodzivanja

DolgoMeraČas, ko je bil zastopnik v stanju neodzivnosti
(dohodni klici).

Trajanje v stanju neodzivnosti

Celo številoMeraKolikokrat stika med ustvarjanjem zahteve za
odhodni klic ni bilo mogoče povezati z zastopnikom.

Število odhodnih klicev brez
odziva

DolgomeraČas, ko je bil zastopnik v stanju neodzivnosti
(odhodni klici).

Trajanje odhodnega klica brez
odziva

Celo številomeraŠtevilo zastopnikov v sklepnem stanju po klicu.Število v stanju zaključevanja
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Vrsta
podatkov

Polje
ali

mera

OpisIme stolpca

Celo številomeraPovprečni čas zastopnikov v sklepnem stanju po
klicu.

Trajanje zaključevanja

Celo številomeraKolikokrat so zastopniki preklopili v sklepno stanje
po odhodnem klicu.

Število zaključevanj odhodnih
klicev

DolgomeraČas zastopnikov v sklepnem stanju po odhodnem
klicu.

Trajanje zaključevanja
odhodnega klica

Celo številoMeraŠtevilo klicev, ki so bili prevzeti (tj. povezani z
zastopnikom ali preusmerjeni na ciljno lokacijo in
sprejeti na njej), vendar so bili nato takoj prekinjeni
v okviru praga za nenadno prekinitev, določenega
za podjetje.

Število prekinjenih

Celo številomeraKolikokrat je zastopnik preusmeril dohodni klic
stikov na drugega zastopnika po posvetovanju.

Število preusmeritev z
zastopnika na zastopnika

Celo številoMeraKolikokrat je zastopnik preusmeril dohodni klic
stikov na drugega zastopnika po posvetovanju.

Število preusmeritev

Celo številoMeraKolikokrat je zastopnik izvedel preusmeritev na
drugega zastopnika (samo odhodni klici).

Število preusmeritev
odhodnega klica z zastopnika
na zastopnika

Celo številoMeraKolikokrat je zastopnik zahteval preusmeritev v
čakalno vrsto (samo dohodni klici).

Število zahtev za preusmeritev
zastopnika v čakalno vrsto

Celo številoMeraKolikokrat je zastopnik zahteval preusmeritev v
čakalno vrsto (samo odhodni klici).

Število zahtev za preusmeritev
odhodnega klica zastopnika v
čakalno vrsto

Celo številomeraKolikokrat je zastopnik preusmeril klic, ne da bi se
prej posvetoval.

Število takojšnjih preusmeritev

Celo številomeraŠtevilo klicev, ki jih je zastopnik preusmeril brez
posvetovanja med trajanjem odhodnega klica.

Število takojšnjih preusmeritev
odhodnega klica

Celo številoMeraKolikokrat je zastopnik preusmeril odhodni klic po
posvetovanju.

Število preusmeritev za
posvetovanje za odhodni klic

Celo številoMeraŠtevilo klicev, ki jih je med to sejo opravil zastopnik
(odhodni klici).

Število odhodnih klicev

Celo številoMeraŠtevilo odhodnih klicev, ki jih je zastopnik
preusmeril med to sejo.

Število preusmeritev
odhodnega klica

Celo številomeraŠtevilo klicev, ki so bili prekinjeni, ko so bili na
čakanju med sejo zastopnika.

Število prekinjenih klicev na
čakanju
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Shramba dejavnosti zastopnika (AAR)
V spodnji tabeli so opisana standardna polja, ki so združena v shrambi AAR:

Vrsta
podatkov

Polje ali
mera

OpisIme stolpca

NizPoljeStanje dejavnosti.Stanje dejavnosti

NizPoljeKončna točka (številka, e-pošta ali klepet), na
kateri zastopnik prejema klice, klepete ali e-pošto.

Končna točka zastopnika
(DN)

NizPoljeNiz, po katerem je mogoče prepoznati zastopnika.ID zastopnika

NizPoljeIme za prijavo, ki ga zastopnik uporablja za
prijavo v Agent Desktop.

Prijava zastopnika

NizPoljeIme zastopnika, tj. osebe, ki prevzema klice,
klepete ali e-poštna sporočila strank.

Ime zastopnika

NizPoljeVeščine, povezane z zastopnikom.Veščine zastopnika

DolgomeraČas v sekundah, ko je zastopnik opravljal
dejavnost v določenem intervalu.

Razpon dejavnosti

NizPoljeNiz, po katerem je mogoče prepoznati sejo prijave
zastopnika.

ID seje zastopnika

NizPoljeNiz, po katerem je mogoče prepoznati zastopnika.ID sistema zastopnika

DolgomeraČas, ko se je dejavnost končala.Časovni žig konca
dejavnosti

DolgomeraČas, ko se je dejavnost začela.Časovni žig začetka
dejavnosti

Celo številomeraŠtevilo dejavnosti.Število dejavnosti

Celo številomeraČas med začetkom in koncem dejavnosti.Trajanje dejavnosti

NizPoljeID kanala za vrsto kanala, npr. telefonija, e-pošta
ali klepet.

ID kanala

NizPoljeVrsta medija, ki jo je uporabil stik, npr. telefonija,
e-pošta ali klepet.

Vrsta kanala

NizPoljeID podrejene komunikacije za posvetovanje s
končno točko/klicno številko.

ID podrejenega stika

NizPoljeDoloča vrsto posvetovanja.Vrsta podrejenega stika

NizPoljeID vstopne točke v primeru posvetovanja s končno
točko/klicno številko.

ID vstopne točke za
posvetovanje

NizPoljeIme vstopne točke v primeru posvetovanja s
končno točko/klicno številko.

Ime vstopne točke za
posvetovanje
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Vrsta
podatkov

Polje ali
mera

OpisIme stolpca

NizPoljeID sistema vstopne točke v primeru posvetovanja
s končno točko/klicno številko.

ID sistema vstopne točke za
posvetovanje

NizPoljeEnolični identifikator, po katerem je mogoče
prepoznati sejo stika.

ID seje stika

Celo številomeraŠtevilo e-poštnih sporočil, ki so bila obravnavana
prek vrste kanala kot e-poštno sporočilo.

Število obravnavanih
e-poštnih sporočil

Celo številomeraKolikokrat je bil zastopnik v sklepnem stanju za
e-pošto.

Število zaključevanj za
e-pošto

DolgoMeraČas, ko je pretekli postopek posodobil zapis.Časovni žig pretekle
posodobitve

NizPoljeIme kode za nedejavnost.Ime kode za nedejavnost

NizPoljeNiz, po katerem je mogoče prepoznati kodo za
nedejavnost.

ID sistema kod za
nedejavnost

NizPoljeNiz, po katerem je mogoče prepoznati kodo za
nedejavnost.

ID kode za nedejavnost

Celo številomeraZastavica, ki označuje, ali je dejavnost trenutna
dejavnost, tj. dejavnost, ki ni končana.

Je trenutna dejavnost

Celo številoMeraZastavica, ki označuje, ali gre pri tej dejavnosti
za dejavnost odjave.

Je dejavnost prijave

Celo številoMeraZastavica, ki označuje, ali gre pri tej dejavnosti
za dejavnost odjave.

Podprti vrednosti sta 0 in 1.

Je dejavnost odjave

Celo številomeraZastavica, ki označuje, ali je bila ta dejavnost
izvedena med opravljanjem odhodnega klica.

Je odhodni klic

NizPoljePrikazuje vrsto kombiniranega profila,
konfiguriranega za zastopnika. Vrste kombiniranih
profilov so »Kombinirano«, »Kombinirano
sprotno« in »Izključno«.

Vrsta večpredstavnostnega
profila

NizPoljeDoloča vrsto smeri klica: odhodni ali dohodni.Vrsta izhoda

NizPoljeNiz, po katerem je mogoče prepoznati čakalno
vrsto.

V polju je prikazana vrednost Ni na
voljo, dokler klic ni povezan z
zastopnikom.

Opomba

ID čakalne vrste/ID sistema
čakalne vrste

NizPoljeNiz, po katerem jemogoče prepoznati ime čakalne
vrste.

Ime čakalne vrste
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Vrsta
podatkov

Polje ali
mera

OpisIme stolpca

DolgomeraČas, ko je sprotni postopek posodobil zapis.Časovni žig sprotne
posodobitve

NizPoljeEnolični niz, po katerem je mogoče prepoznati ta
zapis dejavnosti.

Enolični ID zapisa

NizPoljeID, dodeljen lokaciji klicnega centra.

V polju je prikazana vrednost Ni na
voljo, dokler klic ni povezan z
zastopnikom.

Opomba

ID lokacije/ID sistema
lokacije

NizPoljeLokacija klicnega centra, ki mu je bil dodeljen
klic.

V polju je prikazana vrednost Ni na
voljo, dokler klic ni povezan z
zastopnikom.

Opomba

Ime lokacije

NizPoljeDružbeni kanali (Facebook in SMS) so prikazani
s statističnimi podatki.

Filter: vrsta kanala

Polje: družbeno

Uporabljen kot: segment vrstice

Vrsta podkanala

NizPoljeID, dodeljen skupini.

V polju je prikazana vrednost Ni na
voljo, dokler klic ni povezan z
zastopnikom.

Opomba

ID skupine/ID sistema
skupine

NizPoljeSkupina zastopnikov na določeni lokaciji, ki
obravnava določeno vrsto klica.

Ime skupine

NizPoljeEnolična identifikacijska številka najemnika.TenantId

NizPoljeNiz, po katerem je mogoče prepoznati kodo za
zaključevanje.

ID kode za zaključevanje

NizPoljeKoda za zaključevanje, ki jo zastopnik dodeli
komunikaciji.

Ime kode za zaključevanje

NizPoljeNiz, po katerem je mogoče prepoznati kodo za
zaključevanje.

ID sistema kod za
zaključevanje
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Stanja zastopnikov
Tabela 11: Stanja zastopnikov

OpisStanje

Ustvarjeno, ko je zastopnik pripravljen sprejeti preusmerjene zahteve za stik in
odgovoriti nanje. Ko se zastopnik vpiše, mora izbrati Na voljo na spustnem
seznamu, da lahko sprejme zahteve za glasovni klic, klepet, e-poštno sporočilo
in pogovor prek sporočanja v družabnih omrežjih.

na voljo

Ustvarjeno, če ciljni zastopnik, ki je v stanju Na voljo, sprejme zahtevo za
posvetovanje in je dodan v klic.

na voljo za posvetovanje

Ustvarjeno, ko je sprožena zahteva za posvetovanje z zastopnikom, ciljni
zastopnik pa je v stanju Na voljo.

AvailableConsultReserved

Ustvarjeno, ko se konferenčni klic konča. Ta status je ustvarjeno za oba
zastopnika – tistega, ki je sprožil zahtevo za posvetovanje, in tistega, ki prejme
klic. Če ciljni zastopnik zapusti konferenčni klic, se prikaže stanje Konferenca
končana, ki je prikazano toliko časa, dokler zastopnik, ki je sprožil zahtevo za
konferenco, ne klikne Nadaljuj, da nadaljuje klic s stranko.

konferenca končana

Ustvarjeno, ko je v teku konferenčni klic.konferenca

Ustvarjeno, ko zastopnik sprejme zahtevo in je povezan s stranko.povezan

Ustvarjeno, ko ciljni zastopnik sprejme zahtevo za posvetovanje in je
vzpostavljen posvetovalni klic.

povezan za posvetovanje

Ustvarjeno, ko je zahteva za posvetovanje poslana mediju za izvedbo postopkov,
povezanih s klicem, ki sprožijo posvetovalni klic.

ConnectedConsultReserved

Ustvarjeno, ko se posvetovalni klic konča. To stanje je ustvarjeno za oba
zastopnika – tistega, ki je sprožil zahtevo za posvetovanje, in tistega, s katerim
je bilo opravljeno posvetovanje. Če ciljni zastopnik zapusti posvetovalni klic,
se prikaže stanje Posvetovanje končano, ki je prikazano tolik časa, dokler
zastopnik, ki je sprožil zahtevo za posvetovanje, ne klikneNadaljuj, da nadaljuje
klic s stranko.

posvetovanje končano

Ustvarjeno, ko je v teku posvetovalni klic.posvetovanje

Ustvarjeno po sprožitvi zahteve za posvetovanje v čakalni vrsti, ko je ciljni
zastopnik na voljo za posvetovalni klici v čakalni vrsti.

pripravljen za
ctq/rezerviran za ctq/sprejet
ctq

Ustvarjeno, ko se zastopnik vpiše, vendar ni pripravljen za sprejem nobenih
preusmerjenih zahtev. Ko se zastopnik vpiše na namizje, je stanje privzeto
nastavljeno na Nedejaven.

nedejaven

Ustvarjeno, če ciljni zastopnik, ki je v stanju Nedejaven, sprejme zahtevo za
posvetovanje in je dodan v klic.

nedejaven zaradi
posvetovanja
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OpisStanje

Ustvarjeno, ko je sprožena zahteva za posvetovanje z zastopnikom, ciljni
zastopnik pa je v stanju Nedejaven.

IdleConsultReserved

Ustvarjeno, ko se zastopnik izpiše iz namizja.odjavljen

Ustvarjeno, če se zastopnik ne odzove na zahteve za preusmerjen stik, in preklopi
v stanje RONA.

ni odziva

Ustvarjeno, ko zastopnik uvrsti stranko na čakanje tako, da klikne gumbZadrži.
Ob časovniku se prikaže stanje Klic na čakanju. Zastopnik lahko klikne
Nadaljuj, da nadaljuje klic.

na čakanju

Ustvarjeno, ko se prikaže pojavno okno dohodnega klica v spodnjem desnem
kotu namizja.

zvonjenje

Ustvarjeno, ko zastopnik klikne gumbKončaj,Preusmeri aliPošljimed aktivno
komunikacijo s stranko. StanjeZaključevanje je prikazano, dokler niso poslani
razlogi za zaključevanje.

zaključevanje

Generirano po tem, ko zastopnik prenese klic na vstopno točko ali v čakalno
vrsto s takojšnjo preusmeritvijo.

prenos vt

Generirano, ko portal za upravljanje obvesti o posodobitvi veščin ali profila
veščin za zastopnika.

skillUpdate

Stanja klicev
Tabela 12: Zaporedja dogodkov programa Analyzer

Naslednji pričakovani dogodek: D = sprejet, N = ni sprejet
NamenDogodek

posodobitev

atributov

csr

zaključevanje

končano

nad

zor

končan

nad

zor

začet

zahte

van

nad

zor

preus

merjen

snem

anje

začeto

končankonfer

enca

končana

konfer

enca

posve

tovanje

končano

posve

tovanje

čakanje

končano

na

čakanju

pov

ezan

povežiparkiranIVR

končan

IVR

pov

ezan

nov

NNNNNNNNNNNNNNNNNNDNi

komunikacije

s stranko

ni

stika

DNNNNNNDNNNDDNDDDDNZačne se

nova

komunikacija

s

strankami

nov
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Naslednji pričakovani dogodek: D = sprejet, N = ni sprejet
NamenDogodek

posodobitev

atributov

csr

zaključevanje

končano

nad

zor

končan

nad

zor

začet

zahte

van

nad

zor

preus

merjen

snem

anje

začeto

končankonfer

enca

končana

konfer

enca

posve

tovanje

končano

posve

tovanje

čakanje

končano

na

čakanju

pov

ezan

povežiparkiranIVR

končan

IVR

pov

ezan

nov

DNNNNNNNNNNNNNNNDNNPovezan

je

primerek

IVR

IVR

brez

povezave

DNNNNNDDNNNNNNDDNDNPovezan

je

je

končan

IVR

končan

DNNNNNDDNNNNNNDDDDNKlic je

obdržan

v

parkiranem

stanju

parkiran

DNNNNNDDNNNNNNDDNNNS stranko

se

začne

nov klic

poveži

DDNNDDDDNDNNNDNNNNNV teku je

klic

s stranko

povezan

DDNNNDNDNDNDDNDDNNDKlic s

stranko

je

na

čakanju

na čakanju
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Naslednji pričakovani dogodek: D = sprejet, N = ni sprejet
NamenDogodek

posodobitev

atributov

csr

zaključevanje

končano

nad

zor

končan

nad

zor

začet

zahte

van

nad

zor

preus

merjen

snem

anje

začeto

končankonfer

enca

končana

konfer

enca

posve

tovanje

končano

posve

tovanje

čakanje

končano

na

čakanju

pov

ezan

povežiparkiranIVR

končan

IVR

pov

ezan

nov
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Naslednji pričakovani dogodek: D = sprejet, N = ni sprejet
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Naslednji pričakovani dogodek: D = sprejet, N = ni sprejet
NamenDogodek

posodobitev

atributov

csr

zaključevanje

končano

nad

zor

končan

nad

zor

začet

zahte

van

nad
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preus

merjen

snem
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posve
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pov
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DDNNNNNNNNNNNNDNNNNZastopnik
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DDDDDDDDDDDDDDDDDDNposodobitev

atributov

CSR

posodobitev

atributov

CSR

Razvijalec tokov uporabi uporabniški vmesnik oblikovalnika tokov za ustvarjanje in objavljanje skriptov za
nadzor klicev za upravljanje dohodnih telefonskih stikov. Skrbnik preslika objavljene skripte toka glede v
strategijo usmerjanja. Ko dohodni klic pristane na vstopni točki, mehanizem za nadzor pretoka prepozna
strategijo usmerjanja in izvede ustrezen skript toka ter sproži posamezne dejavnosti nadzora toka, ki so del
skripta toka.

Opomba

Kode razlogov za klic
Tabela 13: Kode razlogov za klic

OpisRazlogKode razlogov

Strežnik ne razume zahteve zaradi napačno oblikovane
sintakse.

Napačna zahteva400

Zahteva potrebuje preverjanje pristnosti uporabnika.Ni dovoljeno401

Strežnik razume zahtevo, vendar je ne želi izpolniti.
Pooblastilo ne pomaga. Zahteve ne ponavljajte.

Prepovedano403

ID uporabnika ne obstaja v domeni, navedeni v URI-ju
zahteve, ali pa se domena v URI-ju zahteve ne ujema
z nobeno od domen, ki jih obdeluje prejemnik zahteve.

Ni najdeno404

Navedeni način v vrstici zahteve je razumljiv, vendar
ni dovoljen za naslov, ki ga določa URI zahteve.
Odgovor mora vsebovati polje glave »Dovoli«, ki
vsebuje seznam veljavnih načinov za navedeni naslov.

Način ni dovoljen405
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OpisRazlogKode razlogov

Vir, prepoznan z zahtevo, ustvari entitete odgovora z
značilnostmi vsebine, ki niso sprejemljive glede na
polje glave »Sprejmi«, poslano v zahtevi.

Ni sprejemljivo406

Ta koda je podobna kodi 401 (Ni dovoljeno), ampak
označuje, damora odjemalec najprej preveriti pristnost
samega sebe v proxyju.

Zahtevano je preverjanje pristnosti
v proxyju

407

Strežnik nemore ustvariti odgovora v trajanju časovne
omejitve, ki ga je določil skrbnik.

Časovna omejitev zahteve408

Zahtevano sredstvo ni več na voljo v strežniku, naslov
za posredovanje pa ni znan.

Ni več na voljo410

Strežnik ne more obdelati zahteve, ker telo entitete
zahteve presega vrednost, ki jo strežnik lahko obdela.
Strežnik lahko prekine povezavo, da odjemalcu
prepreči nadaljevanje zahteve.

Entiteta zahteve je prevelika413

Strežnik ne more obdelati zahteve, ker je URI zahteve
daljši od vrednosti, ki jo strežnik lahko obravnava.

URI zahteve je predolg414

Strežnik nemore obdelati zahteve, ker je telo sporočila
zahteve v obliki, ki je strežnik ne podpira za zahtevani
način.

Nepodprta vrsta medija415

Strežnik ne more obdelati zahteve, ker mu shema
URI-ja v URI-ju zahteve ni znana.

Nepodprta shema URI-ja416

Strežnik ne razume razširitve protokola, navedene v
polju glave »Zahtevaj-proxy« ali »Zahtevaj«.

Napačna razširitev420

Strežnik zastopnika uporabnika (UAS) za obdelavo
zahteve potrebuje določeno razširitev, vendar ta
razširitev ni navedena v polju glave »Podprto« v
zahtevi.

Zahtevana je razširitev421

Strežnik ne more obdelati zahteve, ker je čas poteka
zahtevanega vira prekratek. Ta odgovor lahko
registrator uporabi za zavrnitev registracije, pri kateri
je bil čas poteka polja glave »Stik« prekratek.

Interval je prekratek423

Povezava s končnim sistemom uporabnika je bila
uspešno vzpostavljena, vendar uporabnik trenutno ni
na voljo (uporabnik na primer ni prijavljen ali pa je
aktivirana funkcija »Ne moti«).

Začasno ni na voljo480

UAS je prejel zahtevo, ki se ne ujema z nobenim
obstoječim pogovorom ali transakcijo.

Klic/transakcija ne obstaja481

Strežnik je zaznal zanko.Zaznana je bila zanka482
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OpisRazlogKode razlogov

Strežnik nemore obdelati zahteve, ker zahteva vsebuje
polje glave »Največ-posredovanj« z vrednostjo nič.

Preveč skokov483

URI zahteve ni popoln. V stavek razloga je treba
navesti dodatne informacije.

Naslov ni popoln484

URI zahteve je dvoumen.Dvoumno485

Povezava z uporabnikovim končnim sistemom je bila
uspešno vzpostavljena, vendar uporabnik trenutno ne
želi ali ne more sprejemati klicev v tem končnem
sistemu.

Zasedeno tukaj486

Zahteva je bila prekinjena z zahtevo BYE ali
CANCEL.

Zahteva je prekinjena487

Odgovor ima enak pomen kot koda razloga 606 (Ni
sprejemljivo), vendar velja samo za določen vir, ki
ga naslavlja URI zahteve, zahteva pa je lahko uspešna
tudi drugje.

Ni sprejemljivo tukaj488

Zahtevo prejme UAS, ki ima zahtevo v čakanju v
istem pogovoru.

Zahteva v čakanju491

UAS prejme zahtevo, ki vsebuje šifrirano telo MIME
(večnamenske razširitve internetne pošte), za katero
prejemnik nima ustreznega ključa za dešifriranje ali
ga ne zagotovi.

Ni mogoče dešifrirati493

Strežnik je naletel na nepričakovan pogoj, zaradi
katerega ni mogel izpolniti zahteve.

Notranja napaka strežnika500

Strežnik ne podpira funkcij, ki so potrebne za
izpolnitev zahteve.

Ni implementirano501

Strežnik, ki deluje kot prehod ali proxy, prejme
neveljaven odgovor iz nadaljnjega strežnika, do
katerega je dostopal, da bi izpolnil zahtevo.

Napačen prehod502

Strežnik začasno ne more obdelati zahteve zaradi
začasne preobremenitve ali vzdrževanja strežnika.

Storitev ni na voljo503

Strežnik ni pravočasno prejel odgovora zunanjega
strežnika, do katerega je dostopal za obdelavo zahteve.

Časovna omejitev strežnika504

Strežnik ne podpira ali ne želi podpreti različice
protokola SIP, uporabljene v zahtevi.

Različica ni podprta505

Strežnik ne more obdelati zahteve, ker je dolžina
sporočila presegla svoje zmožnosti.

Sporočilo je preveliko513

Uporabniški priročnik za Cisco Webex Contact Center Analyzer
180

Vrste zapisov, ki so na voljo v posamezni shrambi
Vrste zapisov, ki so na voljo v posamezni shrambi



OpisRazlogKode razlogov

Povezava z uporabnikovim končnim sistemom je bila
uspešno vzpostavljena, vendar je uporabnik zaseden
in trenutno ne želi sprejeti klica.

Zasedeno povsod600

Povezava z uporabnikovim računalnikom je bila
uspešno vzpostavljena, vendar uporabnik ne želi ali
ne more sodelovati.

Zavrni603

Uporabnik, ki je naveden v URI-ju zahteve, ne obstaja
nikjer.

Ne obstaja nikjer604

Povezava z uporabnikovim posrednikom je bila
uspešno vzpostavljena, vendar nekateri vidiki opisa
seje, kot so zahtevani mediji, pasovna širina ali način
naslavljanja, niso sprejemljivi.

Ni sprejemljivo606

Časovna omejitev se pojavi, ko glasovni krmilnik
pošlje zahtevo odvisnim storitvam in v določenem
času ne prejme odgovora.

Časovna omejitev v mCCGmCCG

Analiza napredka klica (CPA) – razlogi za zaznavanje stanja

CPA se uporablja za zaznavanje napredka klica, na primer zasedenost in prestrezanje operaterja, ter za analizo
klica, ko je klic vzpostavljen. Pogoje za napredek klica je mogoče dodeliti naslednjim razlogom:

• Razlogi pred vzpostavitvijo klica

• busy1: klicana linija je zaznana kot zasedena.

• busy2: klicana linija je zaznana kot zasedena.

• no_answer/no-answer: klicana linija se ni odzvala.

• no_ringback/no-ringback: na liniji ni bilo povratnega zvonjenja.

• sit_no_circuit/sit-no-circuit: zaznan je bil ton ni vezja v posebnih informacijskih tonih (SIT) na
klicani liniji.

• sit_operator_intercept/sit-operator-intercept: zaznan je bil ton prestrezanje operaterja v tonih SIT
na klicani liniji.

• sit_vacant_circuit/sit-vacant-circuit: zaznan je bil ton prostega vezja v tonih SIT na klicani liniji.

• sit_reorder/sit-reorder: zaznan je bil ton preurejanja v tonih SIT na klicani liniji.

• Razlogi po vzpostavitvi klica

• voice: na klicani liniji je bil zaznan glas.

• answering_machine/answer-machine: na klicani linji je bil zaznan odzivnik.

• cadence_break/cadence-break: povezava s klicano linijo je prekinjena zaradi prekinitve kadence.

• ced: na klicani liniji je bil zaznan faks ali modem.

• cng: na klicani liniji je bil zaznan faks ali modem.
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