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Предговор
• Хронология на промените, на стр.ix
• За това ръководство, на стр.xvii
• Аудитория, на стр.xviii
• Сродни документи, на стр.xviii
• Комуникации, услуги и допълнителна информация, на стр.xviii
• Обратна връзка към документацията, на стр.xviii
• Съглашения, на стр.xix

Хронология на промените
Тази таблица изброява промените, които са направени в настоящото ръководство.Последните
промени се появяват в горната част.

ДатаВижте .Промяна

септември
2022 г.

#unique_4 unique_4_Connect_42_cmd_
rnj_dz2_vsb, на стр.51

Актуализиране на бележката.

септември
2022 г.

Изскачащ прозорец, на стр.58Актуализираненабележката.Добавена
е третата подточка в края на темата.

септември
2022 г.

Прехвърляне на разговор, на стр.78Премахната е информация за
непоказана входна точка.

Август 2022г.Стартиране на покана за
консултация, на стр.80

Добавена е информация за стартиране
на консултативно повикване къмномер
за набиране, зададен за крайна точка.

Август 2022г.Прехвърляне на разговор, на стр.78Добавена е информация за
прехвърляне на повикване чрез номер
на набиране към входна точка.
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ДатаВижте .Промяна

Август 2022г.Изскачащ прозорец, на стр.11

Управление на взаимодействието,
на стр.16

Отговаряне на повикване, на стр.73

Свързани с повикването променливи
на данни, на стр.75

Стартиране на покана за
консултация, на стр.80

Добавена информация за
променливите, показвани в изскачащия
прозорец за гласово повикване и
екрана Управление на
взаимодействието.

Юли 2022 г.Отговор на изтичане на времето за
изчакване за неактивност, на стр.55

Добавена е информация за
продължително изчакване на
неактивност.

Юли 2022 г.Влизане в Agent Desktop, на стр.49Добавена е информация за
оформлението на работния плот,
възложено на вашия екип.

Юли 2022 г.Влизане в Agent Desktop, на стр.49Добавена е информация за фоновите
илюстрациина страницатана задачата.

Юли 2022 г.Ангажиран, на стр.33

Състояние и свързани таймери, на
стр.24

Добавена е информация за етикета
"Ангажирани".

Юли 2022 г.Навигационна лента, на стр.8Добавена е информация за функцията
"Обратна връзка".

Юли 2022 г.Системни изисквания, на стр.2

Изисквания към браузъра, на стр.2

Настройки на браузъра заChrome, на
стр.28

Инсталирайте приложението
Работен плот, на стр.53

Добавена е информация за
поддръжката наWindows 11.

Юли 2022 г.Управление на разговори вWhatsApp,
на стр.110

Добавяне на емотикони вWhatsApp
разговор, на стр.70

Добавена е информация за канала
WhatsApp.

юни 2022 г.Връщане на обаждане, на стр.74Добавена е информация относно
подробностите за уеб обратно
повикване (обратно повикване).
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ДатаВижте .Промяна

Изскачащ прозорец, на стр.11

Отговаряне на повикване, на стр.73

Връщане на обаждане, на стр.74

Осъществяване на изходящо
повикване, на стр.86

Отговор на разговор в Facebook
Messenger,, на стр.96

Отговор на разговор в Facebook
Messenger,, на стр.96

Отговор наWebChat, на стр.104

Отговор на разговор Имейл., на
стр.108

Отговор на SMS разговор, на стр.100

Отговор на разговор вWhatsApp, на
стр.111

Отговор на чат, на стр.115

Отговор на имейл, на стр.121

Добавена е информация за изскачащ
прозорец за входяща заявка при
свързване.

юни 2022 г.Локализиране, на стр.5Добавена локализационна поддръжка
за ръководството за потребителя на
Agent Desktop за 12 нови езика.

Май 2022г.Осъществяване на изходящо
повикване, на стр.86

-Добавена е информация за
съобщенията за грешка при неуспешно
изходящо повикване.

Свързани с повикването променливи
на данни, на стр.75

Редактиране на променливите в
свързаните с повикванията данни.,
на стр.75

Добавена е информация за защитени
променливи.

Април 2022гВлизане в Agent Desktop, на стр.49Премахнати са фоновите илюстрации
на целевата страница.

Април 2022гЕкран Помощна информация, на
стр.17

Добавена е информация относно
промяната на реда на разделите на
екрана Помощна информация.

Април 2022гСъстояния за достъпност на агента,
на стр.32

Добавена е информация за
подробности за RONA.

Април 2022гПремахване на прекратено
взаимодействие, на стр.57

Добавена е информация за
неотговорновзаимодействие с клиенти.
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ДатаВижте .Промяна

Промяна на вашия екип, на стр.61Добавена е информация за запомняне
на актуализациите в настройките на
профила.

Влизане в Agent Desktop, на стр.49Добавена е информация за съобщение
в бенер.

Влизане в Agent Desktop, на стр.49Добавена е информация за влизане с
код на държава.

Честотна лента, на стр.149

Достъпност, на стр.36

Поддръжка на екранен четец, на
стр.42

Добавена е информация за функцията
"Бележки".

февруари 2022
г.

Осъществяване на изходящо
повикване, на стр.86

Изходящо повикване за преглед на
кампания, на стр.91

Връщане на обаждане, на стр.74

Добавена е информация за
максималния лимит за едновременни
повиквания в контактния център и
кодовете на причини, които се показват.

Връщане на обаждане, на стр.74Премахнахме бутона „Отказ“ в картата
за контакт в заявките за обратно
повикване.

Януари 2022г.Влизане в Agent Desktop, на стр.49

Прехвърляне на разговор, на стр.78

Стартиране на покана за
консултация, на стр.80

Осъществяване на изходящо
повикване, на стр.86

Актуализирана е информацията за
формат E.164 на номерата и
подробности за кода за международно
набиране.

Януари 2022г.Редактиране на променливите в
свързаните с повикванията данни.,
на стр.75

Добавена е информация за
максималния брой знаци за CAD
променлива стойност.

Декември
2021г.

Обобщен отчет, на стр.136

Статистика за агент -Хронологична,
на стр.138

Статистика за агент по състояния -
Хронологична, на стр.141

Добавена е информация за
запазването на подробности за
филтъра в отчетите за статистиката на
производителността на агента (APS).
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ДатаВижте .Промяна

Декември
2021г.

Прехвърляне на разговор, на стр.78

Стартиране на покана за
консултация, на стр.80

Осъществяване на изходящо
повикване, на стр.86

Актуализиран е списъкът с
поддържаните специални знаци в
"Номер за набиране" за повиквания.

Декември
2021г.

Списък със задачи, на стр.9

Отговаряне на повикване, на стр.73

Връщане на обаждане, на стр.74

Осъществяване на изходящо
повикване, на стр.86

Изходящо повикване за преглед на
кампания, на стр.91

Актуализирани етикети на изскачащи
прозорци с входящи повиквания.

Ноември 2021
г.

Екран Помощна информация, на
стр.17

Актуализиране на максималните
подробности на записа в раздела
„Хронология на контактите“.

Октомври
2021г.

Хронология на взаимодействията на
агента, на стр.14

Осъществяване на изходящо
повикване от Хронология на
взаимодействията на агента, на
стр.90

Осъществяваненаизходящоповикване
от Хронология на взаимодействията на
агента.

Октомври
2021г.

Локализиране, на стр.5Добавенае поддръжка залокализация
за два нови езика - английски
(Великобритания) и португалски
(Португалия).

септември
2021 г.

Влизане в Agent Desktop, на стр.49Актуализирани са подробностите за
номера за набиране по подразбиране.

септември
2021 г.

Webex App, на стр.65

Устройства на агента, на стр.4

Известие на работния плот, на стр.29

Достъпност, на стр.36

Клавишни препратки за агента, на
стр.45

Добавени са подробности заWebexApp.

септември
2021 г.

Управление на притурки, на стр.127

Статистика за работата на агента
отчети, на стр.135

Актуализирани са подробностите за
постоянните раздели.
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септември
2021 г.

Обобщен отчет, на стр.136Актуализиране на параметрите на
екрана „Обобщение“.

Интерфейс на работния плот на
агента, на стр.6

Влизане в Agent Desktop, на стр.49

Управление на притурки, на стр.127

Добавени данни за началната
страница.

Юли 2021г.Интерфейс на работния плот на
агента, на стр.6

Общи характеристики за Нови
цифрови канали, на стр.19

Добавени нови цифрови канали:
Facebook Messenger, WebChat, Имейл и
SMS

Юли 2021г.Изскачащ прозорец, на стр.58Актуализирани подробности за
изскачащ екран.

юни 2021 г.Състояния за достъпност на агента,
на стр.32

Актуализирани подробности за RONA.

юни 2021 г.Хоризонтално заглавие, на стр.7

Известие на работния плот, на стр.29

Достъп до изскачащ екран, на стр.59

Актуализирани подробности за
хипервръзка на изскачащ екран.

юни 2021 г.Хоризонтално заглавие, на стр.7

Интерактивност, на стр.52

Промяна на състоянието на
достъпност, на стр.54

Актуализирани подробности за
подсказки на хоризонтално заглавие.

юни 2021 г.Потребителски профил, на стр.60Добавени са подробности за снимката
на профила.

юни 2021 г.Преглед на капацитета на канала, на
стр.62

Добавена е информация за беджовете
за тип носител.

юни 2021 г.Екран Помощна информация, на
стр.17

Достъпност, на стр.36

Отговор на имейл, на стр.121

Променена връзка за преглед на
транскрипция във връзката към имейл
съобщение.

юни 2021 г.Екран Помощна информация, на
стр.17

Влизане в Agent Desktop, на стр.49

Добавени подобрения в
потребителския опит.
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юни 2021 г.Достъп до Клавишни препратки, на
стр.43

Добавени са подробности за
минимална ширина и височина за
диалоговия прозорец „Списък с
клавишни препратки“.

юни 2021 г.Прехвърляне на разговор, на стр.78

Стартиране на покана за
консултация, на стр.80

Актуализирани подробни данни за
падащия списък с номера за набиране.

юни 2021 г.Осъществяване на изходящо
повикване, на стр.86

Актуализирани подробности за
изходящи ANI по подразбиране.

Май 2021г.—Премахната е главата „Управление на
разговорите в социалните медии“.

Април 2021гСписък със задачи, на стр.9Добавяне на „Приемане на всички
задачи“ и „Подробности за нови
отговори“.

Април 2021гСъстояния за достъпност на агента,
на стр.32

Актуализираниподробности завремето
в RONA.

Април 2021гПромяна на състоянието на
достъпност, на стр.54

Добавено поле за търсен за
филтриране на списъка.

Април 2021гВлизане в Agent Desktop, на стр.49

Прехвърляне на разговор, на стр.78

Стартиране на покана за
консултация, на стр.80

Актуализирани подробности за
специални знаци.

Март 2021г.Потребителски профил, на стр.60Променено е името на етикета от
„Номер за набиране“ на „Телефонен
номер“.

Март 2021г.Интерактивност, на стр.52Актуализирани подробности за
заглавието и логото в по-малка зона за
гледане.

Март 2021г.Прехвърляне на разговор, на стр.78

Стартиране на покана за
консултация, на стр.80

Прехвърляне на разговор, на стр.118

Прехвърляне на имейл, на стр.125

Обновяване на списъка с опции в
диалоговите прозорци „Прехвърляне
на заявка“ и „Заявка за консултация“.

Март 2021г.Редактиране на променливите в
свързаните с повикванията данни.,
на стр.75

Актуализирани данни за избор на дата.
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ДатаВижте .Промяна

Март 2021г.Осъществяване на изходящо
повикване, на стр.86

Променено име на изходяща икона на
иконата за изходящо повикване.

Актуализирани подробности за
специални знаци.

Януари 2021г.Състояния за достъпност на агента,
на стр.32

Актуализирани подробности за RONA.

Януари 2021г.Промяна на вашия екип, на стр.61Добавени са подробности за промяна
на екипа.

Януари 2021г.Осъществяване на изходящо
повикване, на стр.86

Актуализирани подробности за ANI на
изходящо повикване.

Декември
2020г.

Първоначално издание на
настоящия документ

Декември
2020г.

Работният плот има цялостен нов
облик като част от обновяването на
потребителския опит.

Декември
2020г.

Заглавието и логото на работния плот
могат да бъдат персонализирани.

Декември
2020г.

Изисквания на Agent Desktop, на
стр.2

Поддържанитебраузъри включватEdge
Chromium.

Декември
2020г.

Навигационна лента, на стр.8Навигационна лента има подлежащи
на персонализиране икони.

Декември
2020г.

Списък със задачи, на стр.9Екранът на Списък със задачи има
следните актуализации:

• Заявката мига за няколко секунди,
преди да промените състоянието
си на RONA.

• Показванепрочетените съобщения
в чата и социалния чат.

Декември
2020г.

Екран Помощна информация, на
стр.17

Екранът Помощна информация има
подлежащи на персонализиране
притурки.

Декември
2020г.

Състояние и свързани таймери, на
стр.24

Добавени подробности за таймера за
състояние на агент.

Декември
2020г.

Уведомявания, на стр.27Добавени са подробни данни за
известията за тостер иAgent Desktop.
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Декември
2020г.

Потребителски профил, на стр.60Иконата „Потребителски профил“
показва следните подробности:

• Капацитет на канала

• Настройки за Известия

• Нулиране на оформлението на
Desktop

• Клавишни препратки

• Изтегляне на отчета за грешки

Декември
2020г.

Достъп до изскачащ екран, на стр.59Поддръжка на работен поток за
изскачащи екрани.

Декември
2020г.

Връщане на обаждане, на стр.74Добавени са подробности за учтивост
в обратната връзка.

Декември
2020г.

Редактиране на променливите в
свързаните с повикванията данни.,
на стр.75

Много агенти могат да редактират и
записват CAD променливи с
актуализации в реално време.

Декември
2020г.

Осъществяване на изходящо
повикване, на стр.86

Осъществяваненаизходящоповикване
в състояние „Достъпен“.

Декември
2020г.

Изходящо повикване за преглед на
кампания, на стр.91

Добавени са подробности за преглед
на повиквания в кампания.

Декември
2020г.

Управление на притурки, на стр.127Добавени са притурки за Cisco Webex
Experience Management и IVR.

Декември
2020г.

Редактиране на оформлението на
работния плот, на стр.129

Персонализиране на оформлението на
работния плот при използване на
функциите за плъзване и поставяне и
повторно оразмеряване.

За това ръководство
Това ръководство описва начина на използване на Cisco Unified Contact CenterAgent Desktop.

Agent Desktop претърпи промени по отношение на потребителския опит. Това ръководство
документира изчерпателния нов изглед наAgent Desktop заедно със специфичните за версията
функции.
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Аудитория
Настоящото ръководство е предназначено за агенти в Cisco Unified Contact Center, които
използват Agent Desktop.

Сродни документи
За да прегледате списък от документи заCisco Unified Contact Center , вижте https://www.cisco.com/
c/en/us/support/customer-collaboration/webex-contact-center/series.html.

За да прегледате документацията на разработчика заCisco Unified Contact Center и препратките
към API вижте https://developer.webex-cx.com/documentation/getting-started.

Комуникации,услугиидопълнителнаинформация
• За да получавате навременно съответната информация от Cisco, влезте в Управление на
профилите на Cisco.

• За да достигнете желаното бизнес влияние с подходящите технологии, вижтеУслуги на
Cisco.

• За да подадете заявка за слуга, посететеПоддръжка от Cisco .

• за да откривате и търсите безопасно потвърдени приложения от клас за
корпорация,продукти, решения и услуги, вижте Cisco Marketplace.

• За да получите заглавията за обучение и сертификация за обща работа в мрежата,
посететеCisco Press.

• За да намерите информация за гаранция за определен продукти или продуктовафамилия,,
отворете,s Cisco Warranty Finder.

Инструмент за търсене на грешки Cisco.

Инструментът за търсене на грешки Cisco, (BST) представлява уеб базиран инструмент който
работи катошлюз за системата за проследяване на грешки наCisco, поддържащаизчерпателен
списък от дефекти и уязвимости в продуктите и софтуера наCisco. BST ви предоставя подробна
информация за дефектите за вашите продукти и софтуер.

Обратна връзка към документацията
За да осигурите коментари относно документа, изпратете имейл съобщение на следния адрес:
contactcenterproducts_docfeedback@cisco.com

Оценяваме вашите коментари.
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Съглашения
Това ръководство използва следните конвенции.

ОписаниеКонвенция

Удебеленият шрифт показва команди (като например
потребителски записи), ключове, бутони, имена на папки и
имена на подменю. Например:

• Изберете Редактиране > Намиране.

• Щракнете върху Завършване.

Удебелен шрифт

Шрифт в курсив:

• Въвежда нов термин.

Например: Група по умения представлява колекция от
агенти, които споделят подобни умения.

• Подчертава важна информация.

Например: Не използвайте числената конвенция за
именуване.

• Показва аргумент, за който трябва да подавате стойности.

Например: IF (условие, вярна стойност, невярна стойност)

• показва заглавие.

Например:ВижтеРъководството за потребителя наAgent
Desktop.

Шрифт курсив

Шрифтът на прозореца показва:

• Текст, както се появява в код или информация, която
системата показва.

Например: <html><title> Cisco Systems,Inc.

</title></html>

• Имена на файлове:

Например: tserver.properties.

• Път до директорията.

Например: C:\Program Files\Adobe

Шрифт на прозорец
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ГЛ А ВА 1
Представяне

• Agent Desktop Общ преглед, на стр.1
• Изисквания на Agent Desktop, на стр.2
• Локализиране, на стр.5
• Интерфейс на работния плот на агента, на стр.6
• Състояние и свързани таймери, на стр.24
• Уведомявания, на стр.27
• Състояния на агент, на стр.31
• Достъпност, на стр.36

Agent DesktopОбщ преглед
Agent Desktop предоставя единично приложение, работещо в браузър,, което дава възможност
на агентите да взаимодействат с клиенти с помощта на глас, чат, имейл или разговор в
социална медия.

Когато влезете в работния плот на Agent Desktop, външният вид на работния плот зависи от
това как администраторът наWebex Contact Center е конфигурирал оформлениетому.Размерът
на дисплея на Agent Desktop трябва да е по-голям от 500 x 500 пиксела (ширина х височина).
Трябва да настроите мащаба на вашия уеб браузър на 100% за най-добро изживяване с Agent
Desktop. За повече информация вижте Интерактивност, на стр.52.

Администраторът конфигурира профила на агента за разрешенията и настройките на
работния плот. Агентите са присвоени към конкретен екип, който поддържа конкретна
функция.Например групата агенти в екип, който поддържа привилегировани клиенти или
управлява таксуването.

Забележка

Администраторът задава следните разрешения за профил на агент и настройки:

• Възможности за входящи (постъпващи) повиквания

• Причини за състояние на бездействие

• Прехвърляне на опашка

• Консултиране и прехвърляне на агент

Ръководство за потребителите на работния плот за агенти на Cisco Webex Contact Center
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• Подробности за приключване и таймер за приключване

• Автоматично поставяне на агент на разположение

• Възможности за изходящи (външни) повиквания

• Номер на набиране и възможности на адресната книга

• Достъп до статистически отчети за ефективността на агента

• Достъп до притурки

• Опашка е мястото, където активните контакти се съхраняват и разпределят на
агентите, докато контактите чакат да бъдат обслужени от агент.

• Вашият администратор конфигурира причините за бездействие,, които са подходящи
за корпорацията ви. Състоянието на бездействие показва, че сте влязъл, но не сте
готов за получаване на заявки. Например „Обедна почивка“:

Забележка

Изисквания на Agent Desktop
Agent Desktop изисква следните настройки, за да гарантира, че всичкифункции работят според
очакванията преди първия опит за влизане.

Системни изисквания
По-долу са изброени минималните системни изисквания:

• Памет—2GBRAM заобщоприложение, с изключениенаразпределената заоперационната
система.

• Операционна система—Поддържаните операционни системи (OS) са:

• Windows 10 иWindows 11

• macOS 10,12, 10,13 и 10,14

• Chrome OS 70 (64-битова) и по-нова версия

Изисквания към браузъра
Следващата таблица изброява поддържаните браузъри.

Ръководство за потребителите на работния плот за агенти на Cisco Webex Contact Center
2

Представяне
Изисквания на Agent Desktop



Таблица 1: Поддържани браузъри

Версия на браузъраОперационна система

• Google Chrome V76.0.3809 и по-нови версии

• Firefox Extended Support Release (ESR) V68 и по-нови
версии

• Edge Chromium (MS Edge V79 и по-нови версии)

Windows-10

• Google Chrome V103.0.5060.114 и по-нови версии

• Firefox Extended Support Release (ESR) V102.0 и по-нови
версии

• Edge Chromium (MS Edge V103.0.1264.44 и по-нови
версии)

Windows-11

• Google Chrome V76.0.3809 и по-нови версии

• Firefox Extended Support Release (ESR) V68 и по-нови
версии

• Edge Chromium (MS Edge V79 и по-нови версии)

macOS

• Chromium V73 и по-нови версии

• Google Chrome V76.0.3809 и по-нови версии

Chrome OS

Следните опции на браузъра трябва да бъдат конфигурирани:

• Бисквитките и данните за сайта са активирани.

• Нивото на защита е зададено на Средно.

• Опцията за изображение е активирана.

• Блокирането на изскачащи прозорци е деактивирано.

• JavaScript е активиран..

Инфраструктура за виртуаленAgent Desktop (VDI)
Поддържат се следните виртуални работни плотове:

• Citrix XenDesktop V7.x

• Parallels Desktop заMac V16

• VMware Fusion V11.5.1

• VMware View V5.x

• VMware Horizon V6.x

Ръководство за потребителите на работния плот за агенти на Cisco Webex Contact Center
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• VMware Horizon V7.x

Изисквания към телефона
Агентите, боравещи с гласови взаимодействия, трябва да имат телефон. За да гарантирате
възможностите за свързване, повикате своя номер (DN) от друг телефон и потвърдете
гласовата връзка. Същият номер за набиране трябва да се въведе в диалоговия прозорец
Данни завходвстанцията (Данни завходвстанцията>Номерзанабиране) при влизането.
За повече информация вижте Влизане в Agent Desktop, на стр.49.

Устройства на агента
Cisco Webex Contact Center поддържа следните устройства за повикване на агент

• Настолен телефон заWebex Calling

• ПриложениеWebex Calling Desktop (PC аудио)

• ПриложениеWebex Mobile на клетъчен телефон

• Webex AppКлиент наWebex, интегриран вWebex Calling (PC аудио)

Ако използвате устройство за повикване, въведете вътрешния номер, който е конфигуриран
от администратора в диалоговия прозорец Данни за вход в станцията (Данни за вход в
станцията >Вътрешен номер) при влизането. За повече информация вижте Влизане вAgent
Desktop, на стр.49.

Webex App като клиент

Изтегленият в системата виWebexApp (лично устройство) се отнася заWebex клиент. За повече
информация вижте Изтегляне на приложението.

Webex клиент може да се използва като крайно устройство, когато се интегрира вWebex Calling.
За да получавате или правите гласови повиквания, е необходимо да сте влезли вAgent Desktop
при използване на вътрешен номер (Данни за вход в станцията > Вътрешен номер).

Ако използвате разширението, можете да отговорите на гласово обаждане отWebex клиент..
Ако не отговорите на повикването в максимално допустимото време, то се връща на опашката
и системата променя състоянието ви на RONA.

Webex App са освен това може да бъде достъпен в Agent Desktop за сътрудничество с други
агенти, контрольори и експерти по теми (SME) на вашата организация без да излиза от Agent
Desktop.Въпреки това не се предлага управление на повикванията. За да получавате и правите
повиквания, се нуждаете от външен, невграденWebex App. За повече информация вижте
Приложение за повикване.

За повече информация как да получите достъп в рамките на , вижтеWebex App в Agent Desktop
вижтеWebex App, на стр.65. .
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Ако използватеWebex клиент иWebexApp в рамките наAgent Desktop се получават известия
за постъпващо повикване, както следва:

• Когато екранът на Списък със задачи в Agent Desktop е разширен и има постъпващо
повикване от клиент, се показва известиетоWebex клиент и изскачащият екран Agent
Desktop.

• КогатоWebex клиент иAgent Desktop са неактивни:

• За входящо повикване от клиент наWebex клиент,щеполучавате тостер известия
в браузър иWebex клиент известие.

• За входящо повикване от клиент в клиента заWebex и колега вWebexпо същото
време ще получите известия от браузъра , Webex клиент, иWebex.

Забележка

Локализиране
Agent DesktopПотребителски интерфейс

Потребителският интерфейс на Agent Desktop поддържа локализация на 29 езика.

Поддържат се следните езици:

Български, каталан, китайски (Китай), китайски (Тайван), хърватски, чешки, датски,
нидерландски, английски (Обединено кралство), английски (САЩ), фински, френски, немски,
унгарски, италиански, японски, корейски, норвежки бокомал, полски, португалски (Бразилия),
португалски (Португалия), румънски, руски, сръбски, словашки, словенски, испански,шведски
и турски

Езикът на потребителския интерфейс на Agent Desktop се основава на настройките за
предпочитаниенаезик набраузъра ви.Нека напримерпреценим, че сте избралипредпочитания
език като френски в браузъра Google Chrome. Когато стартиратAgent Desktop в браузъра Google
Chrome, потребителският интерфейс наAgent Desktop се показва на Français (French).

В браузъра Firefox езикът на потребителския интерфейс Agent Desktop се основава на
предпочитания език, който е избран за уеб страницата.Можете да изберете езика на уеб
страницата в диалоговия прозорецНастройкина езика на уеб страницата (Настройки >
Общи > Език и изглед > Език > Избор...). За повече информация вижте Избор на език
на дисплея за многоезична уеб страница.

Забележка

Agent Desktop Ръководство за потребителя

Ръководството за потребителя на Agent Desktop поддържа локализация на 13 езика. Езикът по
подразбиране е английски (САЩ).

Поддържат се следните езици:
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Китайски (Хонконг), китайски (опростен), датски, холандски, френски, немски, италиански,
японски, корейски, португалски (Бразилия), руски, испански, ишведски. За повече информация
вижтеПреведени ръководства за крайния потребител.

Интерфейс на работния плот на агента
Потребителският интерфейс наAgent Desktop се състои от следните секции:

• Хоризонтално заглавие, на стр.7

• Навигационна лента, на стр.8

• Списък със задачи, на стр.9

• Хронология на взаимодействията на агента, на стр.14

• Управление на взаимодействието, на стр.16

• Работно пространство, на стр.16

• Екран Помощна информация, на стр.17

Фигура 1: Примерен потребителски интерфейс за гласови повиквания на работния плот на агента
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Фигура 2: Примерен потребителски интерфейс на работния плот на агента за Нови цифрови канали

Хоризонтално заглавие
хоризонтално заглавие представлява зоната, която преминава през горната част на интерфейса
на Agent Desktop. Следващите опции са достъпни в хоризонтално заглавие:

• Заглавие и лого: Показва логото и името на Cisco Webex Contact Center (по подразбиране)
в горния ляв ъгъл на екрана. Администраторът може да персонализира заглавието и
логото въз основа на настройките за оформление на работния плот.

• Състояние на достъпност—Показва състоянията на достъпност за получаване и
приемане на контакти във всички комуникационни канали (гласово повикване, чат, имейл
или разговор в социална медия). Когато влезете в Agent Desktop, състоянието ви се
установява наБездействие по подразбиране. За повече информация вижте Състояния
за достъпност на агента, на стр.32.

• Webex App: показва опция за сътрудничество с други агенти, контрольори и експерти по
теми (SME) в организацията без да излиза от Agent Desktop. За повече информация вижте
Webex App, на стр.65.
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• Изходящо повикване: Показва опция за изходящо повикване. Иконата Изходящо
повикване се показва въз основа на конфигурацията на профила на агента. За повече
информация вижте Осъществяване на изходящо повикване, на стр.86.

• Център за известия: Показва броя на новополучените съобщения. Когато щракнете
върху иконата Център за известия, се показва диалогов прозорец с предупрежденията
и известията на работния плот. За повече информация вижте Достъп до центъра за
известия., на стр.63.

Можете също така да получите достъп до по-стари изскачащи прозорци с помощта на
URL адреса на екрана.За повече информация вижтеДостъп до изскачащекран, на стр.59.

• Потребителскипрофил:Показвавашатаинформацияинастройки.Заповечеинформация
вижте Потребителски профил, на стр.60.

• Иконите Webex App, Изходящо повикване и Център за известия , и редът, в който
се показват в хоризонталното заглавие зависи от дефинираната от администратора
конфигурация.

• Ако администраторът е конфигурирал притурки за заглавие, притурките се показват
в хоризонтално заглавие. За повече информация относно притурките вижте
Управление на притурки, на стр.127.

Забележка

Навигационна лента
Навигационна лента се показва от лявата страна на интерфейса на Agent Desktop .

Достъпността на иконите на Навигационна лента зависи от това дали администраторът
е конфигурирал оформлението на работния плот.

Забележка

Следните икони се използват за достъп до основните функции:

• Начало ( ): показва таблото за управление на агенти, къдетоможете да получите достъп
до завършените или присвоените си контакти, които изискват вашето внимание. Можете
да извършвате действия като комуникация с клиенти в различни канали и разглеждане
на информация за клиентите. Иконата показва значка, указваща броя на заявките, които

не сте приели в различни канали. Например .

• Статистика за работата на агента ( ): показва притурката Статистика за работата на
агента, която изброява хронологичната статистика и статистиката в реално време за
агент. Ако профилът ви е конфигуриран за отчитане на статистика, иконата Статистика
за работата на агента се показва в Навигационна лента. За информация относно
статистическите отчети вижте Статистика за работата на агента отчети, на стр.135.

Ръководство за потребителите на работния плот за агенти на Cisco Webex Contact Center
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• Повторно зареждане ( ): ако имате достъп до Agent Desktop в iFrame,щракнете върху
Презареждане, за да опресните уеб страницата наAgent Desktop. IFrame еHTML елемент,
който ви позволява да вмъквате една уеб страница в друга уеб страница.

ИконатаПрезареждане се показва само когато имате достъп до
Agent Desktop в iFrame.

Забележка

• Обратна връзка ( ): показва страницата „Обратна връзка“ в нов раздел на браузъра.
Можете да споделяте обратна връзка за опита ви с работния плот.

• Помощ ( ): показва помощните теми в диалоговия прозорец Помощен център. За да
видите PDF формат на помощните теми, щракнете върху Преглед като PDF.

• Въз основа на конфигурацията наОформление на работния плот потребителските
икони (например иконата за анализ на опита на клиента), се показват вНавигационна
лента над иконата Помощ.

• При първото влизане в Agent Desktop или при изтриване на кеша, потребителският
файл, потребителското лого и потребителските икони се зареждат в Навигационна
лента след няколко секунди.

• Персонализираните икони или потребителски притурки се зареждат първо въз основа
на кеша и след това въз основа на синхронизацията на сървъра.Ако конфигурацията
"Оформление на работния плот" се актуализира от вашия администратор, трябва
да изчистите кеша и да презаредите Agent Desktop , за да видите най-новите
персонализирани икони или персонализирани притурки. Опитът за презареждане
без изчистване на кеша може да доведе до трептения на екрана и до неочаквано
поведение.

Забележка

Списък със задачи
Екранът Списък със задачи се показва в горния ляв ъгъл на интерфейса на Agent Desktop.

Когато къмопашката ви бъде насочена заявка и вие сте на разположение, на екрана наСписък
със задачи се показва нова заявка. Трябва да приемете заявката, за да започнете да
комуникирате с клиента.Екранът Списък със задачи е разгънат по подразбиране.Ако екранът
Списък със задачи е свит, ще видите изскачащ прозорец в долния десен ъгъл на работния
плот, в койтоможете да приемете заявката. За повече информация вижтеИзскачащпрозорец,
на стр.11.

Ако имате много заявки, последната заявка се показва в горната част на екрана Списък със
задачи, а редът е повиквания, чатове, Разговори в социална медия и имейли.

Заявката показва следните подробности:
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• Повиквания: Показва етикет и икона, указващи вида на повикването, телефонния номер
на клиента, DNIS (Услуга за идентификация на набран номер), име на опашката, която е
маршрутизирала обаждането до вас, и таймер, посочващ изминалото време от
получаването на повикването. Състоянието на входящото повикване се показва като
„Звънене“.

Следващата таблица изброява типовете повиквания, иконите и съответните етикети:

ИконаЕтикетТип повикване

Входящо повикванеВходящо гласово повикване

Връщане на обажданеВръщане на обаждане

Повикване от кампанияИзходящо повикване за
преглед на кампания

Изходящи повикванияИзходящи повиквания

• Чатове: Показва , иконата (Чат) , името на клиента или уникален ид, имел адреса,
опашката, която е го е насочила към вас и таймер, който показва колко дълго чат е изчакал
да бъде приет.

• Разговори в социална медия: Показват се следните подробности:

• Facebook Messenger: Заявката показва иконата (Messenger), опашката, която е
насочила заявката към вас, уникален ИД на бизнес страницата на Facebook и таймер,
който посочва изтеклото време от получаването на заявката за чат.

Името на клиента се показва в работния плот само ако
профилната информация на клиента във Facebook Messenger е
зададена като публична.

Забележка

• SMS: Заявката показва иконата (SMS), телефонния номер на клиента, опашката,
която е маршрутизирала заявката за SMS чат към вас, номера на източника (DN) и
таймер, посочващ времето, което е изтекло, откакто сте получили заявката за чат.

• Имейли: Показва иконата за имейл (Имейл), името на клиента, опашката, към която
е насочен имейла до вас, ИД на имейла на клиента и таймер, показващ времето, което е
изтекло след като сте получили заявката за имейл.
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• Когато поставите показалеца върху заявка в прозорецаСписък със задачи се показва
иконата (разгъване).Щракнете върху , за да прегледате подробностите за
заявката.

• При получаване на чат, разговор в социална медия или заявка за имейл ще
получавате звукови известия.

• Значката във всеки чат и разговор в социална медия задача показва непрочетените
съобщения.

Забележка

Екранът Списък със задачи показва следните опции:

• Приемане на всички задачи:Щракнете върху Приемане на всички задачи, за да
приемете всички задачи (чатове, имейли илиРазговори в социалнамедия) заедноБутонът
Приемане на всички задачи се показва, когато имате повече от пет нови заявки.

• нови отговори:Щракнете върхуНови отговори , за да превъртите и да видите новите
съобщения (чатове, или Разговори в социална медия).

След като агентът приеме заявката, таймерът за свързване показва времето, което е изтекло
след приемането на заявката. За повече информация вижте Състояние и свързани таймери,
на стр.24.

• Ако не можете да приемете заявката в рамките на посоченото време, което се отчита
от таймера, бутонът за действие н а изскачащия прозорец примигва за три секунди
и състоянието ви се променя на RONA (Пренасочване поради липса на отговор) За
повече информация относно RONA вижте Състояния за достъпност на агента, на
стр.32.

• Да приемем, че излезете, когато прозорецът на Списък със задачи се свие. Ако
влезете в Agent Desktop без да изтриете кеша, Списък със задачи екранът запазва
предишния избор, който е свито състояние.

Забележка

Изскачащ прозорец
Еко екранътСписък със задачи е свит, можете да видите изскачащ прозорец в долния десен
ъгъл наРаботен плот.Изскачащият прозорец, който се показва, посочва кога дадено повикване,
чат, имейл или разговор в социална медия е насочено към вас..

Работен плот показва следните изскачащи екрани:

• Изскачащ екран за свързване: Свързаният изскачащ екран ви информира, че в момента
има процес на задаване на нова заявка за контакт.
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• Изскачащ екран за контакт: Изскачащият екран за заявка за контакт се показва след
свързване на изскачащ прозорец.Необходимо е да предприемете действия в изскачащия
прозорец за контакт, преди състоянието ви да се промени наRONA.Изскачащият прозорец
показва променливи, бутони за действия или връзки въз основа на дефинираната за всеки
от каналите конфигурация

Можете да излезете, когато изскачащият екран за свързване или изскачащият контакт
за контакт се покаже в Работен плот.

Забележка

Изскачащият прозорец показва променливи, бутони за действие или връзки въз основа на
конфигурация, дефинирана за всеки от каналите.Следната таблица изброява променливите,
които се показват в изскачащия прозорец въз основа на типа канал:
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Таблица 2: Променливи на гласов канал, показани в изскачащ прозорец

Показвани в изскачащ прозорец променливиГласов канал -Типповикване

В Flow Designer вашият администратор конфигурира
променливите, етикетите на променливите и реда, в който
те трябва да се показват на Agent Desktop. В изскачащия
прозорец се показват минимум три и максимум шест
променливи. Изскачащият прозорец за входящи не показва
променливи, маркирани като сигурни от вашия
администратор.

Заявката за консултативно повикване показва
максимум девет променливи в изскачащия
прозорец. Това са трите променливи по
подразбиране (Име на агент, DN на агент, Екип на
агент) и максимум шест променливи,
конфигурирани от администратора. Трите
променливи по подразбиране се отнасят за агента,
който е инициирал консултативното повикване.

Забележка

• Телефонен номер

• Име на опашката

• DNIS (Услуга за идентификация на набран номер)

Входящо гласово повикване

• Телефонен номер

• Име на опашката

• DNIS (Услуга за идентификация на набран номер)

Връщане на обаждане

• Променливите, които се основават на конфигурация,
дефинирана от администратора.

Изходящоповикване за преглед
на кампания

• Телефонен номер

• Име на опашката

• DNIS (Услуга за идентификация на набран номер)

Изходящи повиквания

Таблица 3: Променливи на цифрови канали, показвани в изскачащ прозорец

Показвани в изскачащ прозорец променливиТип на цифров канал

• Име на опашката

• Страница на източника

Facebook Messenger
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Показвани в изскачащ прозорец променливиТип на цифров канал

• Име на опашката

• Телефонен номер

• Номер на източника

Услуга за кратки съобщения
(SMS)

• Име на клиента

• Имейл

• Име на опашката

Уебчат

• Име на клиента

• Имейл

• Име на опашката

Имейл

• Име на клиента

• Име на опашката

WhatsApp

При наличие на много заявки, изскачащите прозорци се наслагват. Ако имате повече от пет
заявки в даден момент от времето, заявките се показват като 1-5 от <общия брой>.Щракнете
върху иконата , за да видите следващите заявки.Можетеда приемете имейл, чат илиразговор
в социална медия като натиснете бутона Приемам във всеки от изскачащите прозорци. За
да приемете едновременно всички заявки,щракнете върхуПриемане на <заявки за> номер.
Най-ранната заявка се показва в горната част. Заявките представляват имейли, Разговори в
социална медия, чатове и повиквания отгоре надолу.

Хронология на взаимодействията на агента
Панелът Хронология на взаимодействията на агента се показва в долния ляв ъгъл на
интерфейса на Agent Desktop. Можете да преглеждате предишните си комуникации с клиенти
във всички канали (глас, имейл, чат и социални) на този екран. Екранът показва подробности
за последните 24 часа.

За да прегледате предишните си комуникации въз основа на конкретни канали за последните
24 часа, изберете един от следните раздели:

• Всички—Показва подробности за предишните ви комуникации във всички канали, заедно
с общото време за свързване и времеващампа на часа, в който сте приели заявката. Това
е избор по подразбиране.

• Повиквания—Показва подробности за гласовите ви повиквания заедно с телефонния
номер на клиента и причината за приключване, общото време за свързване и времева
щампа на часа, в който сте приели заявката.

Можете да правите изходящи повиквания чрез кликване върху телефонния номер на
екрана Хронология на взаимодействията на агента. Можете също да редактирате
телефонния номер, преди да направите изходящо повикване.. За повече информация
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вижте Осъществяване на изходящо повикване от Хронология на взаимодействията на
агента, на стр.90.

• Чатове—Показва подробности за чатовете ви заедно с името на клиента и причината за
приключване, общото време за свързване и времева щампа на часа, в който сте приели
заявката.

• Разговори в социална медия—Показва подробности за вашия Facebook Messenger, SMS
(Услуга за кратки съобщения) и чатовете вWhatsApp заедно с името на клиента (Facebook
Messenger иWhatsApp), телефонният номер на клиента (SMS) и причината за
приключване.общото време за свързване и времева щампа на часа, в който сте приели
заявката.

• Имейли—Показва подробности за вашите имейли, заедно с имейл адреса на клиента и
причината за приключване, общото време за свързване и времеващампа на часа, в който
сте приели заявката.

• Паното Хронология на взаимодействията на агентаизвлича данни за всички
завършени взаимодействия, заедно със съответната причина за приключване. Ако
дадено взаимодействие не е приключило, причината за приключването се появява
като N/A. Обърнете внимание, че причината за приключване може да се показва на
екранаХронология на взаимодействията на агента за 6 секунди след като завършите
взаимодействието; до тогава се показва като „НЯМА“. За повече информация вижте
Прилагане на причина за приключване, на стр.56.

• Екранът Хронология на взаимодействията на агента поддържа максимум 13 знака
за причина за приключване.Ако броят знаци надхвърля това ограничение, се показва
елипсовидна икона. Ако задържите показалец на мишката върху елипсовидната
икона,, пояснението показва пълната причина за приключване.

• Можете да преоразмерите или да свиете екрана Хронология на взаимодействията
на агента.

• За да преоразмерите, придвижете показалеца на мишката над рамката на
прозореца Хронология на взаимодействията на агента. Когато показалеца на

мишката се промени на (манипулатор за оразмеряване),щракнете и плъзнете

за да преоразмерите прозореца Хронология на взаимодействията на агента
вертикално. Преоразмереният прозорец Хронология на взаимодействията на
агента се запазва докато излезете, затворите браузъра или изтриете кеша му.

• За да го свиете, придвижете показалеца на мишката върху екрана Списък със
задачи или екрана Хронология на взаимодействията на агента . Показва се

иконата (свиване).Щракнете върху , за да затворите екрана..

Забележка
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Управление на взаимодействието
Екранът Управление на взаимодействието се показва в горната централна част на интерфейса
на Agent Desktop .

Екранът Управление на взаимодействието включва следните детайли:

• Информация за клиента с всички променливи на "Свързани с повиквания данни" (CAD)
за гласови повиквания. Във Flow Designer вашият администратор конфигурира
променливите, етикетите на променливите и реда, в който те трябва да се показват на
екрана Управление на взаимодействието. В панела Управление на взаимодействието се
показват максимум 30 променливи.

• Свързан таймер, който включва продължителността на вашия контакт с клиента, докато
прекратите комуникацията.

• Заедно с таймерът на връзката екранът Управление на взаимодействието показва друг
таймер въз основа на зададеното от системата състояние и начина, по който продължавате
комуникацията. Например, когато поставите повикване на изчакване, таймерът показва
времето за задържане до състоянието Задържана консултация.

• Бутоните за управление, използвани за изпълнение на задачи въз основа на
конфигурацията на вашия профил. Например, докато сте в активно повикване, можете
да използвате бутона за управление Начало на записа

Когато приемете гласово повикване (входящо или изходящо), екранът Управление на
взаимодействието е разгънат по подразбиране и остава постоянен дори когато превключвате
опциите в Навигационна лента.

Когато приемете имейл, чат или заявка на разговор в социална медия , екранът Управление
на взаимодействието е свит по подразбиране. Използвайте иконата (разширяване), за да
разширите екрана Управление на взаимодействието за преглед на информацията за клиента.

За да копирате информацията за клиента, задръжте показалеца на мишката над нея и
щракнете върху .

Забележка

За повече информация относно таймера при свързване вижтеСъстояние и свързани таймери,
на стр.24. За актуализиране на променливите за CAD вижте Редактиране на променливите в
свързаните с повикванията данни., на стр.75.

Работно пространство
Екранът Работно пространство се показва в центъра на интерфейса на Agent Desktop, когато
приемете заявка за имейл, чат или разговор в социална медия.

Когато приемете гласово повикване (входящо или изходящо), централният екран показва
екрана Помощна информация.

Забележка
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Централният екран показва подробности въз основа на избора ви на карта за контакт на екрана
Списък със задачи. Когато изберете активен имейл контакт, централният екран показва
подробности за получения имейл.

Централният екран освен това показва информация въз основа на избраното в Навигационна
лента. Например, когато изберете Статистика за работата на агента (ако профилът ви е
конфигуриран), централният екран показва вашите отчети.

Когато задържите показалеца намишката или на екранаСписък със задачи, или на екрана

Хронология на взаимодействията на агента, се показва иконата (свиване).Щракнете

върху , за да затворите екрана и да увеличите зоната на работното си пространство.

Забележка

Екран Помощна информация
Позицията на дисплея на екрана Помощна информацияв интерфейса наAgent Desktop зависи
от типа на активната заявка.

Когато получите имейл,чат или заявка за разговор в социална медия, екранът Помощна
информация се показва от дясната страна на работния плот, а екранът Работно пространство
се показва в неговия център. когато приемете гласово повикване (входящо или изходящо),
екранът Помощна информация се показва в центъра на работния плот..

Притурките се показват в разделите на екранаПомощна информация на работния плот.Всеки
раздел на екрана може да има една или повече притурки въз основа на настройките по
подразбиране за оформление на работния плот, конфигурирани от вашия администратор. За
повече информация вижте Управление на притурки, на стр.127.

Детайлите на разделите на екрана Помощна информация са:

• Хронология на контактите (по подразбиране): Показва хронологията на комуникацията
с клиента през последните 60 дни. Хронологията на контактите показва максимум 300
записа. Когато сте в разговор по цифров канал (имейл, чат или социални съобщения) с
клиента, разделът Хронология на контакта показва предишните контакти с клиента по
същия канал. Когато сте в гласово повикване, разделът Хронология на контактите
показва хронологията само на гласовите повиквания.

Когато приемете контакт, разделът Хронология на контакта показва данните за клиента
в хронологичен ред. Данните за хронологията за клиента включва името на клиента,
причината за приключване, името на опашката, времето на контакта и часа на приключване
на връзката. Освен това можете да прегледате предишните имейли от клиента, като
щракнете върху връзката Преглед на имейл съобщение.

Ръководство за потребителите на работния плот за агенти на Cisco Webex Contact Center
17

Представяне
Екран Помощна информация



Разделът Хронология на контактитеизвлича данни за всички
завършени взаимодействия, заедно със съответната причина
за приключване. Ако дадено взаимодействие не е приключило,
причината за приключването се появява като N/A.За повече
информация вижте Прилагане на причина за приключване, на
стр.56.

Забележка

• Изскачащ прозорец: Показва раздела „Изскачащ прозорец“ въз основа на настройките
по подразбиране за оформление на работния плот.

• Персонализирани притурки: Показва персонализирани притурки с раздели въз основа на
оформлението на работния плот по подразбиране или организационните настройки. За
повече информация вижте Управление на притурки, на стр.127.

Можете да задържите показалец на мишката върху заглавка на раздел, за да видите пълното
име на раздела.

Екранът Помощна информация запазва избора на раздела ви за конкретно
взаимодействие дори когато превключвате между взаимодействията или
персонализираните страници. Помислете например, че сте на гласово взаимодействие
и сте осъществили достъп до раздела Изскачащ прозорец на екрана Помощна
информация .По-късно можете да превключите към взаимодействие с чат и да получите
достъп до екрана Хронология на контактите. Когато се върнете към гласовото
взаимодействие, секцията на раздела Изскачащ прозорец се запазва.

Разделът се запазва, когато заредите отновоAgent Desktop. Когато обаче изчистите кеша,
изборът на раздел се губи.

Забележка

Можете да направите следното:

• Щракнете върху , за да минимизирате избран раздел на екранаПомощна информация.

• Плъзнете и поставете, за да промените реда на разделите на екрана Помощна
информация. Това е приложимо за:

• Раздели, които се показват на екрана Помощна информация.

• Разделите, които се групират под падащия списъкОще раздели на екрана Помощна
информация.Щракнете върху падащия списък Още раздели и след това изберете
необходимия раздел.

Редът на разделите се запазва, дори след като излезете от екрана Помощна информация ,
заредите отново браузъра си, изтриете кеша на браузера или излезете и влезете отново в
Agent Desktop.

за да нулирате реда на разделите до реда по подразбиране,щракнете върху иконата (Още
действия) > Нулиране на реда на разделите.
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Общи характеристики за Нови цифрови канали

Текстови прикачени файлове
Прикаченият файл е файл, който се изпраща заедно с текстово съобщение.

За да добавите текстов прикачен файл:

Процедура

Стъпка 1 Агентите могат или да плъзват и поставятфайловете за прикачване в полето за съставяне,

или да щракнат върху иконата и да потърсят файла за качване като прикачен заедно с
отговора в полето за съставяне.

• Можетедаизпратите прикаченфайлсамовъвформатите, които са конфигурирани
от администратор в правилата за прикачени файлове.

• Във всяко от съобщенията може да има по един прикачен файл.

• Можете да изпращате много прикачени файлове с текстово съобщение.

• Прикачените файлове, които не изпълняват правилото за PCI,ще отпаднат и ще
се оцветят в сив цвят. Показва се иконата за информация.Щракването върху
иконата за информация води до показване на съобщение за грешка, заедно с
причината за деактивиране на прикачените фалове. Съобщението за грешка
може да се затвори, но неотговарящите на изискванията прикачени файлове
остават деактивирани.

Забележка

Стъпка 2 Агентите могат да визуализират файла и неговия размер, преди да го изпратят на клиента.
Стъпка 3 Щракнете върху иконата X, за да изтриете прикачен файл.

Прикачени файлове към имейл
Прикачен файл е файл, който се изпраща заедно с имейл съобщение. Прикачените файлове
могат да бъдат инлайн, в тялото на имейла, или прикрепени като обикновен прикачен файл.

За да добавите прикачен файл към имейл:

Процедура

Стъпка 1 Щракнете върху иконата и потърсете файла, които искате да прикачите.

• Администраторът конфигурира максималния размер на файла, файловите формати и
максималния брой файлове, които можете да изпратите.

• Можете да преглеждате и изтегляте прикаченитефайлове от получените имейли от имейл
нишката.
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• Прикаченитефайлове, които не изпълняват правилото за PCI,щеотпаднат ище се оцветят
в сив цвят. Когато изберете такива прикаченифайлове, над полето за съставяне на имейл
се показва съобщение в бенер, за да се посочи причината за забрана на прикачените
файлове. Бенерът може да се затвори, но прикачените файлове остават забранени.

• Ако се придвижвате далеч от полето за съставяне на имейл, когато имате съдържание в
тялото на имейла, черновата ви се запазва.

Стъпка 2 Агентите могат да визуализират файла и неговия размер, преди да го изпратят на клиента.
Стъпка 3 Щракнете върху иконата X, за да изтриете прикачен файл.

Шаблони
Агентите могат да използват готови отговори под формата на шаблони за съобщения. Тези
шаблони спомагат за поддържане на последователността в отговорите на агенти и намаляват
времето, което се отнема за изпращане на често използвани съобщения.

Прикачване на шаблон

За да използвате шаблон в повикване, изпълнете следните стъпки:

Процедура

Стъпка 1 Щракнете върху иконата (Шаблон) в полето за съставяне.

На екрана се показва форма със списък от конфигурираните групи шаблони.

Раздел Всички шаблони се състои от списък на всички шаблони, които са конфигурирани за
екип.

Стъпка 2 Щракнете върху Още, за да прегледате пълния списък с групи шаблони, конфигурирани за
екип.

Стъпка 3 Изберете групашаблони, за да видите списъка сшаблони, създадени под тази групашаблони.
Стъпка 4 Изберете шаблона. Съответната информация се зарежда в полето за съставяне.

Можете да използвате полето за търсене, за да филтрирате имената на шаблоните,
като въведете ключова дума в полето за търсене и изберете шаблон въз основа на
резултатите.

Забележка

Стъпка 5 Щракнете върху Изпращане.

Заключени шаблони

Администраторите имат привилегиятада заключватшаблоните при създаването имв конзолата

наадминистратора.Можетеда видите иконата (Катинар) вблизост до заключенитешаблони.
Можете да използвате тези заключени шаблони както са и не можете да редактирате тези
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шаблони. Ако се опитате да извършите действие за редактиране, на екрана ще се появи
съобщение за грешка.

Шаблони със заменяеми параметри

Администраторитемогат да създаватшаблони със заменяеми параметри, за дамогат агентите
да изпращат персонализирани съобщения до клиентите. Можете да заредите тези шаблони
в полето за съставяне и да използвате бутона Tab, за да престъпите между заменяемите
параметри и да ги променяте.

Шаблони с динамично заместване на системните параметри в чат конзолата

Можете да използвате шаблоните, които са конфигурирани от администратори със системни
параметри в тялото на шаблона. Когато тези шаблони се използват в чат разговорите,
съответните системни параметри динамично се заместват в полето за съставяне.

Богато форматиране

Когато щракнете върху иконата (форматиране), за да приложите стилове за богато
форматиране към текста преди да отговорите на съобщението.

Можете да приложите следните богати стилове на форматиране към съобщението за отговор
в полето за съставяне:

ОписаниеСтил на
форматиране

Прави текста удебелен.Удебелен

Изписва текста в курсив.Курсив

Чертае ред през текста.Зачеркване

Можете да приложите само един стил към избрания текст. Ако например изберете да
удебелите дадена дума или изречение, не можете да приложите към този текст курсив.

Забележка

Богато форматиране в имейл съобщения

Можете да приложите следните богати стилове на форматиране към съобщението за отговор
в тялото на имейла:

ОписаниеСтил на
форматиране

Прави текста удебелен.Удебелен

Изписва текста в курсив.Курсив

Подчертава текста.Подчертаване

Чертае ред през текста.Зачеркване
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ОписаниеСтил на
форматиране

Прилага предварително зададен шрифт и стил към текста.Заглавие 1

Прави отстъп в текста и го маркира като котировка с вертикален ред
в лявото поле.

Блок с цитати

Променя цвета на шрифта.Цвят на шрифта

Вмъква емотикони.Емотикони

Поставя ляв отстъп в текста.Отстъп отляво

Прави десен отстъп в текста.Отстъп отдясно

Създава номериран списък.Номериран списък

Създава списък с водещи символи.Списък с водещи
символи

Вмъква хипервръзка в избрания текст.Връзка

Вмъква таблица в областта на текста.Таблица

Режими за съставяне с богато оформление
Полето за съставяне на имейли поддържа следните два режима:

• Режимна четец:можете дащракнете върху имейл, за да прочетете разговорите по имейл.

Ако получите нов имейл в режим на преглед, се показва банер
със съобщение Преглед на всички съобщения, за да се
предприематпо-нататъшнидействиянадполето за съставяне.

Забележка

• ,Режимнасъставяне:Можетедаизпращате стандартниимейличрез режимна съставяне,
като форматирате текста, добавяте изображения, прикачвате файлове и т.н.

Задействане на работен поток
Можете лесно да интегриратеWebex Contact Cente с външни системи, за да гарантирате, че
записите на клиентите се синхронизират в реално време. Това може да се постигне с помощта
на работни потоци. Можете да задействате тези работни потоци, когато сте в средата на
разговор с клиента.

Клиентите трябва да обезпечат по-високо издание на Connect, за да използват тази
функция.

Забележка
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За да задействате работен поток, изпълнете следните стъпки:

Процедура

Стъпка 1 Щракнете върху иконата (Задействане на работен поток) над полето за съставяне.

Наекрана се появява изскачащпрозорец със списъка с предварително конфигурирани работни
потоци.

Стъпка 2 Изберете работен поток и кликнете върху бутона Задействане .
Стъпка 3 Ако работният поток е конфигуриран да приема входни параметри от агента, се появява

изскачащпрозорец.Въведете необходимите параметри ищракнете върху бутонаЗадействане
.

След задействане на работния поток към нишката за чат се прилага ревизионна следа под
формата на съобщение.

Стъпка 4 Щракнете върху Изпращане.

Съобщения
Можете да имате подробна представа за чат разговорите с помощта на съобщения. Можете
да прегледате съобщенията на нишката за съобщенията по време на събитията от разговора
и одитните пътеки.

Например обявата ЗАТВОРЕН разговор с времева щампа на затварянето на предишен
разговор винаги се показва, когато разговорът ОТНОВО се нареди на опашката.

Клавишни препратки

Клавишни препратки за разговор с чат на Agent Desktop

Агентите могат да използват преките пътища за чат съобщения:

Клавишни препраткиДействие

Ctrl + EnterИзпращане на съобщения в чата

ако съобщението не се изпраща дори след като щракнете върху Изпращане , можете да
щракнете върху връзкатаЩракване за повторен опит, за да повторите изпращането..
ВръзкатаЩракване за повторен опит се появява до името на агента в нишката за чат.

Забележка

Клавишни препратки за разговор с имейл на Agent Desktop

Агентите могат да използват следните преки пътища за имейл съобщения:
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Клавишни препраткиДействие

Ctrl+Shift+6Отговор

Ctrl+Shift+5Отговор на всички

Ctrl + Alt + SИзпращане на имейл

Ctrl+Shift+0Пренасочване на имейл

Разписки за доставка
Винаги, когато изпращате съобщение до клиента, до всяко съобщение в нишката на
съобщението се записва разписка за доставка. За първото съобщение се записва разписка
за ИЗПРАЩАНЕ; за другите съобщения се записва разписка за ПОЛУЧАВАНЕ.

Състояние и свързани таймери
Следват таймерите, които се показват на Agent Desktop за всички канали (гласово повикване,
изходящо набиране, изходящо повикване и цифрови канали):

• Таймер за състояние: Таймерът за състояние на агента се показва в полето Състояние
на достъпност на хоризонтално заглавие. Таймерът показва времето, което сте били в
текущото състояние. Състоянията могат да бъдатДостъпен, RONA или произволно
състояние на бездействие, конфигурирано от администратора. Таймерът за състояние
се актуализира всяка секунда и форматът е мм:сс. Ако сте свързани за повече от един
час,форматът се променя на ччмм:сс (например 01:10:25). Когато променяте състоянието
(например отДостъпен на произволно свободно състояние), таймерът се нулира до 00:00.

• Таймер за престой—Ако сте в състояние Свободени превключвате между всякакви
други състояния на „Свободен“, таймерът показва времето, в което сте бил в текущото
състояние „Свободен“и общото време, което сте прекарал в свободно състояние.
Например нека приемем, че сте в състояние Свободен за 10 минути и след това
вземетеОбедна почивка (конфигурирано състояние на престой) от 20 минути. След
това таймерът се показва като 20:00/30:00. Времето за Обедна почивка е 20 минути
(конфигурирано състояние на престой), а общото време, в което сте били в състояние
Свободен е 30 минути.

Когато приемете повикване, чат, имейл или заявка на разговор в социална медия се
показва етикетът Ангажиран. Етикетът Ангажиранпоказва, че сте заети и свързани с
клиент. По време на взаимодействието ви с клиента свързаният таймер се показва на
екрана Списък със задачи и на екрана Управление на взаимодействието. След като
взаимодействието завърши, таймерът за състояние се показва в полето Състояние на
достъпност на хоризонтално заглавие. Можете да продължите да получавате активни
заявки по други канали, в зависимост от капацитета на канала си.

Примери:

• Да приемем, че сте в състояниеДостъпен за 2минути и приемете постъпваща заявка
за гласово повикване.. Състоянието Достъпен се променя на етикета Ангажиран.
Времето, което е изтекло, откакто приехте заявката до края на взаимодействието, е
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10 минути. Времето за приключване е 2 минути. След това таймерът показва 14:00
часа, което включва таймера за състояние Достъпен (2 минути), времето за
взаимодействие (10 минути), и времето за приключване (2 минути); и времето в
състояние Достъпен. .

• Да приемем, че сте в състояниеДостъпен за 2минути и приемете постъпваща заявка
за гласово повикване.. Състоянието Достъпен се променя на етикета Ангажиран.
По време на взаимодействието си с клиента променяте състоянието си наСвободен,,
така че не приемате входящи заявки. Времето, което е изтекло, откакто сте се
променили в състояниеСвободендо края на взаимодействието, е 10минути.Времето
за приключване е 2 минути. След това таймерът показва 12:00 часа, което включва
таймера за състояние Свободен плюс времето за взаимодействие (10 минути), и
времето за увиване (2 минути); и състоянието еСвободен .

Можете да преглеждате отчети въз основа на състоянието си на
наличност, а не въз основа на етикета Ангажиран , тъй като не
е независимо състояние.

Забележка

• Свързан таймер—Когато получавате заявка за повикване, чат, имейл или разговор в
социалнамедия до заявката на екрана наСписък със задачи се показва таймер.Таймерът
показва времето, което е изтекло от приемането на заявката. Таймерът на връзката се
актуализира всяка секунда и форматът е мм:сс. Ако сте свързани за повече от един час,
форматът се променя на ччмм:сс (например 01:10:25). Таймерът на връзката освен това
се показва на екрана Управление на взаимодействието.

Заедно с таймерът на връзката екранът Управление на взаимодействието показва друг
таймер въз основа на зададеното от системата състояние и начина, по който продължавате
комуникацията. Например, когато поставите повикване на изчакване, таймерът показва
времето за задържане до състояниетоЗадържана консултация. .За повече информация
относно зададените от системата състояния вижте Състояния на гласови повиквания, на
стр.35 и Състояния на имейл и чат, на стр.36.

Екранът Хронология на взаимодействията на агента показва времето на връзката, което
включва продължителността на контакта с клиента до края на комуникацията. Например
ако приемем, че по време на разговор с клиент се консултирате с друг агент, преди да
прекратите комуникацията с клиента. Времето на връзката включва времето, в което сте
били свързани с клиента и времето за консултация с другия агент.

Таблица 4: Превключвател за тамер,в зависимост от случая

КоментариТаймерСъстояние
на
наличност в
„Преглед“

Случай на употреба

-00:00В режим на
очакване

Свободен—състояние
по подразбиране,
когато влизате в
профила си
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КоментариТаймерСъстояние
на
наличност в
„Преглед“

Случай на употреба

Например нека приемем, че сте в
състояние Свободен за 10 минути и след
това вземете Обедна почивка
(конфигурирано състояние на престой) от
20минути.След това таймерът се показва
като 20:00/30:00.

00:00/00:00Ново
състояние
„Свободен“
(Обедна
почивка)

От свободен към
свободен–когато
ръчно се променяте в
каквито и да било
други състояния
„Свободен“.Например
от „Свободен“ към
„Обедна почивка“

За да приемете заявки за повикване, чат,
имейл или заявка за разговор в социална
медия, е необходимо да зададете
състоянието си на „Достъпен“.

00:00ДостъпенСвободен към
достъпен –ръчно
превключване за
получаване на заявки
за контакт в
зависимост от
капацитета на канала
ви

Когато приемете заявката за контакт,
състояниетоДостъпен ( ) се променя на
етикетАнгажиран ( ).

Без
таймер

АнгажиранДостъпен към
ангажиран
—превключва се
автоматично, когато
приемете заявка за
контакт

Можете да зададете състоянието си на
„Свободен“, ако не искате входящо
повикване, чат, имейл или заявки от
разговор в социална медия по време на
взаимодействието ви с клиента.

По време на взаимодействието си с
клиента, ако изберете да промените
състоянието си на произволно състояние
на бездействие, иконата на
етикетаАнгажиран се променя от
(Ангажиран в състояние “Достъпен“) на
(Ангажиран в състояние на бездействие).

Без
таймер

АнгажиранАнгажиран към
свободен —ръчно
преминаване към
всяко състояние на
бездействие, за да не
приемате никакви
заявки за контакт по
време на
взаимодействието си
с клиента

Показва общото време, което включва,
времето в състояние достъпен, когато сте
приели заявката за контакт, времето, което
е изтекло след приемането на заявката до
края на взаимодействието (свързан
таймер) и времето за приключване-
времето за действия.

00:00ДостъпенАнгажиран към
достъпен
—превключва
автоматично, когато
взаимодействието ви
приключи.
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КоментариТаймерСъстояние
на
наличност в
„Преглед“

Случай на употреба

Ако администраторът е дефинирал
Агентът е достъпен след изходящо
повикване като Да, след завършване на
изходящото повикване, състоянието ви се
задава като достъпен, дори ако сте
направили изходящото повикване в
състояние „Свободен“.

Без
таймер

АнгажиранСвободен към
достъпен—Ангажиран

Ако вашият администратор е определил
агента наличен след изходящо набиране
като Не, след края на изходящото
повикване състоянието ви е зададено като
"Свободен".

Без
таймер

АнгажиранСвободен към
свободен—Ангажиран

На изскачащия прозорецПренасочване
порадилипса на отговор (RONA) трябва
да предприемете действие, като таймерът
на състоянието започва от 00:00.
Например, да приемем, че сте в достъпно
състояние за 2 минути и приемате заявка
за гласово повикване. По време на
взаимодействието с клиента около 5
минути получавате заявка за контакт по
имейл.Ако не приемете заявката за имейл
в рамките на определеното време, се
показва изскачащия прозорец за RONA.
Можете да избирате от Преминаване в
свободен или Преминаване към
достъпен.Ако изберете някоя от опциите,
таймерът на състоянието започва от 00:00.

Ангажиран—Няма
таймер

RONA—00:00

Ангажиран
към РОНА

Сгодена за
RONA—превключва
се автоматично,
когато не сте приели
заявка за контакт в
рамките на
определеното време.

Системното време трябва да бъде синхронизирано с мрежовото време, за да може
таймерът за състояние на агента и таймера на връзката на заявката за контакт да се
показват правилно.

Забележка

Уведомявания
Известията ви предупреждават за събития на работния плот, които се нуждаят от вашето
внимание. Известията се появяват независимо от това дали използвате приложение или не.
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Тостер известие—Браузър
Тостерът представлява присъщо на браузъра известие, което се показва само браузърът на
работния плот е въвфонов режим.Тостер известията на браузъра се показва, акоAgent Desktop
не е активният браузър или раздел. Прозорецът на браузъра или раздела на Agent Desktop е
неактивен, когато:,

• Работите върху други прозорци или раздели на браузъра.

• Работите в друго приложение.

• Минимизирали сте прозореца на браузъра на Agent Desktop b.

Ако Agent Desktopне е активният прозорец или раздел на браузъра,ще получите Известие със
звуково известие в лентата на задачите на браузъра въз основа на настройките на браузъра.
Необходимо е да щракнете върху тостер известието, за да направите прозореца прозореца
или раздела на повикването си Agent Desktop активен.. По-долу са посочени поведенията и
ограниченията за тостер известия в браузър.

• показването на тостер известия в браузъра се основава на операционната ви система и
настройките на браузъра.

• Необходимо е да активирате тостер известията в браузър за операционната система и
браузъра.

• Трябва да разрешите разрешенията на браузъра, когато получите подсказване.

• Позиционирането на изскачащите прозорци за тостер известия на браузъра зависи от
операционната система.

• Тостер известията в браузъра не могат да се натрупват. Новото известие замества
съществуващия изскачащ прозорец с известие.

За повече информация относно поддържаните браузъри вижтеИзисквания към браузъра, на
стр.2.

• Тостер известията са приложими за повиквания, чатове, имейли иРазговори в
социална медия. Тостер известията включват предупредително съобщение,
телефонния номер, името или имейл адреса на клиента. Например Входящ имейл
от johndoe@gmail.com.

• Вашият администратор конфигурира времевия интервал, за да може тостер
известията да се затварят автоматично. Стойността на изчакването се показва в
браузъра Chrome в целияWindows OS, Chrome OS и macOS. Неподдъраните браузъри
обаче не почитат конфигурираната стойност за изчакване на известията
последователно .

Забележка

Настройки на браузъра за Chrome
Тостер известието може да не изскачат в браузъра Chrome заWindows 10 иWindows 11. За да
покажете известията на вашия работен плот, а не в екрана Управление на известията на
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Windows 10 иWindows 11, забранете функцията Активиране на собствените известия в
браузъра Chrome (версия 86 и по-стари версии). Тостер известията, които се показват на
вашияAgent Desktop, ще бъдат в присъщия формат.

Процедура

Стъпка 1 ОтворетеChromeивъведетеchrome://flags/#enable-native-notificationsвадресната
лента.

Стъпка 2 Натиснете бутона Enter на клавиатурата.
Стъпка 3 Изберете опцията Деактивирано от падащия списък с етикетирани полета.
Стъпка 4 Щракнете върху Повторно стартиране сега.

Известията се показват на вашияAgent Desktop в присъщия си формат.

Известие на работния плот
Известия на работния плот или известия на ниво приложение се показват в горния десен ъгъл
наРаботен плот.По-долу са описани ограниченията и поведението на известията на работния
плот:

• Известията на работния плот могат да се натрупват.

• Известията за работния плот могат автоматично да се отхвърлят или затварят.

• Известията на работния плот в Работен плот се показват въз основа на Настройките за
известия. За повече информация вижте Разрешаване или забраняване на настройките
за известяване, на стр.62.

Администраторът конфигурира следното:

• Броят на известията за работния плот, които трябва да се показват в даден момент.

• Времевият интервал за известията на работния плот, след който се затварят автоматично.
Конфигурираното изчакване за известия е приложимо за поддържани браузъри вWindows
ОС и Chrome ОС. В macOS поддържаните браузъри автоматично затварят известията.

Известията на работния плот са приложими за повиквания, чатове, имейли и Разговори в
социална медия. Известието включва името на клиента, телефонния номер, съобщението в
чата или информацията по заявката. По-долу са посочени примери:

ИзвестияДействие

Автоматично възобновяване на повикването

Записът ще се възобнови след 5 секунди.

При възобновяване на записа на
повикването.
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ИзвестияДействие

Информацията за клиента е актуализирана

Вашите такси са презаписани с актуализираните
данни за повиквания.

Когато няколко потребители
редактират стойностите на
променливите данни, свързани с
повиквания (CAD) едновременно.

Показан изскачащ прозорец

Получили сте изскачащ прозорец.

Повторно отваряне на изскачащ прозорец или
<Screen Pop hyperlink>

Въз основа на конфигурацията за
маршрутизиране, която администраторът ви
е задал във Flow Designer, можете да видите
или персонализирания показван текст, или
хипервръзката Повторно отваряне на
изскачащ прозорец.

Забележка

Когато успешнополучавате изскачащо
съобщение.

Свързана консултация

Вашата заявка за консултация е приета.

Когато друг агент приеме искането ви
за консултация.

Свързана консултация

Вашата заявка за конференция е приета.

Когато друг агент приеме искането ви
за консултация.

Консултативно повикване в задържане

Вашето консултативно повикване е поставено в
задържане.

Когато заявка за повикване е
поставена в задържане.

Автоматично приключване

Повикването е приключено автоматично.

Когато повикването се приключва
автоматично.

Съобщения от Джон Доу

Добре, разбрах. Благодаря!

Когато получавате съобщение за чат
от клиента.

Съобщения от Джон Доу

Изпращане на прикачен файл

Когато изпратите прикачен файл на
клиента.

Съобщения от Барара Хекер

Хей, това е Барбара Хекър. Как мога ...

Когато изпращате съобщението за
конферентен чат на друг агент.

Чатът е приключен от Джесън Уелч

Вашият чат приключи.

Когато клиентът приключи съобщение
за чат.

Успешна смяна на екипа

Вече сте влезли в Sales_Team.

Когато сменяте екипа си.
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ИзвестияДействие

Входящо повикване от Джон Доу

00:02

Когато получавате входящо
съобщение отWebex App.

Съобщение от Джон Доу

Добре, разбрах. Благодаря!

Когато получите съобщение за чат от
Webex App.

Входяща среща от личната стая на Джон Доу

00:02

Когато получите съобщение за среща
отWebex App.

Планирана среща за демонстрация

След 5 минути

Когато името на събранието за планирана
среща не е дефинирано, името на личната
стая по подразбиране се показва като
заглавката на известието. Например
Личната стая на Джейн Доу.

Забележка

Ако срещата е започнала, тогава оставащото време
се заменя с текста Сега.

Планирана среща за демонстрация

Сега

Когато получите заявка за планова
среща отWebex App.

• На екрана Списък със задачивъв всеки чат и разговор в социална медия задача
показва непрочетените съобщения.

• При получаване на чат, разговор в социална медия или заявка за имейл ще
получавате звукови известия.

Забележка

Състояния на агент
Състоянието на агента се отнася за вашия работен статус при използване на Agent Desktop.
Следват състоянията на агента:

• Състояние, зададено от вас - Определя дали можете да получавате и приемате контакти
във всички комуникационни канали (повикване, чат, имейл или заявка за разговор в
социална медия). За повече информация вижте Състояния за достъпност на агента, на
стр.32.

• Състояние, зададено от системата—Състоянието, което системата ви присвоява въз
основа на канала, чрез който комуникирате. За повече информация вижте Състояния на
гласови повиквания, на стр.35 и Състояния на имейл и чат, на стр.36.

Ръководство за потребителите на работния плот за агенти на Cisco Webex Contact Center
31

Представяне
Състояния на агент



Състояния за достъпност на агента
По-долу са показани състоянията на агента , показвани на Agent Desktop, които се отнасят за
всички канали (гласово повикване, изходящи, изходящи и цифрови канали):

• Достъпен

• В режим на очакване, на стр.32

• ПБО, на стр.33

По-долу е етикетът на агента:

• Ангажиран, на стр.33

Достъпен

Състоянието достъпен показва, че сте готов да приемате и отговаряте на заявки за контакт,
насочени към вас.След като влезете, е необходимо да изберетеДостъпен от падащия списък,
за да приемете гласово повикване, чат, имел и заявки за разговор в социална медия .
Състоянието Достъпен се предхожда от зелена икона ( ).

• Всяка комуникация като гласово обаждане, чат, имейл разговор в социалнамедияили
кампания се насочва към вас само когато състоянието ви е зададено на Достъпен
. За повече информация вижте Промяна на състоянието на достъпност, на стр.54.

• Закъснението подлежи на мрежова свързаност.

Забележка

В режим на очакване

Състоянието Свободен показва, че сте влязъл, но не сте готов за получаване на заявки.
Когато влизате в работния плот, състоянието ви е зададено на свободен по подразбиране от
администратора..

Вашият администратор конфигурира още причини за свободно състояние, които са подходящи
за корпорацията ви.Ако е необходимода преминете офлайн за среща за обучение или обедна
почивка, променете състоянието си на причина за бездействие чрез избор на опция от падащия
списък. Администраторът дефинира причината за бездействие, предшествана от сива икона
на ( ).

Освен товаможете да изберете причина за състояние на бездействие,докато взаимодействате
с клиент; например по време на чат сесия с клиента или когато отговаряте на имейл съобщение.
За повече информация относно това коя причина за бездейно състояние да използвате, се
свържете с началника си.

Ако сте в състояние Достъпен или Бездеен без да участвате в разговор, ръководителят
ви може да ви изведе от Работен плот. Необходимо е да влезете отново за достъп до
Работен плот. За повече информация вижте Влизане в Agent Desktop, на стр.49.

Забележка
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ПБО

Състоянието RONA (Пренасочване поради липса на отговор)): показва, че не сте приели
гласово повикване, чат , имел или заявка за разговор в социална медия в посоченото време.
Гласовото поискване, чата, имейла или заявката за разговор в социална медия се връщат на
опашката. Системата променя състоянието си от На разположение на RONA. Състоянието
RONA се предшества от червена икона( ).

Администраторът конфигурира времето за достъп, в което можете да приемате постъпващи
заявки от всеки от каналите.Акомаксималното конфигурирано времее повече от осем секунди,
бутонът за действие в изскачащия екран примигва за пет секунди преди състоянието да се
промени на RONA.

Ако не можете да приемете заявката в рамките на посоченото време, което се отчита от
таймера, бутонът за действие н а изскачащия прозорец примигва за три секунди и състоянието
ви се променя на RONA (Пренасочване поради липса на отговор) Заявката се връща на
опашката.

Системата не може да ви достави нови заявки за контакт при следните условия:

• Ако заявката не получи отговор в състояние Достъпен..

• Ако предоставеният Номер за набиране илиВътрешен номер е неправилен.

Когато състоянието ви се промени в RONA, се появява изскачащ екран със следните опции:

• Преминаване км бездействие: Когато щракнете върху Преминаване км
бездействие,състоянието ви се променя отRONA на причината за бездействие по
подразбиране, конфигурирана от администратора

• Преминаване към достъпен: Когато щракнете върхуПреминаване към достъпен,
състоянието ви се променя отRONA на Достъпен. Състоянието достъпен показва, че
сте готов да приемате и отговаряте на заявки за контакт, насочени към вас.

Когато дадена заявка за повикване не достигне до вар поради неизправност в мрежата,
телефона или друго устройство, състоянието ви се установява наRONA.Можете дащракнете
върхуПреминаване къмбездействие , което се показва в изскачащия екран и да се свържете
с администратора, за да проучите ситуацията.

• Не можете да промените състоянието си наRONA ръчно.

• За да приемете гласово повикване, чат, имейл или заявка за разговор в социална
медия е необходимо да промените състоянието си от RONA на Достъпен ръчно.

• Ако приложението Работен плот не е в активния прозорец или раздел на браузъра,
ще получите предупреждение с тостер известие,когато състоянието се промени на
RONA. За повече информация вижте Тостер известие—Браузър, на стр.28.

Забележка

Ангажиран

Етикетът Ангажиранпоказва, че сте заети и свързани с клиент. Когато приемете заявката за
контакт, състоянието Достъпен ( ) се променя на етикетАнгажиран ( ).
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По време на взаимодействието си с клиента, ако изберете да промените състоянието си на
произволно състояние на бездействие, иконата на етикетаАнгажиран се променя от
(Ангажиран в състояние “Достъпен“) на (Ангажиран в състояние на бездействие).
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Свързаният таймер се показва в екрана Управление на взаимодействието, а не в полето
Състояние на достъпност. Когато взаимодействието приключи, се показват състоянието и
таймерът. За повече информация вижте Състояние и свързани таймери, на стр.24.

Когато сте ангажирани в състояние Достъпен ( ), можете да продължите да получавате
активни заявки по други канали, в зависимост от капацитета на канала.

Agent Desktop запазва състоянието на достъпност, дори ако затворите браузъра или
изтриете неговия кеш

Забележка

Състояния на гласови повиквания
Състоянията на гласови повиквания се инициират от системата.Състоянието на повикванията
се променя в зависимост от вашето действие по повикването, както и дали комуникирате с
клиент или с друг агент.Например, когато поставяте клиент в задържане, екранът Управление
на взаимодействието показва състоянието като Задържано повикване.

Свързан таймер—Когато получавате заявка за повикване, чат, имейл или разговор в социална
медия до заявката на екрана на Списък със задачи се показва таймер. Таймерът показва
времето, което е изтекло от приемането на заявката. Таймерът на връзката се актуализира
всяка секунда и форматът е мм:сс. Ако сте свързани за повече от един час, форматът се
променя на ччмм:сс (например 01:10:25).Таймерът на връзката освен това се показва на екрана
Управление на взаимодействието.

Ръководство за потребителите на работния плот за агенти на Cisco Webex Contact Center
35

Представяне
Състояния на гласови повиквания



Когато комуникирате с повикващия (клиента) или друг агент, въз основа на вашето действие,
системата задава следните състояния на гласово повикване:

• Звънене—Показва, че изскачащият прозорец за входящи повиквания се показва в долния
десен ъгъл на работния плот. Ако не можете да отговорите на повикването в рамките на
времето, конфигурирано от вашия администратор, повикването се връща на опашката.
Системата променя състоянието си от На разположение на RONA.

• Задържано повикване—Показва, че сте поставили повикване в задържане.

• Заявена консултация—Показва, че сте стартирали консултативно повикване..

• Консултиране—Показва, че се консултирате с друг агент..

• Консултация в задържане—Показва, че сте поставили агент, с който се консултирате,
в задържане.

• Икона заКонференция с <телефонен номер или име на агент>—Показва трипосочна
комуникация между вас, клиента и друг агент.

• Приключване—Показва, че сте приключили гласово повикване с агента.

Състояния на имейл и чат
Състоянията за заявки за чат и имейл се инициират от системата и се променят по време на
комуникацията.

Състояние на имейл

• Приключване—Показва, че сте приключили комуникацията по имейл с клиента.

Състояния на чат и социални канали

По-долу са изброени състоянията на заявката за чат и социален канал:

• Заявена конференция—показва, че сте инициирали конферентен чат.

• Конференция—Показва трипосочна комуникация между вас, клиента и друг агент.

• Приключване—Показва, че сте приключили чата си или разговор в социална медия с
клиента.

Достъпност
Agent Desktop поддържа функциите, които подобряват достъпността на потребители с лошо
зрение или незрящи.Следващата таблица показва как да се придвижваме вAgent Desktop при
използване на функциите за достъпност
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Уеб достъпност

Използвайте следните
бутони:

ЗадаизпълнитеследнитедействияAgent Desktop елемент

Стрелки нагоре и надолуПревъртете записанитеимейладреси
в падащия списък.

Вход

ВходИзберете имейл адрес.Вход

Mac клавиатура:
Команда+стрелка наляво

Клавиатура наWindows:
Alt+Стрелка наляво

Променете избрания имейл адрес.Вход

ВходВлизане в Agent Desktop.Вход

Стрелка надясно и EnterИзберете Набиране на номер или
Вътрешен номер.

Данни за вход на станция

Раздел

Стрелки надясно и наляво

За да фокусирате и изберете опция
в диалоговия прозорец Набиране на
номер или Вътрешен номер.

Данни за вход на станция

РазделПридвижете се сред елементите в
диалоговия прозорец Набиране на
номер или Вътрешен номер.

Данни за вход на станция

Стрелки нагоре и надолуИзберете име на екипа отпадащия
списъкЕкип.

Данни за вход на станция

ВходИзберете опцияДанни за вход на станция

EscЗатваряне на диалоговия прозорец
Данни за вход в станцията .

Данни за вход на станция

Табулация и EnterДостъп до Центъра за известия.Център за Известия

Стрелки нагоре и надолуПревъртане на известията.Център за Известия

Табулация, Enter или
интервал

Маркиране на всички известия като
прочетени, повторно отваряне на
изскачащ прозорец, затваряне на
известие и игнориране на известия

Център за Известия

Esc или Enter, или
интервал

Затваряне на диалоговия прозорец
Център за известия .

Център за Известия

Стрелки нагоре и надолуПревъртете състоянието на агента от
падащия списък.

Състояние на агент

ВходИзбор на състояние на агентСъстояние на агент
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Използвайте следните
бутони:

ЗадаизпълнитеследнитедействияAgent Desktop елемент

Esc или Enter, или
интервал

Затваряне на диалоговия прозорец
за състояние на агент.

Състояние на агент

Enter или интервалДостъп до диалоговия прозорец на
потребителския профил.

Потребителски профил

Табулация и EnterПридвижване през опциите в
диалоговия прозорец на
потребителския профил.

Потребителски профил

EscЗатваряне на диалоговия прозорец
на потребителския профил.

Потребителски профил

Табулация и EnterДостъп до Настройки за известия.Настройки за Известия

Tab и интервалАктивиране или деактивиране на
опциите (превключване на бутони) на
Известия за настройки.

Настройки за Известия

Бутони със стрелкиУвеличаване или намаляване на
силата на звука.

Настройки за Известия

Табулация, Enter или
интервал

Заглушаване, отмяна на
заглушаването или възпроизвеждане
на звук.

Настройки за Известия

Tab и интервалПревключване към тъмен режим
(превключване на бутон).

Тъмен режим

Табулация и EnterДостъп до диалоговия прозорец
Клавишни препратки.

Клавишни препратки

Табулация и EnterПридвижване през елементите в
диалоговия прозорец Списък на
клавишните препратки..

Клавишни препратки

Табулация, Enter или
интервал

Изтриване на критерий за търсене в
полето за търсене.

Клавишни препратки

Табулация и EnterСортиране на колоните в диалоговия
прозорец Списък на клавишните
препратки..

Клавишни препратки

Табулация, след това
стрелки нагоре или
надолу

превъртане в списъка с клавишни
препратки.

Клавишни препратки

Табулация, Enter или
интервал

Максимизиране, възстановяване и
затваряне на диалоговия прозорец
Списък с клавишни препратки .

Клавишни препратки
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Използвайте следните
бутони:

ЗадаизпълнитеследнитедействияAgent Desktop елемент

Табулация и EnterИзтегляне на отчета за грешкиОтчитане на грешка

Стрелки наляво или
надясно

Придвижване в отчетите.Статистика за работата на
агента отчети

ВходИзберете отчет.Статистика за работата на
агента отчети

Бутони със стрелкиПревключване между задачите.Списък със задачи

Enter или интервалИзбор на задача.Списък със задачи

Стрелки надясно и налявоПридвижване през всички канали в
Хронология на взаимодействията на
агента.

Хронология на
взаимодействията на
агента

ВходИзбор на канал.Хронология на
взаимодействията на
агента

РазделПревключване между хронологията
на контактите в конкретен канал.

Хронология на
взаимодействията на
агента

ВходПриемане на заявка за наслагване на
изскачащ прозорец.

Изскачащ прозорец

РазделПревключвай между заявките за
наслагване на изскачащ прозорец..

Изскачащ прозорец

РазделПридвижване между елементите в
Управление на взаимодействието.

Управление на
взаимодействието

ВходИзберете опцияУправление на
взаимодействието

РазделПревключванемежду стойностите на
CAD променливите.

CAD променливи

Enter или интервалИзбор на стойност за CAD
променлива.

CAD променливи

Стрелки надясно и налявоИзбор на опция за радиобутон.Прехвърляне,
консултиране или
конференция

Стрелки нагоре и надолуИзбор от падащ списък.Прехвърляне,
консултиране или
конференция
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Използвайте следните
бутони:

ЗадаизпълнитеследнитедействияAgent Desktop елемент

ВходИзберете опцияПрехвърляне,
консултиране или
конференция

EscЗатваряне на диалоговия прозорец .Прехвърляне,
консултиране или
конференция

Табулация, Enter или
интервал

Придвижване в опциите..Чат и Разговор в социална
медия

Табулация, Enter или
интервал

Разгъване или свиване на
информацията за контакт.

Чат и Разговор в социална
медия

Табулация, Enter или
интервал

Придвижване в опциите..Имейл

Табулация, Enter или
интервал

Разгъване или свиване на
информацията за контакт.

Имейл

Табулация, Enter или
интервал

Избор на стил за богатоформатиране
на текст.

Имейл

Стрелки надясно и налявоИзбор на Телефонен указател или
Номератор.

Изходящи повиквания

Стрелки нагоре и надолуПревъртане на записите в
Телефонен указател или набиране
на номер в Номератор.

Изходящи повиквания

Табулация, Enter или
интервал

Изтриване на критерий за търсене в
полето за търсене.

Изходящи повиквания

Табулация и EnterИзбор на контакт от Телефонен
указател за осъществяване на
повикване.

Изходящи повиквания

Табулация, Enter или
интервал

Придвижване през бутоните с цифри
на Номератор за осъществяване на
повикване.

Изходящи повиквания

EscЗатваряне на диалоговия прозорец
Изходящо повикване.

Изходящи повиквания

Табулация, Enter или
интервал

Максимизиране и възстановяване на
притурки.

Помощна информация

Стрелки надясно и налявоПридвижване в разделите на екрана
Помощна информация.

Помощна информация
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Използвайте следните
бутони:

ЗадаизпълнитеследнитедействияAgent Desktop елемент

Enter или интервалИзбор на раздел.Помощна информация

Табулация или стрелки
нагоре и надолу.

Придвижване сред елементите на
раздел.

Помощна информация

Табулация и EnterДостъп до връзката Преглед на
имейл съобщение в раздела
Хронология на контактите .

Помощна информация

Табулация, Enter или
интервал

Придвижване през опциите на
Редактиране на оформлението.

Помощна информация

Табулация и EnterНулиране на оформлението на
работния плот

Възстановяване на
оформлениетонаработния
плот

Табулация, Enter или
интервал

Придвижване през елементите и
избор на елемент в диалоговия
прозорец Потвърждение на
нулирането на работния плот .

Нулиране на
оформлениетонаработния
плот

Табулация, Enter или
интервал

Разширяване и свиване на
диалоговия прозорец Причини за
приключване.

Приключване

РазделПридвижване през елементите на
диалоговия прозорец Причини за
приключване.

Приключване

Табулация, Enter или
интервал

Прекратяване на автоматичното
приключване

Приключване

Стрелки нагоре и надолуИзбор на опция за радиобутон.Приключване

Табулация, Enter или
интервал

Подаване на приключванеПриключване

РазделПридвижване през елементите на
диалоговия прозорец Помощен
център.

Помощ

ВходИзберете опцияПомощ

Shift+Tab и EnterДостъп до определена помощна тема
в нов раздел-

Помощ

EscЗатваряне на диалоговия прозорец
Помощен център.

Помощ
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Използвайте следните
бутони:

ЗадаизпълнитеследнитедействияAgent Desktop елемент

Раздел

Enter или интервал

Излизане от Agent Desktop.Изход

Табулация, след това
стрелки нагоре и надолу

Придвижване сред елементите в
Webex App.

Webex App

Enter или интервалИзберете опцияWebex App

Поддръжка на екранен четец
Agent Desktop освен това поддържа софтуер за екранен четец JAWS за посочените по-долу
елементи.

За повече информация относно поддържаната jaws версия вижте отчета за шаблони за
доброволна достъпност на продукти (VPAT) за Cisco Webex Contact Center.

ЗабележкиелементЕкран или
страница или
притурка

Екранният четец чете името на иконата,
заглавието, името на полето, комбинираното поле,
падащия списък, бутона за превключване,
текстовото поле,опцията за търсене, съобщението
за грешка, брой изброени елементи, помощен
текст, разгъване или свиване и клавишна
комбинация, за да продължите.

Екранният четец JAWS не чете падащия
списък за автоматично довършване,
показван въз основа на критерия за
търсене.

Забележка

Икони и
потребителски
интерфейс

Agent Desktop

Екранният четец чете имейл адреса и следващия
елемент на действието, за да продължите.

Имена на полетаВход

Екранният четец чете съобщението за грешка,
което произтича от неуспешно подаване на
данните за вход при влизане в станцията..
Например, когато номерът на набирането е
невалиден.

Грешка в
диалоговия
прозорец Данни за
вход в станцията .

Влизане в станция

Екранният четец чете непрочетените съобщения
се броят и опциите в диалоговия прозорец.

Съобщенията се
броят

Център за Известия

Екранният четец чете падащия списък на
състоянието на агента.

СписъкСъстояние на агент
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ЗабележкиелементЕкран или
страница или
притурка

Екранният четец чете опциите на профила.ОпцииПотребителски
профил

Екранният четец чете описателния помощен текст
на типа маршрут, свързан с профила.

Капацитет на
канала

Екранният четец чете описателния помощен текст
на опциите за настройки на известия:Активиране
на известия, Активиране на тихи известия, и
Активиране на звукови известия.

Помощен текстНастройки за
Известия

Екранният четец чете заглавията на колоните и
стойностите в редовете.

Заглавие на колони
и редове

Клавишни
препратки

Екранният четец чете състоянието на изтегляне
на отчета за грешки.

СъстояниеИзтегляне на отчета
за грешки

Екранният четец чете заглавието на притуркатаЗаглавиеСтатистика за
работата на агента

Екранният четец чете всички заглавия на таблици
и стойностите в клетките на таблицата

Таблица

Екранният четец чете името на заявката за
контакт, телефонния номер или имейл адреса и
типа на канала. Пример, Имейл от
johndoe@gmail.com.

Заявка за контактСписък със задачи
и изскачащ
прозорец

Екранният четец чете името на заявката за
контакт, телефонния номер или имейл адреса и
типа на канала, както и други детайли.

Хронология на
контакта

Хронология на
взаимодействията
на агента

Екранният четец чете заглавието на притурка и
нейното съдържание.

Заглавие и
съдържание

Приспособление

Екранният четец чете съдържанието на адресната
книга.

Адресна книгаИзходящи
повиквания

Екранният четец чете номера на подложката за
набиране.

НомераторИзходящи
повиквания

Екранният четец чете опциите в диалоговия
прозорец Помощен център, таблицата със
съдържанието и текста на хипервръзката.

Диалогов прозорецПомощ

Достъп до Клавишни препратки
Използвайте клавишните комбинации за лесен достъп до функциите на работния плот.
Клавишните комбинации определят алтернативен начин за извършване на конкретно действие
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на работния плот. За да изпълните клавишна комбинация, се уверете, че фокусът е вътре в
екрана на работния плот.

Гарантирайте, че езикът на показване на клавиатурата на вашата операционна система
е зададен на английски (Съединени щати) за всички клавишни комбинации наРаботен
плот , за да реагират според очакванията .

Забележка

За достъп до списъка с Клавишни препратки:

Преди да започнете

Трябва да сте влезли в Работен плот. За повече информация вижте Влизане в Agent Desktop.

Процедура

Стъпка 1 Щракнете върху Потребителски профил в горния десен ъгъл на екранаРаботен плот.
Стъпка 2 В раздела Помощ щракнете върхуКлавишни препратки.

Диалоговият прозорец Списък на клавишните комбинации изброява следното:

• Предварително зададени Клавишни препратки

• Конфигуриране на клавишните комбинации

• Можете да получите достъп до Списък на клавишните комбинации с помощта
на клавишната комбинация Ctrl + Alt + F.

• Клавишните комбинации не отговарят, ако има едни и същи бутони които са
присвоени за извършване на повече от едно действие. Трябва да се свържете с
администратора си, за да разрешите противоречивите Клавишни препратки.

• Използвайте полето за търсене, за да филтрирате списъка.

Забележка

Стъпка 3 (Опция) За да плъзнете да оразмерите отново диалоговия прозорец Списък с Клавишни
препратки,направете следното:

• За да плъзнете диалоговия прозорец, задръжте курсора на мишката върху него.
Показалецът на мишката се променя на .Щракнете и плъзнете диалоговия прозорец
до необходимата позиция.

• За да преоразмерите диалоговия прозорец, задръжте курсора намишката върху границата

му. Показалецът се променя на или (манипулатор за оразмеряване) въз основа
на разположението на показалеца.Щракнете и плъзнете манипулатора за оразмеряване,
за да преоразмерите диалоговия прозорец.

• Неможете да преоразмерите диалоговия прозорецотвъдминималнаташиринаи височина
от 480 x 320 пиксела. Това гарантира, че съдържанието в диалоговия прозорец остава
винаги четливо.
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• За да максимизирате диалоговия прозорец, щракнете върху .

Клавишни препратки за агента
Следната таблица изброява специфичните за агента Клавишни препратки:

Ако използвате клавиатуратаMac, след това натиснете Опция вместоAlt . Например, за
да преминете в състояние „Достъпен“, натиснете Control-Option-R.

Забележка

Таблица 5: Списък с Клавишни препратки на работния плот на агента (Windows)

Клавишни
препратки

ДействиеГрупова

Ctrl+Alt+RПреминаване към състояние „Достъпен“Състояние на
агент

Ctrl+Alt+NПреминете към състояние „Незает“

Ctrl+Alt+AПриемане на чат/имейл/социалниПриложение

Ctrl+Alt+PПревключване между изскачащи прозорци

Ctrl+Shift+9Разширяване/Свиване на изскачащ прозорец

Ctrl+Shift+4Приемане на всички (видими) изскачащи прозорци

Ctrl+Alt+SИзпращане на имейлБоравене с
имейли

Ctrl+Shift+6Отговор

Ctrl+Shift+5Отговор на всички

Ctrl+Alt+TОтваряне на раздела за навигацияВграден изглед
на работния плот

Ctrl+Alt+BОбнови
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Клавишни
препратки

ДействиеГрупова

Ctrl+Alt+VЗадържане/Възобновяване на повикванеУправление на
взаимодействието

Ctrl+Shift+ZПауза/Възобновяване на записа

Ctrl+Alt+HКонферентна заявка за повикване/чат

Ctrl+Alt+CКонсултативна заявка за повикване

Ctrl+Alt+EКрай за всички канали

Ctrl+Alt+XЗаявка за прехвърляне за всички канали

Ctrl+Alt+MЗапис на редактираните стойности на CAD
променливи

Ctrl+Alt+ZОбратно редактирани стойности на CAD
променливи

Ctrl+Alt+YРазширяване/Свиване

Ctrl+Alt+WПричина за приключване

Ctrl+Alt+1Отваряне на началната страницаНавигация

Ctrl+Alt+2Отваря страницата Статистика за работата на
агента

Ctrl+Alt+IОтваряне на центъра за ИзвестияИзвестия

Ctrl+Alt+DАктивиране на тихи Известия

Ctrl+Alt+OОтваряне на набиране на изходящо повикванеВъншнонабиране

Ctrl+Shift+8Превключване между активните задачиСписък със
задачи

Ctrl+Shift+7Разширяване/Свиване на панела със задачи

Ctrl+Alt+UОтваряне на потребителски профилПотребителски
профил

Ctrl+Alt+LИзход

Ctrl+Alt+FОтваряне на списъка с Клавишни препратки

Ctrl+Shift+2Изтегляне на отчета за грешки

Ctrl+Shift+3ОтворетеWebex AppтоWebex App

Ctrl+Shift+1Намаляване/възстановяване на приложението
Webex
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• Редът на номера на клавишните препратки в Навигационна лента се основава на
реда, в който е конфигурирана свързаната притурка или потребителска страница в
оформлението на работния плот. Ако например иконата „Анализ на практическата
работа на клиентите" е третият елемент в навигационната ви лента, Ctrl+Alt+3 отваря
страницата „Анализ на практическата работа на клиентите“.

• Буквите, които се използват в клавишните комбинации, не са чувствителни къммалки
и големи букви.

Забележка
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ГЛ А ВА 2
Работа с Agent Desktop

• Влизане в Agent Desktop, на стр.49
• Инсталирайте приложението Работен плот, на стр.53
• Промяна на състоянието на достъпност, на стр.54
• Отговор на изтичане на времето за изчакване за неактивност, на стр.55
• Прилагане на причина за приключване, на стр.56
• Премахване на прекратено взаимодействие, на стр.57
• Разрешаване на проблеми с работния плот, на стр.57
• Изскачащ прозорец, на стр.58
• Потребителски профил, на стр.60
• Webex App, на стр.65
• Добавяне на емотикони вWhatsApp разговор, на стр.70
• Излизане от Работен плот, на стр.70

Влизане в Agent Desktop
Когато използвате Agent Desktop, помнете следните точки:

• Многократни влизания: Нямате достъп до Agent Desktopот много браузери или много
раздели на прозореца на един и същи браузър.

Ако сте влезли в много екземпляри на Agent Desktop и превключвате между браузърите
или разделите, за да получите достъпдоAgent Desktop, се показва подсказващо съобщение.
Щракнете върхуПродължение в подсказващото съобщение, за да влезете вAgent Desktop
в прозореца на браузъра.

Ако щракнете върху Продължение, докато сте в повикване, панелът Управление на
взаимодействието се зарежда за 4-5 секунди.

• Проблеми при вписване:Зада разрешите свързаните с влизането проблеми, е необходимо
да се свържете с администратора. Следващите сценарии е възможно да предотвратят
влизането ви вAgent Desktop:

• Ако набраният номер е невалиден, нерегистриран или вече се използва от друг
потребител.

• Ако не са конфигурирани разрешения и настройки за клиент, профил, умение или
агент.
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• Ако има проблеми с мрежата или API (Интерфейс за програмиране на приложения).

• Повторно зареждане на браузъра: Ако не можете да възстановите сесията си поради
неизправност във връзката, изтичане на сесията или проблеми вместната памет, заредете
отново браузъра, за да опресните сесията си.

• Бенер:В горната част наAgent Desktopсе показва съобщение в бенер, което ви информира,
че някои от функциите не са достъпни. Когато администраторът ви разреши проблема, е
необходимо да презаредите своята уеб страница на Agent Desktop. Когато презаредите
браузър, бенерът се премахва и всички функции са достъпни в Agent Desktop.

Преди да започнете

Уверете се, че телефонът е готов да получава повиквания.

Процедура

Стъпка 1 В адресната лента на вашия браузър въведете URL адреса, предоставен от администратора.
Стъпка 2 Въведете потребителското си име и щракнете върху Напред.

За да промените избрания имейл адрес, натиснете Клавишни препраткиAlt +Стрелка
наляво (Windows) или Command + стрелка наляво (Mac).

Забележка

Стъпка 3 Въведете паролата си и натиснете Влизане.

Показва се диалоговият прозорец Данни за вход в станцията.

За да възстановите изгубена парола,щракнете върхуЗабравена парола, и въведете
шест-цифрения код за потвърждение, изпратен на вашия имейл адрес.

Забележка

Ако администраторът конфигурира номерът за набиране по подразбиране (DN), да се
разпространява в полетата Номер за набиране и Вътрешен номер.

Ако администраторът ограничи DN до DN по подразбиране, не можете да редактирате
предварително попълнения DN, когато влизате в Agent Desktop. Полетата Номер за набиране
и Вътрешен номер са само за четене. В този случай пропуснете стъпка 4 и стъпка 5.

Стъпка 4 В раздела Номер за набиране/Вътрешен номер въведете телефонен номер за входящи и
изходящи повиквания. Радиобутонът Номер за набиране е избран по подразбиране.

• Поставете отметка в полетоМеждународен формат за набиране.. Изберете кода на
държавата въз основа на географското си местоположение от падащия списък. Можете
също да въведете код на държава или име на държава, за да филтрирате списъка.
Въведете номера за набиране Номерата за набиране се валидират въз основа на кода
на държавата. Поддържаният формат е:

• Формат на кода на страната: + [Код на държавата][Телефонен номер]

Изберете кода на държавата от падащото меню и въведете само телефонния номер.

Например, <+120> 15532447
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Полето за отметкаФормат замеждународнонабиранее отметнато и стойността
по подразбиране е +1.

Забележка

• Отстранете отметката от полетоМеждународен формат за набиране, за да използвате
друг формат на номера за набиране. Въведете номера за набиране Поддържаните
формати са:

• E.164 числов формат: [+][Код на държавата][Номер]

Например: +11234567890

• IDD (Международно директно набиране) формат: [IDD][Код на държавата][Номер]

Например 01161123456789

Форматът на вашия номер за набиране зависи от местоположението. Подробности
относно настройките на формата можете да получите от администратора.

Забележка

Стъпка 5 (Опция) Ако използвате повикващо устройство, изберете радио бутона Вътрешен номер и
въведете конфигурирания от администратора вътрешен номер (Например 10078).Вътрешният
номер може да има максимум 18 цифри.

Стъпка 6 ВразделаЕкип изберете екипа, към който сте присъединен от падащия списък или използвате
полето за търсене, за да филтрирате списъка.

Стъпка 7 (Опция) Поставете отметка в полето Запомни моите данни за вход, за да запишете данните
си за вход в станцията за бъдещи влизания.

• Когато отстраните отметката в полето Запомни данните ми за вход, данните
за вход се записват за ещи влизания. Трябва ръчно да предоставяте данните за
вход всеки път, когато влизате в Agent Desktop.

• Диалоговият прозорец Данни за вход в станцията поддържа функцията за
автоматично завършване на браузъра. Автоматичното завършване спестява
време, като автоматично попълва въведените преди това номера за набиране и
вътрешни номера. Броят на предложенията, които се подават от автоматичното
завършване, са специфични за всеки браузър. За да премахне записите, агентът
трябва да изчисти кеша на браузъра. Функцията "Автоматично завършване" не
се поддържа в режим на частно сърфиране.

Забележка

Стъпка 8 Щракнете върху Подаване.

Ако сте поставили отметка в полето Запомни моите данни за вход, е възможно да
видите съобщение, че данните ви за вход не са записани. В този случай трябва да
въведете данните си при следващо влизане.

Забележка

Вашият администратор може да конфигурира страницата на задачата, за да покаже
илюстрацията като фон, когато влезете. Ако илюстрацията не е конфигурирана, страницата
на задачата се появява с празен фон.
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Ако вашият администратор присвоява непроменено оформление на вашия екип,
новите функции, базирани на оформлението, се показват, когато влезете. Ако вече
сте влезли в системата, новите функции, базирани на оформлението, се показват,
когато презаредите браузъра.

Забележка

Интерактивност
Agent Desktopподдържа интерактивен изглед, който позволява лесно четене и навигация в
резолюциите на екрана. Размерът на дисплея на Agent Desktop трябва да е по-голям от 500 x
500 пиксела (ширина х височина). Трябва да настроите мащаба на вашия уеб браузър на 100%
за най-добро изживяване сAgent Desktop.Повече информация за поддържаните версииможете
да видите в Изисквания на Agent Desktop, на стр.2.

Въз основа на прогресивните размери на екрана, ориентацията и зоните за гледане на
устройството интерфейсът Agent Desktop се настройва автоматично. Agent Desktop показва
интерактивно поведение както следва:

• Хоризонтално заглавие– Ако има повече потребителски притурки или икони на
хоризонтално заглавие, се показва иконата Още ( ):

• Когато щракнете върху иконата, се показва падащ списък с потребителките притурки
и икони.

• При повторно оразмеряване на екрана потребителските притурки и икони се показват
вхоризонтално заглавие според очакванията без икона .

• Навигационна лента– В малки зрителни зони навигационната лента се свива до
хоризонтално заглавие. Когато щракнете върху иконатаМеню ( ) до иконата се показва
лента за плъзване.

Заглавието и логото не се показват, когато зоната за гледане е
с ширина по-малка от 736 пиксела. Увеличете ширината до 737
пиксела или повече, за да видите логото и заглавието.

Забележка

• Екрани Списък със задачи, Хронология на взаимодействията на агента и Помощна
информация–Екраните санасложенивРаботнопространство.Поподразбиранеекраните
са в свито състояние на малки зрителни зони.

Когато щракнете върху иконата (разширяване) зависнат панелите, панелът за плъзване
показва подробностите. Когато разгънете един екран, другите разширени екрани се свиват,
така че работната област да не бъде скрита.

На екрана Помощна информация се показва опцията Още, ако има още раздели, които
да се покажат в прегледа.
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Ако добавите етикет в дългите притурки, системата съкращава името на етикета.

• Избягвайте да добавяте етикети в дълги притурки

• Щракнете само върху иконата на притурката.Не може да се щраква върху целия ред
в падащия списък Още.

Забележка

Agent Desktop може да се инсталира като приложение. Интерактивното поведение е същото,
както при работещите в браузър Agent Desktop.

• Администраторът дефинира дали потребителската притурка да бъде интерактивна
или не.

• Неинтерактивните притурки не могат да гарантират най-доброто потребителско
изживяване и не се показват, когато зоната за гледане е широка по-малко от 736
пиксела.Увеличетеширината до 737 пиксела или повече, за да прегледате притурките,
които са конфигурирани като неинтерактивни.

Забележка

Инсталирайте приложението Работен плот
Можете да инсталирате Работен плот като приложение, ако достъпът до Работен плотсе
осъществява чрез съвременен уеб браузър, който поддържа Progressive Web Application (PWA).

PWA са уеб приложения, които се възползват от най-новите технологии, за да комбинират
най-доброто от уеб и мобилни приложения. Мислете за тях като за уебсайтове, изградени с
помощта на уеб технологии, които работят като приложения.

Операционните системи и браузърите, които поддържат Работен плот като приложение, са:

• Операционни системи –Windows 10 иWindows 11, macOS и Chrome OS

• Уеб браузъри—Google Chrome и Edge Chromium (MS Edge)

Преди да започнете

• Трябва да сте влезли в Работен плот. За повече информация вижте Влизане в Agent
Desktop.

• Трябва да използвате модерен уеб браузър, който поддържа PWA, като Google Chrome и
Edge Chromium (MS Edge).
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Процедура

Стъпка 1 Щракнете върху връзката Инсталиране на приложение, която се показва в съобщението на
известието, или върху иконатаИнсталираненаWebex CC Desktop, която се показва в адресната
лента.

Стъпка 2 Щракнете върху Инсталиране.

При инсталиране Работен плот се отваря в в самостоятелен приложен прозорец и може да
се използва като отделно приложение на работния плот. Можете да добавите приложението
към началния екран или да го закачите в лентата на задачите си за лесен достъп.

• Когато влезете в Работен плот или изтриете кеша,ще получите известие с опция
за инсталиране на Работен плот като приложение на работния плот.

• Не можете да инсталирате Работен плот като приложение на работния плот при
използване на уеб браузъра Firefox.

• Когато получите достъп до Работен плот от уеб браузър или като приложение
потребителският опит (UХ) остава непроменен, освен ако адресната лента не е
част от приложението на работния плот.

• За да деинсталирате приложението Работен плот:

• Щракнете върху иконата с елипса в заглавната лента на приложението.

• Щракнете върху Деинсталиране на Webex CC Desktop > Премахване.

Забележка

Промяна на състоянието на достъпност
Когато влезете в Agent Desktop, състоянието ви се установява на състоянието на бездействие
(причина) по подразбиране, което е конфигурирано от администратора.Зада приемете заявки
за повикване, чат, имейл или разговор в социална медия, е необходимо да зададете
състоянието си на На разположение.,

За да промените състоянието си по подразбиране:

Преди да започнете

Трябва да сте влезли в Работен плот. За повече информация вижте Влизане в Agent Desktop.

Процедура

Стъпка 1 Щракнете върху падащия списъкСъстояниянадостъпност, който се показва в хоризонтално
заглавие.

Стъпка 2 Изберете необходимото състояние на достъпност от падащия списък или използвайте полето
за търсене, за да филтрирате списъка.
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Падащият списък показва състоянието На разположение и състоянията на бездействие,
конфигурирани от администратора.

Отговор на изтичане на времето за изчакване за
неактивност

Активността на агента включва обработка на контакти, работа по потребителски притурки или
извършване на всяка задача на Agent Desktop. Ако не извършвате някаква активност в Agent
Desktop, когато сте в състояние „Достъпен“ или „Свободен“, се считате за неактивни.

Вашият администратор конфигурира стойността за изтичане на времето за изчакване на
неактивност. Ако сте неактивни в Agent Desktop за посочената продължителност, Agent Desktop
ще излезете автоматично. Една минута преди да се появи конфигурираното изтичане на
времето за изчакване, ще видите диалоговия прозорец Продължителна неактивност с
таймер. Ако не предприемете действия, преди таймерът да изтече, Agent Desktopще излезете.
Диалоговият прозорец се показва независимо от състоянието ви на достъпност. Тостер
известието се показва в браузъра, ако Agent Desktop не е активният прозорец на браузъра или
раздел.

Преди да започнете

• Трябва да сте влезли в Работен плот. За повече информация вижте Влизане в Agent
Desktop.

• В Agent Desktop няма активност за продължителен период от време.

Процедура

Стъпка 1 Изберете някоя от следните опции:

• Останете в системата: позволява ви да останете в системата, докато излезете преди
изтичането на таймера.

• Излизане: позволява ви да излезете от Agent Desktop

Таймер за обратно отброяване се появява в диалоговия прозорец Продължителна
неактивност една минута, преди да се покаже конфигурираното изтичане на времето за
изчакване.

Стъпка 2 Ако сте излезли автоматично, щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец.
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Прилагане на причина за приключване
Причината за приключване показва защо даден клиент е позвънил в контактния център и
записва опитите ви да помогнете на клиента да разреши проблемите си. Корпорацията ви
използва тази информация, за да измери ефективността и успеха на контактния център.

Причината за приключване се прилага след като завършите взаимодействието си с клиентите.
Избирайте причина за приключване при следните сценарии:

• Когато завършите активно гласово повикване, чат или разговор в социалнамедия с клиент.

• Когато прехвърлите активно гласово повикване, чат, имейл или заявка за разговор в
социална медия.

• Когато отговаряте на клиент по имейл.

• Когато клиентът завърши активно гласово повикване или заявка за чат.

Преди да започнете

За да приложите причина за приключването, трябва да имате активно взаимодействие с
клиент.

Процедура

Стъпка 1 Щракнете върху Край или Прехвърляне, или Изпращане въз основа на сценария.

.Показва се диалоговият прозорец Причини за приключване .

Таймерът и причините за приключването, които се показват в диалоговия прозорец Причини
за приключване, са конфигурирани от администратора

Стъпка 2 (опция)Щракнете върху Отмяна на автоматичното приключване, за да предотвратите
автоматичното приключване на работния плот.

Стъпка 3 Можете или да изберете необходимата причина от падащия списък, или да използвате полето
за търсене, за дафилтрирате списъка.Вдаденмоментможете да изберете само една причина
за приключване.

• До състояниетоПриключване се показва таймер, който показва изтеклото време
след завършване на взаимодействието с клиента.

• В диалоговия прозорецПричини за приключване се показва таймер за обратно
отброяване, посочващ оставащото време преди автоматичното приключване на
взаимодействието. Ако не изберете причина за приключването, преди таймерът
да достигне нула, се извършва автоматично приключване с причината по
подразбиране.

Забележка

Стъпка 4 Щракнете върху Подаване на приключване.
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Премахване на прекратено взаимодействие
Взаимодействието с клиента (гласово или дигитално) може да спре да отговаря, ако заявката
заAPIили събитието не успеят да заредят данните на екранаУправлениена взаимодействието.
Когато взаимодействието не отговаря, неможете да извършите никаква операция (Задържане,
Прехвърляне, Консултиране, Край). Администраторът може да прекрати неотговарящо
взаимодействие с клиента или принудително да прекрати сесията ви с Agent Desktop.

Диалоговият прозорецПрекратеновзаимодействие се показва наAgent Desktop при следните
сценарии:

• Ако администраторът ви прекрати взаимодействието с клиента.

• Ако сте в консултативен или конферентен разговор с друг агент и администраторът
прекрати връзката ви.Агентите в консултацията или конференцията биват информирани.

Преди да започнете

• Свържете се с вашия администратор. Вашият администратор трябва да прекрати
нереагиращото взаимодействие с клиента.

• Диалоговият прозорец "Прекратено взаимодействие"трябва да се покаже на Agent
Desktop.

Процедура

Стъпка 1 Щракнете върху ОК в диалоговия прозорец Прекратено взаимодействие..

Взаимодействието с клиента се премахва отAgent Desktop.РазделътХронологияна контакта
не показва взаимодействия, които са премахнати от администратора.

Стъпка 2 (Опция)Щракнете върху връзката Подробности за грешката.
Стъпка 3 (Опция)Щракнете върху Копиране на ИД за проследяване.

Споделете копиранияномер за проследяване с вашияадминистратор, задаразрешипроблема.
За повече информация вижте Разрешаване на проблеми с работния плот, на стр.57.

В полето Хронология на взаимодействията на агента причината за приключване се показва
като „НЯМА“, тъй като взаимодействието не е приключило.

Разрешаване на проблеми с работния плот
Приналичиена неизправност в заявка заAPIилинеуспешно събитие за зарежданена работния
плот,щеполучите известие със съобщение за грешка.Можете да копиратеИД за проследяване
на грешката и да споделите подробностите с вашия администратор, за да отстраняване на
грешки в проблема.
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Ако имате проблеми с работния плот, можете да изпратите регистрационните файлове
на работния плот на вашия администратор за проучване на проблема. За повече
информация вижте Изтегляне на отчета за грешки, на стр.64.

Забележка

Процедура

Стъпка 1 Щракнете върху връзката Подробни данни за грешката, в диалоговия прозорец за грешка.
Стъпка 2 Щракнете върху Копиране на ИД на проследяване.

Споделете копиранияномер за проследяване с вашияадминистратор, за да отстрани проблема
с грешката..

Изскачащ прозорец
Изскачащият прозорец представлява прозорец или раздел, който се показва на Agent Desktop.
Тригер на изскачащия екран, основаващ се на конфигурирани от администратора събития.

Изскачащият прозорец показва повече информация за заявката.Например администраторът
създаваработен поток за превключваненаизскачащекран, когато приемете входящоповикване
с опция за показване като раздел в панела Помощна информация. Когато приемете входящо
повикване, се показва изскачащекран под разделаИзскачащекран в панела за спомагателна
информация наAgent Desktop.

Когато приемете заявка, на Agent Desktop се показва известие в изскачащ екран, показващо
че заявката е асоциирана с изскачащ екран. Основавайки се на опциите за отчитане можете
да прегледате изскачащия прозорец в Agent Desktop.

Администраторът конфигурира изскачащият екран да се показва по един от следните начини:

• В съществуващия раздел на браузъра, за да замени предишния изскачащ прозорец.

• Като нов раздел на браузъра, без да засяга съществуващия изскачащ прозорец.

• Като подраздел в раздела Изскачащ прозорец на екрана Помощна информация.

• Като потребителска страница с изскачащпрозорец, коятоможеда се отвори чрезщракване
върху иконата Изскачащ прозорец на Навигационна лента.

• Като една от притурките на потребителска страница, която се отваря чрезщракване върху
потребителска икона на Навигационна лента.

Ако случайно сте затворили изскачащ прозорец, можете да го отворите отново като
щракнете върху връзката на изскачащия прозорец в Център за известия. За повече
информация вижте Достъп до изскачащ екран, на стр.59.

Забележка
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Изскачащият прозорец показва подробностите за клиента въз основа на текущо избраното
ви взаимодействие. Например

• Когато приемете взаимодействие от клиент Джейн Доу, разделът Изскачащ екран в
панела Помощна информация или на страницата на клиента показва изскачащ екран,
който е асоцииран с Джейн Доу.

• Когато се придвижвате от клиента Джейн Доу към клиента Уил Смит, разделът Изскачащ
екраннапанелаПомощнаинформацияилина страницата на клиента показва изскачащият
прозорец, който е асоцииран с Уил Смит.

Администраторътможеда конфигурира повече от един изскачащекран за заявка.Изкачващите
екрани се показват като подраздели в раздел с име Изскачащ екран. За да максимизирате

показания изскачащ прозорец в подраздела, щракнете върху .

Когато подавате причина за приключване на заявка, асоциирания изскачащ екран на панела
Помощна информация или персонализираната страница се затваря.

• Ако изскачащият екран е конфигуриран на персонализирана страница, иконата
Изскачащ екран се показва на Навигационна лента, независимо от това дали сте
приели или приключили заявка.

• Ако конфигурирате изскачащ екран на персонализирана страница в стандартното
оформление, но не дефинирате работен поток във FlowDesignerо, персонализираната
страница се показва празна.

Забележка

Достъп до изскачащ екран
За достъп до изскачащ екран, който сте затворили случайно:

Процедура

Стъпка 1 Щракнете върху иконата (Център за известия) на хоризонтално заглавие.

Падащият списък показва съобщението Доставен изскачащ прозорец,изтеклото време и
автоматичното обозначена на номера (ANI) на гласовото повикване.

Стъпка 2 Щракнете върху хипервръзката на изскачащияпрозорец.Тестът за показване на хипервръзката
на изскачащия прозорец се дефинира от администратора. Въз основа на конфигурацията за
маршрутизиране, която администраторът ви е задал във Flow Designer, можете да видите или
персонализирания показван текст, или хипервръзката Повторно отваряне на изскачащ
прозорец.

Изскачащият екран се показва по някой от следните начини:

• В съществуващия раздел на браузъра, за да замени предишния изскачащ прозорец.

• Като нов раздел на браузъра, без да засяга съществуващия изскачащ прозорец.
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• Като нов раздел на екрана Помощна информация

• Като персонализирана страница

• Като една от притурките на потребителската страница

Потребителски профил
Иконата Потребителски профил се показва в горния десен ъгъл на Работен плот. Когато
щракнете върху иконата Потребителски профил, се показва следната информация:

• Снимка на профила

Ако снимката на потребителския ви профил не е конфигурирана,
се показват инициали от собственото име и фамилията.Можете
да конфигурирате снимката на потребителския си профил,докато
активирате профила си в илипо-късно на страницата на профила
си в Cisco Webex.. За повече информация вижте Добавяне на
снимка на профила.

Забележка

• Потребителско име

• Настройкинапрофила:Настройките на акаунта ви за достъп доРаботен плот.За повече
информация вижте Настройки на профила.

• Капацитет на канала: Броят контакти, които можете да обработвате във всеки от
медийните канали в даден момент. За повече информация вижте Преглед на капацитета
на канала, на стр.62.

• Потребителски настройки: Следващите опции се показват в раздела Потребителски
настройки:

• Настройки за известия: Настройки за показване на известия на работния плот и
предупреждения. За повече информация вижте Разрешаване или забраняване на
настройките за известяване, на стр.62.

• Нулиране на цялото оформление на работния плот: Опцията за възстановяване
на изгледа на оформлението по подразбиране на работния плот от администратора.
ЗаповечеинформациявижтеНулираненаоформлението наработнияплот,на стр.132.

• Превключване към тъмен режим: Бутон за превключване за активиране или
деактивиране на тъмнафонова тема наРаботен плот.Изборът на тъмен режимсе запазва,
докато изчистите кеша на браузъра.

• Помощ: В раздела Помощ се показват следните опции:

• Клавишни препратки: Опцията за достъп до списъка с клавишни препратки. За
повече информация вижте Достъп до Клавишни препратки, на стр.43.
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• Изтегляне на отчет за грешки: Опцията за изтегляне на отчет за грешки. За повече
информация вижте Изтегляне на отчета за грешки, на стр.64.

• Излизане:Опцията за излизане от Работен плот. За повече информация вижте Излизане
от Работен плот, на стр.70.

Промяна на вашия екип
Можете да промените екипа си, когато нямате активна заявка за контакт или разговор.

Преди да започнете

• Трябва да сте влезли в Работен плот. За повече информация вижте Влизане в Agent
Desktop.

• Трябва да сте свързани с повече от един екип.

Процедура

Стъпка 1 Щракнете върху Потребителски профил в горния десен ъгъл на Работен плот.

• По подразбиране разделът Екип показва текущия ви екип който е избран в
диалоговия прозорец Данни за вход в станцията в момента на влизането.

• Не можете да променяте екипа си, ако имате активни задачи, взаимодействия
или входящи заявки за задачи. Опцията Екип е деактивирана.

Забележка

Стъпка 2 Щракнете върху Екип.
Стъпка 3 В раздела Екип изберете екипа от падащия списък Екип или използвате полето за търсене,

за да филтрирате списъка.

Имената на екипите се показват по азбучен ред. По подразбиране е избран текущият
ви екип.

Забележка

Стъпка 4 Щракнете върху Запис на избора.

Запис на избора се деактивира, когато не сте свързан с повече от един екип.Забележка

Появява се подсказващо съобщение, за да потвърдите промяната на екипа.

Стъпка 5 Щракнете върху Промяна на екипа.

Показва се съобщение за успешна промяна на екипа.Прилагат се оформлението на работния
плот и стратегията за маршрутизиране (гласов или цифров канал) на новия екип.
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Преглед на капацитета на канала
Вашият администратор конфигурира броя контакти, които можете да обработите по всеки
мултимедиен канал в даден момент въз основа на мултимедийния ви профил, включително
опашката на конкретния канал.

• За да прегледате капацитета на канала,щракнете върхуПотребителскипрофил в горния
десен ъгъл на Работен плот.

Секцията Капацитет на канала показва типа на маршрутизирането и броя на контактите,
които можете да обработите във всеки от медийните канали.

Медийните канали включватЧат,Имейл, ГласиСоциални.Например, ако номерът е посочен
като 1 срещу значката на медийния канал Глас и 3 срещу Чат , тогава ви е позволено да
получавате само едно входящо гласово обаждане и три заявки за чат.

Значките намедийния канал семаркират само ако капацитетът е разпределен.Например
да приемем, че броят на контактите, които можете да обработите за Глас е конфигуриран
като 1, а за Чат като 0. Тогава значката на медийния канал за Глас е откроена, а за Чат
е оцветена в сив цвят.

Забележка

По-долу са изброени подробностите за медиите:

ПодробностиТип насочване

Позволява да обработвате едновременно с няколко
контакта във всички канали. Например Чат–2,
Имейл–4, Глас–1 и Социални-2.

Смесване

Позволява да обработвате един задължителен
канал в реално време, или глас, или чат, заедно с
други конфигурирани канали. Например Имейл–4 и
Глас–1.

Смесване в реално време

Позволява да обработвате само с един контакт в
даден момент. Например Глас–1.

Изключващо

Разрешаване или забраняване на настройките за известяване
Известията поддържат информираността ви, като ви позволяват да научавате какво ново се
случва и може да изисква вниманието ви. Известията за работния плот включват
предупреждения, нови съобщения, промени в състоянието и т. н.За повече информация вижте
Известие на работния плот, на стр.29.

За да разрешите известията на работния плот:

Преди да започнете

Трябва да сте влезли в Работен плот. За повече информация вижте Влизане в Agent Desktop.
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Процедура

Стъпка 1 Щракнете върху Потребителски профил в горния десен ъгъл на Работен плот.
Стъпка 2 В секцията Потребителски настройкищракнете върхунастройки за известия.
Стъпка 3 Натиснете бутона за превключване на Активиране на известията, за да активирате или

деактивирате показването на известията на работния си плот.

• След като активирате известията, се показва иконата (Център за известия
на хоризонтално заглавие.

• Бутонът за превключване на активирането на известия е активиран по
подразбиране.

Забележка

Стъпка 4 Натиснете бутона за превключване на Активиране на тихи известия, за да активирате или
деактивирате показването на визуални предупреждения на работния плот. Когато разрешите
тихи известия, предупрежденията на работния плот се доставят в центъра за известия. За
повече информация вижте Достъп до центъра за известия., на стр.63.

Бутонът Активиране на тихи известия е деактивиран по подразбиране.Забележка

Стъпка 5 Натиснете бутона Активиране на звукови известия, за да активирате или деактивирате
звукови известия на работния плот.Можете да използвате плъзгача, за да регулирате силата
на звука.

a) Щракнете върху , за да заглушите звука. За да отмените заглушаването,щракнете върху

.

b) Щракнете върху , за да чувате звука по подразбиране.

Бутонът за превключване Активиране на звукови известия е активиран по
подразбиране, а силата на звука е установена на 80 процента.

Забележка

Промените ви вНастройки за известия се запазват докато изтриете кеша на браузъра.. Когато
излезете и влезете отново, стойностите по подразбиране се присвояват на Настройки на
известията.

Достъп до центъра за известия.
Центърът за известия показва предупреждения и известия на работния плот.

За достъп до центъра за известия:

Преди да започнете

Уверете се, че сте избрали опцията Активиране на известията в секцията Настройки за
известия за достъп до центъра за известия. За повече информация вижте Разрешаване или
забраняване на настройките за известяване, на стр.62.
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Процедура

Стъпка 1 Щракнете върху иконата (Център за известия) на хоризонтално заглавие.
Показва се списъкът на всички непрочетени известия, заедно с времето, изминало след всяко
известие.

Стъпка 2 (Опция)Щракнете върху Маркиране на всички като прочетени, за да маркирате всички
известия като прочетени и да изтриете непрочетените известия.

• Иконата показва значка, посочваща броя на непрочетените известия (например

).

• Известията на работния плот могат да се натрупват и могат автоматично да се
освобождават или да се затварят от вас.Щракнете върху Игнориране на
известията, за да освободите всички известия..

• Известията на работния плот се изтриват докато излизате от него.

Забележка

Изтегляне на отчета за грешки
Ако имате проблеми с работния плот, можете да изпратите регистрационните файлове на
работния плот на вашия администратор за проучване на проблема.

Преди да започнете

Трябва да сте влезли в Работен плот. За повече информация вижте Влизане в Agent Desktop.

.

Процедура

Стъпка 1 Щракнете върху Потребителски профил в горния десен ъгъл на Работен плот.
Стъпка 2 В секцията Помощ щракнете върху Изтегляне на отчет за грешка..

След като работния плот изтегли отчета за грешки успешно, можете да го споделите с вашия
администратор за проучване на проблема.
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• Можете да изтеглите отчета за грешка,дори когато работния плот се възстановява
от неизправност на връзката.

• Ако браузърът ви зависва или се срива, преди да можете да щракнете върху
опцията Изтегляне на отчет за грешкаи трябва да рестартирате браузъра си,
не щраквайте върху опцията Изтегляне на отчет за грешка веднага.

Когато рестартирате браузъра, регистрационните файлове вече не са налични.
Изчакайте, докато работния плот започне да проявява проблема отново и след
това изберете опцията.

Забележка

Webex App
Webex App , което се предлага от Cisco представлява корпоративно решение за видео
конференции, онлайн срещи, споделяне на екрана и уебинари. За повече информация вижте
https://www.webex.com/all-new-webex.html.

Webex App заедно с неговите функции за съобщения, повиквания и срещи, се конфигурира в
Agent Desktop. Това ви позволява да си сътрудничите с останалите агенти, контрольори и
експерти по темата (SME) в организацията без да излизате от Agent Desktop. Въпреки това не
се предлага управление на повикванията.За да получавате и правите повиквания, се нуждаете
от външен, невграденWebex App. За повече информация вижте Приложение за повикванеs.

Администраторът конфигурира функциятаWebex App чрез актуализиране на оформлението
на работния плот.

Контрольорът и SmE трябва да изтеглятWebex клиент на системата си (лично устройство) или
да получат достъп доWebexApp като използватWebexApp за уеб. (https://web.webex.com/).Webex
клиент се отнася заWebex App, изтеглен в системата ви (лично устройство). За повече
информация вижте Изтегляне на приложението.

Ако сте задали състоянието си на „Не ме безпокойте“ (DND) вWebex клиент, известията
в браузъра за постъпващи гласови повиквания не се показват в Agent Desktop. За повече
информация относно достъпа доWebex клиент като крайно устройство, вижте Устройства
на агента, на стр.4.

Забележка

Известия

Известията ви предупреждават за новиWebex App събития и изискват вашето внимание.
Известията се показват независимо от това дали използватеWebex App или не. За повече
информация вижте Уведомявания, на стр.27.
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• Webex App в Agent Desktop поддържа само „Не ме безпокойте“ (DND) и никакви
предпочитания, посочени в известията (Настройки > Известия).

• Дори след като зададете достъпността си на DND, можете да получавате известия
в Agent Desktop при следния сценарий:

Да приемем, че сте влезли в Agent Desktop, задали сте достъпността си на DND и не
сте минимизирали или затворилиWebex App в Agent Desktop. Междувременно сте
получили достъп доWebex App в други екземпляри (Webex клиент илиWebex App за
уеб).Може да получите известие. Въпреки това, когато щракнете върху известие или
влезете вWebex App в рамките на Agent Desktop, няма да бъдат показвани повече
известия Agent Desktop.

Забележка

Тостер известие—Браузър

АкоWebex App или Agent Desktop е в неактивно състояние, тостер известията на браузъра се
показват. За повече информация вижте Тостер известие—Браузър, на стр.28.

Необходимо е да разрешите тостер известията на браузъра наWebex App за уеб
(https://web.webex.com/) като изберете опцията при подсказване илида активирате разрешенията
в настройките на браузъра. За повече информация вижте раздела за разрешение на
настройките на браузъра.

Ако използватеWebex App в Agent Desktop иWebex клиент, ще получите две известия.
Тоест - вAgent Desktop и вWebex клиент.Настоятелно препоръчваме да излезете отWebex
клиент, за да получите най-добър потребителски опит в Agent Desktop.

Забележка

Известие на работния плот

Ако сте минимизирали или затворилиWebex App, известията на работния плот се показват в
Agent Desktop. За повече информация вижте Известие на работния плот, на стр.29.

Иконата Webex показва бедж (например, ), посочващ броя нанепрочетените разговори.
Известията наWebex App се включват в Центъра за известия.

Ако сте задали достъпността си на DND, известията не се показват на Agent Desktop за
гласовите ви повиквания и разговори.. въпреки това, иконата Webex показва бедж,
посочващ броя нанепрочетените разговори и пропуснатите повиквания.

Забележка

Ограничения

Когато промените ширината на Agent Desktop иWebex App, елементите, като икони и полета за
търсене, се припокриват вWebex App. Размерът по подразбиране наWebex App, който се
показва в Agent Desktop е 900 x 600 пиксела (ширина х височина).

Предпочитаната ширина за преглед на елемента вWebex App:

Ръководство за потребителите на работния плот за агенти на Cisco Webex Contact Center
66

Работа с Agent Desktop
Webex App

https://web.webex.com/


• Когато менютоНавигация на екрана Списък на хора и места вWebex App се разшири:
Предпочитаната ширина наWebex App е 800 пиксела или повече..

• Когато менютоНавигация на екрана Списък на хора и места вWebex App се свие:
Предпочитаната ширина наWebex App е 660 пиксела или повече..

Отваряне наWebex App
За достъп доWebex App в Agent Desktop:

Преди да започнете

Трябва да сте влезли в Agent Desktop. За повече информация вижте Влизане в Agent Desktop,
на стр.49.

Процедура

Стъпка 1 Щракнете върху иконата (Webex) , която се показва на хоризонтално заглавие. Другият
начин е да отворитеWebex App като използвате клавишната препратка Ctrl+Shift+3.

Показва се прозореца наWebex App в долния десен ъгъл на Agent Desktop. Подразбиращият
се размер на показания прозорецWebexApp е 900 x 600 пиксела (ширина х височина). За повече
информация вижте Ограничения, на стр.66.

По подразбиране страницатаМясто за поздрав се показва заедно със съобщение за добре
дошли.

• Webex App не изисква да влизате с данните си за вход отново, тъй като се
поддържа единично влизане (SSO).

• Когато затворите уеб браузъра без да излизате отAgent Desktopи отново отворите
Agent Desktop в същия браузър, прозорецътWebexApp се показва без дащраквате

върху иконата .

• Ако не сте активирали своя акаунт вWebex App или имате проблеми с влизането
вWebex App, се свържете със своя администратор. За повече информация вижте
Проблеми при влизането вWebex.

Забележка

Webex App поддържа интерактивен изглед, който позволява лесно четене и навигация в
резолюциите на екрана. За повече информация вижте Интерактивност, на стр.52.

За повече информация относно потребителския интерфейс наWebex App вижте Вашия
потребителски интерфейс.

Стъпка 2 Можете да изпълните следните задачи вWebex App:

• Да изпращате съобщение до друг агент директно или до групово пространство, да
организирате съобщенията си и споделяте съдържание. За повече информация вижте
Съобщение.
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• Да повиквате друг агент и да задавате предпочитания за повикване.За повече информация
вижте Повикване.

• Да получавате аудиоизвестия за постъпващо повикване.

• Можете да получавате постъпващо повикване от клиент на Agent Desktop и
от колега вWebex App едновременно. Добра практика е първо да приемате
постъпващите повиквания от клиента.

• Когато приемете постъпващо повикване вWebexApp, срещу името се показва
таймер. При минимизиранеWebex App се показва като плаваща лента, а
таймерът се показва на нея.

• Когато боравите с входящи повиквания с клиент, пак можете да получавате
постъпващо повикване от колега вWebex App. Добра практика е първо да
завършите гласовото си повикване с клиента и след това да се присъедините
към повикване вWebex App.

• Когато сте заети с взаимодействие с клиента или се нуждаете от време за
работа без да бъдете прекъсвани от съобщения или повиквания, можете да
зададете достъпността си на „Немебезпокойте“ (DND) вWebexApp.За повече
информация вижте Нека хората знаят, че сте заети.

Забележка

• Планирайте събрания, настройте предпочитанията си за събрание и записвайте събрания.
За повече информация вижте Среща.

• Когато приемете заявка за среща наWebex App, срещу стаята се показва
таймер. При минимизиранеWebex App се показва като плаваща лента, а
таймерът се показва на нея.

• Вашият администратор определя привилегиите на събранието за вашето
Webex Enterprise Edition.

Забележка

• Актуализирайте своите профил, състояние, известия ифон.За повече информация вижте
Персонализиране наWebex.

• Показваните снимки в потребителския профил на Agent Desktop иWebex App
са еднакви.

• WebexApp по подразбиране показвафоновата тема наAgent Desktop.Въпреки
това можете да промените фоновата тема наWebex App или на По
подразбиране или наСветла (Настройки > Изглед).

• Фоновата тема наWebexApp има приоритет предфоновата тема наAgent
Desktop .

• Ако заредите отново или излезете от Agent Desktop и влезете отново,
Webex App показва фоновата тема на Agent Desktop .

Забележка

За повече информация относно функциите и употребата наWebex App вижте Добре дошли в
Webex.
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Стъпка 3 (Опцията) За да плъзнете или промените размера наWebex App, направете следното:

• За да плъзнетеWebex App, задръжте показалеца на мишката надWebex App.Показалецът
на мишката се променя на .Щракнете и плъзнетеWebex App на необходимото място.

• За да промените размера наWebex App, задръжте показалеца на мишката над рамката

наWebex App. Показалецът се променя на или (манипулатор за оразмеряване)
въз основа на разположението на показалеца.Щракнете и плъзнете манипулатора за
оразмеряване за повторно оразмеряване наWebex App.

• Не можете да оразмерите отновоWebex App под минималната ширина и височина от 480
x 320 пиксела. Това гарантира, че съдържанието вWebex App остава надеждно.

• За да максимизиратеWebex App, щракнете върху . КогатоWebex App е максимизиран,
известията наAgent Desktop се показват в горния десен ъгъл наWebex App.

• За да минимизиратеWebex App, щракнете върху . Друга възможност е да използвате
клавишната комбинация Ctrl+Shift+1. Когато е минимизиран, Webex App се показва като
плаваща лента и може да се плъзва на желаната позиция на Agent Desktop.

• За да възстановите минимизиранWebex App, щракнете върху плаващата лента на
Webex App . Другият начин е да използвате клавишната комбинация Ctrl+Shift+1 или

да щракнете върху .

• За да затворитеWebex App, щракнете върху .

• За да отворите затвореноWebex App, щракнете върху . Друга възможност е да
използвате клавишната комбинация Ctrl+Shift+3.

• Плаващата лента, размерът и позицията наWebex App са постоянни, дори когато
превключвате страниците или презареждате, или излизате отAgent Desktop и се запазват,
докато изтриете кеша на браузъра.

Неможете да излезете отWebex App отAgent Desktop. Когато излезете отAgent Desktop,
излизате и отWebex App. За повече информация вижте Излизане от Работен плот,
на стр.70.

Забележка

Разрешаване на проблеми с Webex App

За да разрешавате проблеми сWebex App, е необходимо да направите следното:

• Споделете ИД за проследяване на грешката. За повече информация вижте Разрешаване
на проблеми с работния плот, на стр.57.

• Споделете регистрационните файлове на Agent Desktop . За повече информация вижте
Изтегляне на отчета за грешки, на стр.64.

• Споделете регистрационните файлове отWebex App (Профил и предпочитания >
Помощ > Изпращане на регистрационни файлове). За повече информация вижте
Поддръжка заWebex.
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• Изтрийте кеша на браузъра и се опитайте да влезете отново в Agent Desktop.

Добавяне на емотикони вWhatsApp разговор
Агентите могат да добавят емотикони в отговора и да направят разговора ефективен и
интерактивен.

Процедура

Стъпка 1 Щракнете върху иконата Емотикони в лентата за съставяне.

На екрана се появява форма със списъка с конфигурирани емотикони.

Стъпка 2 Кликнете върху необходимия емотикон, за да го добавите към разговора.

Излизане от Работен плот

Не затваряйте браузъра си за излизане от Работен плот. Не можете да излезете от
Работен плот, ако имате активен разговор. Приключете всичките си активни разговори,
преди да излезете. За повече информация вижте Прилагане на причина за приключване,
на стр.56.

Важно!

За да излезете от Agent Desktop:

Преди да започнете

Завършете активния си разговор с клиента.

Процедура

Стъпка 1 Уверете се, че състоянието ви е установено на Idle.Щракнете върху Потребителски профил
в горния десен ъгъл на Работен плот.

Стъпка 2 Щракнете върху Излизане.
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• Ако сте в състояние Достъпен или Бездеен без да участвате в разговор,
ръководителят ви може да ви изведе от Работен плот. Необходимо е да влезете
отново за достъп до Работен плот. За повече информация вижте Влизане вAgent
Desktop, на стр.49.

• Получавате подкана със съобщение за потвърждение, преди да излезете.

Забележка
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ГЛ А ВА 3
Управление на гласови повиквания
Можетедаизползвате работния плот, за да получавате, отговаряте идаизвършвате повиквания
на клиенти в зависимост от дадените от администратора разрешения..

• Отговаряне на повикване, на стр.73
• Свързани с повикването променливи на данни, на стр.75
• Задържане и възобновяване на повикване, на стр.77
• Запис на гласово повикване, на стр.77
• Прехвърляне на разговор, на стр.78
• Стартиране на покана за консултация, на стр.80
• Осъществяване на изходящо повикване, на стр.86
• Изходящо повикване за преглед на кампания, на стр.91
• Приключване на повикване, на стр.92

Отговаряне на повикване
Можете да получите повикване от клиент, ако администраторът ви предостави необходимите
разрешения.Когато получите повикване от клиент (входящоповикване), изскачащият прозорец
за свързване насе следва от изскачащ прозорец за заявка за контакт.Изскачащият прозорец

за заявка за повикване показва етикета на входящото повикване, иконата (Входящо
повикване), променливите, конфигурирани от администратора на и таймер, посочващвремето,
което е изтекло след като сте получили повикването. Състоянието на входящото повикване
се показва като "Звънене"Доставчикът на входящи повиквания показва етикета на входящото

повикване, иконата (входящо повикване), телефонния номер на клиента, DNIS (Услуга за
идентификация на набран номер), името на опашката, която е пренасочила повикването към
вас и таймер, посочващ времето, изтекло след получаването на повикването. Състоянието
на входящото повикване се показва като „Звънене“

Ако не отговорите на повикването в максимално допустимото време, то се връща на опашката
и системата променя състоянието ви на RONA. Показва се изскачащ прозорец с опции за
промяна на състоянието ви или на Достъпен, или на Свободен. за повече информация
относно изскачащия прозорец за RONA вижте Състояния за достъпност на агента, на стр.32.
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Когато сте в състояние на RONA, не можете да получавате никакви обаждания. За да
получавате заявки от произволнимедийни канали, включително нови гласови повиквания,
трябва да промените състоянието си от RONA на Достъпен ръчно.

Забележка

За да отговорите на повикване:

Преди да започнете

Трябва да сте в състояние Достъпен, за да приемате повиквания от клиенти.

Процедура

Стъпка 1 Когато получите заявка за повикване на вашияAgent Desktop, използвайте физическия си
телефон, за да му отговорите.
Таймерът стартира и се показва екранът Управление на взаимодействието.

Стъпка 2 На екрана Управление на взаимодействието можете да извършвате следните задачи, докато
обработвате повикване:

• Актуализиране на променливите, свързани с повикванията. За повече информация вижте
Редактиране на променливите в свързаните с повикванията данни., на стр.75.

• Задържане и възобновяване на активно повикване. За повече информация вижте
Задържане и възобновяване на повикване, на стр.77.

• Запис и пауза в запис на гласово повикване. За повече информация вижте Запис на
гласово повикване, на стр.77.

• Прехвърляне на повикване към опашка, агент или номер за набиране. За повече
информация вижте Прехвърляне на разговор, на стр.78.

• Започване на консултативно повикване с опашка, агент или набран номер. За повече
информация вижте Стартиране на покана за консултация, на стр.80.

• Стартиранена тройна комуникациямежду вас, клиента идруг агент.Заповечеинформация
вижте Стартиране на конферентен разговор, на стр.84.

Стъпка 3 Щракнете върху Край. За повече информация вижте Приключване на повикване, на стр.92.

Връщане на обаждане
Клиентите могат да се откажат да получат обратно повикване чрез IVR (Интерактивен гласов
отговор), като повикатили използват чатбот (виртуален агент) на кол център.

Клиентътможеда получи учтиво обратно повикване, вместо да чака на опашката на контактния
център, за да изчака отговор от агент.

Заявките за обратно повикване се изпращат към системата Cisco Unified Contact Center. Когато
даден агент е на разположение, системата инициира обратно повикване към клиента.Клиентът
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може да получи предложение за опцията за обратно повикване по време на пиковите часове
или извън работното време на контактния център.

Заявките за обратно повикване се насочват към вас като заявка за входящо повикване..
Заявката за контакт с обратно повикваненаекранаСписък със задачи показва етикета "Обратно

повикване", иконата (Обратно повикване), телефонния номер на клиента, DNIS (Услугата
за идентификация на набран номер), опашката, която е маршрутизирала повикването до вас,
и таймер, указващ времето, изминало откакто сте получили повикването. Състоянието на
входящото повикване се показва като „Звънене“.

Ако клиентът приеме повикването, ще бъдете свързани с него и ще се покаже екранът
Управление на взаимодействието. За повече информация относно задачите, които можете
да извършвате при боравене с повиквания, вижте Отговор на повикване.

• Ако клиентът не отговори на повикването, то се връща на опашката.

• Ако контактният център е достигнал максималното ограничение за едновременни
повиквани, което е установено за центъра за данни, не можете да правите повече
повиквания и в Agent Desktop се показват съответните кодове за причина. Повече
информацияотносномаксималнотоограничение заедновременниповикванияможете
да видите в Осъществяване на изходящо повикване, на стр.86.

Забележка

Свързани с повикването променливи на данни
Свързаните с повикването данни (CAD) позволяват на администратора да събира данни за
повикванията, като номер на случай или произволен код за действие на клиента. Във Flow
Designer вашият администратор конфигурира променливите, етикетите на променливите и
реда, в който те трябва да се показват на екрана Управление на взаимодействието. В панела
Управление на взаимодействието се показват максимум 30 променливи. +Ако сте в
повикване,можете да редактират CAD променливите, ако администраторът е конфигурирал
CAD променливи, които могат да се редактират. За повече информация вижте Редактиране
на променливите в свързаните с повикванията данни., на стр.75.

Администраторът маркира променливите, съдържащи чувствителна информация, като ,
информация, която може да ви идентифицира лично (PII) и данните на вашата организация,
като защитени. Ако дадена променлива бъде обозначена като защитена, се показва иконата

(Защитена променлива) до името на полето на екранаУправление на взаимодействието
.

Редактиране на променливите в свързаните с повикванията
данни.

Можете да редактирате една или повечеCAD променливи, като използвате екранаУправление
на взаимодействието.
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Преди да започнете

Приели сте заявката за повикване. За повече информация вижте Отговаряне на повикване,
на стр.73.

Процедура

Стъпка 1 Щракнете в текстовия прозорец на подлежащо на редактиране поле и въведете подходяща
стойност. Въведете например номер на случай или код на действие.

Можете да въвеждате или поставяте максимум 256 знака за стойност на CAD
променлива.

Забележка

Можете да направите следното:

• Да промените съществуваща стойност, да изберете стойността и да я презапишете с нова
стойност.

• За да копирате стойност на CAD променлива, задръжте показалеца на мишката над нея
и щракнете върху .

• За да изберете датата и часа, щракнете върху иконата (Избор на дата) или щракнете
върху полето.

• При консултиране или прехвърляне на повикване, ако няколко агента редактират
една и съща CAD променлива стойност едновременно, се показват първите
записани промени, а другият агент се уведомява със съобщение.Например нека
приемем че двама агенти (агент А и агент Б) редактират една и съща CAD
променлива едновременно и агент А записва стойността. След това стойността,
която се въвежда от агент Б, се презаписва и агент Б се уведомява със съобщение.

• При редактиране на CAD променлива, съответстваща на дата и час, следвайте
поддържания международен стандарт, за да запишете променливата стойност.

Забележка

Стъпка 2 След като редактирате стойностите на CAD променливите според изискванията, щракнете
върху Запис.

Ако се опитате да излезете, без да записвате промените в променливите на CAD, ще бъдете
предупредени със съобщение.

• Възможно е да има закъснение при отчитане на актуализираните стойности на
CAD променливите от системата, дължащи се на конфигурацията на
маршрутизирането или събитията във Flow Designer. Записването на стойностите
на CAD променливите зависи от достъпността на мрежата и други работни
съображения.

Забележка

За да извлечете записаните по-рано стойности, щракнете върху Връщане.
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Задържане и възобновяване на повикване
Можете да поставите клиента на изчакване, за да можете да се консултирате с друг агент или
да потърсите допълнителна информация за клиента.

Поставяне на разговор в задържане

Преди да започнете

Приели сте заявката за повикване. За повече информация вижте Отговаряне на повикване,
на стр.73.

Процедура

Стъпка 1 Щракнете върху Задържане.
състоянието Разговор в задържане се показва в близост до таймера. Показва се бутонът
Край..

Стъпка 2 Щракнете върху Възобновяване, за да изведете разговора от задържане.

Когато се консултирате с друг агент, вашето повикване с клиента автоматично се
задържа. Когато изведете клиента от задържане, консултиращият агент автоматично
се задържа. Не можете да задържите едновременно и двете повиквания. За повече
информация относно консултирането с друг агент вижте Стартиране на покана за
консултация, на стр.80.

Забележка

Запис на гласово повикване
Повикването ви на клиент се записва, само ако администраторът е разрешил за вас запис на
повиквания.

Ако администраторът ви е разрешилфункцията "Защита на поверителността" за вашето
предприятие, можете да поставите на пауза запис на повикване, като същевременно
получите чувствителна информация, като информация за кредитна карта от клиента.
Инструкции кога да поставите даден запис на паузаможете да получите от ръководителя.

Забележка

За да поставите на пауза и възобновите записа на повикване:

Преди да започнете

Приели сте заявката за повикване. За повече информация вижте Отговаряне на повикване,
на стр.73.
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Процедура

Стъпка 1 Щракнете върху Запис на пауза, за да поставите на пауза записа на активно повикване.

Вашият администратор задава продължителността, за която работния плот поставя на пауза
записа на повикването.След изтичане на времето, работния плот автоматично се възобновява.

Иконата показва, че има стартирал запис.Забележка

Стъпка 2 (Опция)Щракнете върху Начало на записа, за да възобновите записа ръчно във всяка точка
от времето.

Прехвърляне на разговор
Ако не можете да разрешите въпрос на клиент и искате да ескалирате активното гласово
повикване (входящо или изходящо), можете да прехвърлите повикването на друг агент или
на контрольор.

За да прехвърлите активно повикване към опашка, агент, точка за вход в, или номер за
набиране:

Преди да започнете

Приели сте заявката за повикване. За повече информация вижте Отговаряне на повикване,
на стр.73.

Процедура

Стъпка 1 Щракнете върху Прехвърляне.
.Показва се диалоговиятт прозорец Заявка за прехвърляне.

Стъпка 2 Можете да прехвърлите активно повикване на опашка, агент, входна точка или номер за
набиране: Когато избирате опашка, агент или номер за набиране, помислете за следното:

• Агент:Можете да изберете агент от падащия списък или да използвате полето за търсене
за филтриране на списъка. Падащият списък показва имената на достъпните агенти.
Името на агента е предшествано от зелена икона.За повече информация вижтеСъстояния
за достъпност на агента, на стр.32.

Имайте предвид следното, преди да прехвърлите обаждане на агент:

• Не можете да прехвърляте повикване на агент, който е в състояние
Приключване.

• По време на сляпо прехвърляне целевият агент (агент, който получава
повикването) трябва да бъде в състояние Достъпен Повикването отпада,
ако целевият агент не го приеме.

Забележка
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• Опашка:Можете да изберете необходимата опашка на или входна точка или опашка от
падащия списък или да използвате полето за търсене, за да филтрирате списъка.
Падащият списък показва опашките и входните точки ,които са достъпни за прехвърляне
на повикването.

Вашият администратор определя работните потоци, опашките и входните точки въз основа
на вашите организационни изисквания. При прехвърляне на повикването към входна
точка можете или да прехвърлите повикването към входна точка, свързана с текущия
работен поток, или друг работен поток. Например да приемем, че взаимодействате с
клиент във връзка със запитване за дебитна карта и клиентът възнамерява да прави
транзакции във връзка с подробностите за кредитната карта.Вечеможете да прехвърлите
повикването от работния поток за дебитни карти към работния поток за кредитни карти.

Когато повикването се прехвърля на входна точка, CAD променливите със същото име и
тип данни се пренасят към новия работен поток.Да приемем, че прехвърляте обаждането
от работен поток 1 (EP_дебитна карта) към работен поток 2 (EP_кредитна карта) и работен
поток 2 (EP_кредитна карта) е активният работен поток:

• CAD променливи със същия тип данни:customerID от типInteger,стойността наCAD
променливата customerID се копира от работен поток 1 в работен поток 2.

• CAD променливи с различен тип данни: Ако работен поток 1 и работен поток 2 имат
CAD променлива var1 с тип на данните Integer в работен поток 1 и String в работен
поток 2, var1 няма да се пренесе от работен поток 1 в работен поток 2.

• CAD променливи с динамични актуализации (като баланс по сметка): ако работен
поток 1 и работен поток 2 иматCAD променливаacBalance от тип Integer, и дейности
като Задаване на променливата, които динамично актуализират стойността на
променливата, acBalance в работен поток 2 ще има нова стойност.

Когато дадено повикване се прехвърля към входна точка, то не може да бъде
маршрутизирано обратно към вас.

Забележка

• Номер за набиране:Можете да въведете число или име, да изберете число или име от
падащия списък или да използвате полето за търсене, за да филтрирате списъка.
Падащият списък показва вашата корпоративна адресна книга. Имената са изброени
заедно с номерата от адресната книга.

Agent Desktop поддържа само специални знаци + (плюс), # (диез), * (звезда) и : (двоеточие)
в полето Номер за набиране . Ако копирате номер със специални знаци в полето Номер
за набиране, Agent Desktop запазва само поддържаните специални знаци и премахва
всички останали специални знаци преди да ви позволи да прехвърлите повикването.
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• AgentDesktop потвърждаваформата на номера за набиране, който сте въвели..
Номерът на набиране може да съдържа 3-14 цифри и поддържаните
специални знаци.

• Номерът на набиране поддържа следните формати:

• Формат на САЩ: + [Код на държавата][Регионален код][Седемцифрен
телефонен номер]

Например: +12015532447

• E.164 числов формат: [+][Код на държавата][Номер]

Например: +11234567890

• IDD (Международно директно набиране) формат: [IDD][Код на
държавата][Номер]

Например 01161123456789

• При започване на консултативно повикване или сляпо прехвърляне не
използвайте номер на входна точка, като номер за набиране.

Забележка

Стъпка 3 (Опция)Щракнете върху иконата (Опресняване на списъка), за да извлечете последния
списък със агенти, опашки и номера за набиране.

Извлеченият списък показва текущите състояния за достъпност на агент.

Стъпка 4 Щракнете върху Прехвърляне.
Заявката за прехвърляне се стартира и се показва диалоговият прозорец Причини за
приключване.За повече информация вижтеПрилагане на причина за приключване, на стр.56.

Акожелаете да прехвърлите повикването незабавно (прехвърляне на сляпо), изберете
или Агент, или Номер за набиране и щракнете върхуПрехвърляне. Повикването
се приема от агент на разположение.

Забележка

Стартиране на покана за консултация
Можете да стартирате повикване за консултация с друг агент, докато сте в активно повикване
с клиент.

Преди да започнете

Трябва да бъдете в активно повикване с клиент. За повече информация вижте Отговаряне на
повикване, на стр.73.
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Процедура

Стъпка 1 Щракнете върху Консултация.

.Показва се диалоговиятт прозорец Заявка за консултация..

За да взаимодействие с друг агент, се препоръчва да стартирате консултативно
повикване при използване на диалоговия прозорец Заявка за консултация в Agent
Desktop, вместо да използвате телефонния апарат (телефонен апарат или софтфон).

Забележка

Стъпка 2 Изберете някоя от следните опции:

• Агент:Можете да изберете агент от падащия списък или да използвате полето за търсене,
за да филтрирате списъка. Падащият списък показва имената на агентите, които са
достъпни за консултиране на повикването. Името на агента е предшествано от цветна
икона, указваща текущото състояние на достъпност. Например състоянието Достъпен
се предшества от зелена икона. За повече информация вижте Състояния за достъпност
на агента, на стр.32.

• Опашка—Можетедаизберете необходимата опашкаот падащия списък илидаизползвате
полето за търсене, за да филтрирате списъка.Падащият списък показва опашките, които
са налични за консултативни повиквания.

Системата търси достъпен агент в избраната опашка. Ако не желаете да чакате,
след това щракнете върху Отказ от консултация , за да отмените стартираната
заявка за консултация.

Забележка

• Номер за набиране:Можете да въведете число или име, да изберете число или име от
падащия списък или да използвате полето за търсене, за да филтрирате списъка.
Падащият списък показва вашата корпоративна адресна книга. Имената са изброени
заедно с номерата от адресната книга.

Agent Desktop поддържа само специални знаци + (плюс), # (диез), * (звезда) и: (двоеточие)
в полето Номер за набиране. Ако копирате номер със специални знаци в полето Номер
за набиране, e Agent Desktop запазва само поддържаните специални знаци и премахва
всички останали специални знаци преди да стартирате консултативно повикване.
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• AgentDesktop потвърждаваформата на номера за набиране, който сте въвели..
Номерът на набиране може да съдържа 3-14 цифри и поддържаните
специални знаци.

• Номерът на набиране поддържа следните формати:

• Формат на САЩ: + [Код на държавата][Регионален код][Седемцифрен
телефонен номер]

Например: +12015532447

• E.164 числов формат: [+][Код на държавата][Номер]

Например: +11234567890

• IDD (Международно директно набиране) формат: [IDD][Код на
държавата][Номер]

Например 01161123456789

• При започване на консултативно повикване или сляпо прехвърляне не
използвайте номер на входна точка, като номер за набиране.

Забележка

Стъпка 3 (Опция)Щракнете върху иконата (Опресняване на списъка), за да извлечете списъка с
най-новите агенти, опашки и номера за набиране.

Извлеченият списък показва текущите състояния за достъпност на агент.

Стъпка 4 Щракнете върху Консултация.

• Състоянието Заявяване на консултация се показва в близост до таймер.

• Заявката за консултативно повикване показва максимум девет променливи в изскачащия
прозорец. Това са трите променливи по подразбиране (Име на агент, DN на агент, Екип
на агент) и максимум шест променливи, конфигурирани от администратора. Трите
променливи по подразбиране се отнасят за агента, който е инициирал консултативното
повикване.

• Когато се изисква консултативно повикване от агент, заедно с променливите на работния
плот се показват два панела Управление на взаимодействието.

• Повикващ (клиент):Екранът наУправлениена взаимодействието показва подробности
за клиента.Състоянието се актуализира въз основа на предприетите от вас действия.
Например, когато се консултирате с агента, състоянието на повикване на клиента е
Задържано повикване.

• Консултиран агент: Панелът Управление на взаимодействието показва подробности
за агент, с който се консултирате (агент, който получава консултативно повикване).
Състоянието се актуализира въз основа на предприетите от вас действия.Например,
когато започнете да се консултирате с агента, състоянието се променя на
Консултиране.Можетедапоставите консултиранияагент на изчакване, катощракнете
върху Задържане. Състоянието се променя на Задържана консултация. За повече
информация вижте Задържане и възобновяване на повикване, на стр.77.
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Консултираният агент може да излезе от повикването като щракне върху Излизане
от консултацията, а повикването продължава между вас и клиента.

Стъпка 5 (Опция) Можете да направите следното, докато сте в консултативно повикване с друг агент:

• Да щракнете върху Възобновяване, за да поставите агента, с който се консултирате, в
задържане и да изведете разговора с клиента от задържане. За повече информация вижте
Задържане и възобновяване на повикване, на стр.77.

• Щракнете върху Прехвърляне, за да прехвърлите повикването на агента, с който се
консултирате. Стартира се заявка за прехвърляне и се показва диалоговият прозорец
Причини за приключване . За повече информация вижте Прехвърляне на разговор, на
стр.78.

• Щракнете върху Конференция, за да установите тристранна комуникация между Вас,
клиента и агента, с който се консултирате. За повече информация вижте Стартиране на
конферентен разговор, на стр.84.

Стъпка 6 Щракнете върху Край на консултацията.
.Показва се диалоговиятт прозорецПричини за приключване . За повече информация вижте
Прилагане на причина за приключване, на стр.56.

Следващата таблица записва действията, които могат да се извършват от всеки от
потребителите по време на консултативно повикване7

Агент 1: Отнася се до агента, който стартира консултативното повикване.

Агент 2: Отнася се до агента, който приема консултативното повикване.

Обобщена информацияРоля

• Клиент не може да стартира повикване за консултация.

• Когато Агент 1 се консултира с Агент 2, клиентът е в задържане.

• Клиентът може да отпадне от текущото повикване с Агент 1, като по този начин прекрати
взаимодействието.

Клиент
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• Агент 1 може да стартира и прекрати консултативно повикване.

• Агент 1 може да възобнови повикването с клиента, което е поставено в задържане.

• Агент 1 може да се консултира с Агент 2 и да остави Агент 2 в задържане.

• Агент 1 може да прехвърли повикването на Агент 2. При иницииране на заявката за
прехвърляне се появява диалоговият прозорец Причини за приключване за Агент 1.
Повикването продължава между Агент 2 и клиента.

• Агент 1 може да започне конферентен разговор с Агент 2 и клиент.

• Когато клиентът отпадне от консултативно повикване, взаимодействието завършва се
показва диалоговият прозорец Причини за приключване за Агент 1.

• Агент 1 може да прекрати консултативното повикване като натисне бутонаКрай на
консултацията или като затвори физически телефона. Клиентът и Агент 2 отпадат от
консултативното повикване.

Агент 1

• Когато Агент 1 възобнови повикването с клиент, който е поставен в задържане, Агент 2
се поставя в задържане, а клиентът се извежда от задържане.

• Агент 2 не може да възобнови или прекрати консултативното повикване.

• Агент 2 не може да приложи причина за приключване за консултативно повикване.

• Агент 2 може да прекрати консултативно повикване като натисне бутона Изход от
консултацията , а повикването да продължи между Агент 1 и клиента.

• Агент 2 може да приеме заявка за прехвърляне, направена от Агент 1 по време на
консултативно повикване.

• Ако Агент 1 започне конферентен разговор при консултации с Агент 2, Агент 2 ще бъде
част от конферентния разговор.

• Ако клиентът отпадне от консултативно повикване, взаимодействието завършва. Агент
2 отпада от повикването без причина за приключване.

Агент 2

Стартиране на конферентен разговор
За да стартирате конферентно повикване с трима участници между дас, клиента и друг агент.

Преди да започнете

Трябва да сте инициирали консултативно повикване.За повече информация вижтеСтартиране
на покана за консултация, на стр.80.
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Процедура

Стъпка 1 щракнете върху Конференция докато се консултирате с друг агент. За повече информация
вижте Стартиране на покана за консултация, на стр.80.

До таймера се показва иконата Конференция i. Клиентът се извежда от задържане, а вие,
клиента и консултиращият агент можете да комуникирате един с друг.

• Всички променливи от поканата за консултация се пренасят към конферентното
повикване. Променливите на конферентното повикване включват името на
консултирания агент и номер за набиране.

• Щракнете върхуПрехвърляне, за да прехвърлите повикването на агента, с който
се консултирате. Стартира се заявка за прехвърляне и се показва диалоговият
прозорецПричини за приключване .За повече информация вижтеПрехвърляне
на разговор, на стр.78.

• Консултиращият агент може да излезе от повикването чрез щракване
върхуИзлизане от конференцията, а повикването продължава между вас и
клиента.

Забележка

Стъпка 2 Щракнете върху Край на конференцията.
.Показва се диалоговият прозорец Причини за приключване . За повече информация вижте
Прилагане на причина за приключване, на стр.56.

Следващата таблица записва действията, които могат да се извършват от всеки от
потребителите по време на конферентно повикване:

Агент 1—Отнася се до агента, който започва конферентен разговор.

Агент 2—Отнася се до консултирания агент, който е част от конферентния разговор.

Обобщена информацияРоля

• Клиент не може да стартира повикване за консултация.

• Когато Агент 1 стартира конферентен разговор, клиентът се извежда от изчакване.
Повикването продължава между Агент 1, Агент 2 и клиента.

• Клиентът може да отпадне от текущо повикване с Агент 1 и Агент 2, като по този начин
прекрати взаимодействието.

• По време на конферентен разговор клиентът не може да бъде задържан.

Клиент
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• Агент 1 може да започне и прекрати конферентен разговор.

• Агент 1 може да започне конферентен разговор с Агент 2, като щракне върху бутона
Конференция .

• По време на конферентен разговор Агент 1 не може да постави клиент или Агент 2 на
изчакване.

• Агент 1 може да прехвърли повикването на Агент 2. При иницииране на заявката за
прехвърляне се появява диалоговият прозорец Причини за приключване за Агент 1.
Повикването продължава между Агент 2 и клиента.

• Когато клиентът отпадне от конферентното повикване, взаимодействието завършва се
показва диалоговият прозорец Причини за приключване за Агент 1.

• Агент 1 може да прекрати конферентно повикване като натисне бутона Край на
конференциятаили като затвори физически телефона. Клиентът и Агент 2 отпадат от
конферентното повикване.

Агент 1

• Агент 2 не може да прекрати конферентен разговор.

• Агент 2 не може да приложи причина за приключване за конферентно повикване.

• Агент 2 може да прекрати конферентно повикване като натисне бутона Изход от
конференция , а повикването да продължи между Агент 1 и клиента.

• Ако Агент 1 започне конферентен разговор при консултации с Агент 2, Агент 2 ще бъде
част от конферентния разговор.

• Агент 2 може да приеме заявка за прехвърляне, направена от Агент 1 по време на
конферентно повикване.

• Ако клиент отпадне от конферентен разговор, взаимодействието приключва. Агент 2
отпада от повикването без причина за приключване.

Агент 2

Осъществяване на изходящо повикване
Ако профилът ви е конфигуриран за външно набиране, можете да осъществите изходящо
обаждане до клиента. Конфигурането на външно набиране включва конфигуриране на плана
за набиране, адресната книга или и двете. Форматът на телефонния номер, който можете да
наберете, се определя от настройките в профила ви на агент.Възможно е например да бъдете
ограничени да въвеждате телефонни номера с определена дължина или да започвате с
конкретни кодове на области.

Можете да осъществите външно повикване, когато стеНа разположение или в което и да е
състояние на Бездействие .

ИконатаВъншнонабиране на хоризонтално заглавие се активира въз основа на настройките
на профила ви..Неможете да осъществите изходящоповикване, когато имате активно входящо
гласово повикване.
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За да направите изходящо повикване

Процедура

Стъпка 1 Щракнете върху иконата (Изходящо повикване).

Ако контактният център е достигналмаксималното ограничение за едновременни повиквания
(входящи и изходящи), които са зададени за центъра за данни или за клиента, не можете да
провеждате повече повиквания. Кодовете за съответната причина се показват в Работен плот.

ОписаниеКод за причина

Центърът за данни е достигнал максималното ограничение за
едновременни повиквания.

26

Клиентът е достигнал максималното ограничение за едновременни
повиквания.

27

Стъпка 2 Изберете една от следните опции:

• Адресна книга—Можете или да изберете необходимия контакт от падащия списък, или
да използвате полето за търсене, за дафилтрирате списъка. Контактите, които се показват
в адресната книга, са от вашата корпоративна адресна книга, която е конфигурирана от
администратора..

• Номератор—Въведете телефонния номер с помощта на клавиатурата за набиране.
Вашият профил на агент трябва да има необходимите разрешения за набиране на номер
с помощта на клавиатурата за набиране.
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• Не можете да използвате вътрешен номер, за да осъществите изходящо
повикване.

• Не можете да използвате номер на входна точка като номер на набиране, за
да осъществите изходящо повикване.

• Можете да въведете телефонния номер в следните формати:

• Формат на САЩ: + [Код на държавата][Регионален код][Седемцифрен
телефонен номер]

Например: +12015532447

• E.164 числов формат: [+][Код на държавата][Номер]

Например: +11234567890

• IDD (Международно директно набиране) формат: [IDD][Код на
държавата][Номер]

Например 01161123456789

• Работен плот поддържа само специалните знаци + (плюс), # (хеш), *
(звездичка), и : (двоеточие) в клавиатурата за набиране. Ако копирате номер
със специални знаци в номератора, Работен плот запазва само онези
специални знаци, които се поддържат и премахва останалите специални
знаци преди да ви позволи да направите изходящото повикване.

Забележка

Стъпка 3 (Опция) Изберете външен ANI от падащия списък Избор на външен ANI. Този номер се
използва като вашия номер на повикващия, и се показва в идентификационния номер на
повикващия на клиента. Падащият списък се появява в азбучния ред.

За да премахнете избрания външенANI, изберете етикетаИзбор на външенANI от падащия
списък.

• Вашият администратор добавя списъка с изходящи ANI към вашия профил.

• Ако не изберете ANI за външно набиране, се използва подразбиращия се ANI за
външно набиране на вашата организация като номер на повикващия.Изходящата
ANI по подразбиране е конфигурирана от вашия администратор.

Забележка

Стъпка 4 Кликнете върху Повикване, показвано до контакта в адресната книга или на клавиатурата за
набиране.

Заявката ви за повикване се изпраща на посочения от вас телефонен номер. Изскачащият

прозорец показва етикета „Изходящ повикване“,иконата (Изходящи), телефонния номер
на контактния център, DNIS (Услуга за идентификация на набран номер), опашката,която е
насочила повикването към вас и таймер, показващ изтеклото време след получаване на
повикването. Ако функцията "Край на повикване" е активирана от вашия администратор, в
заявката за карта за повикване се показва бутонът Отказ.

Получавате повикването на физическия си телефон.
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При неуспех на изходящо повикване, се показва съобщението за грешка Работен
плот при следните сценарии:

• Изходящото повикване, което сте набрали, не се свързва с клиента. Например
поради проблеми с свързването на повиквания.

• Отхвърляш изходящо повикване. Например, когато сте заети с друго
взаимодействие.

• Клиент прекъсва входящо повикване. Например клиентът отменя входящо
повикване.

• Клиент не отговаря на входящо повикване. Например повикването звъни, но
клиентът не успява да отговори на повикването.

Забележка

Стъпка 5 Отговорете на обаждането на физическия си телефон, и изчакайте клиентът да отговори.

Когато клиентът отговори на повикването ви, стартира таймер и се показва екранътУправление
на взаимодействието.

Стъпка 6 На екрана Управление на взаимодействието можете да извършвате следните задачи, докато
обработвате повикване:

• Задържане и възобновяване на активно повикване. За повече информация вижте
Задържане и възобновяване на повикване, на стр.77.

• Запис и пауза в запис на гласово повикване. За повече информация вижте Запис на
гласово повикване, на стр.77.

• Прехвърляне на повикване към опашка, агент или номер за набиране. За повече
информация вижте Прехвърляне на разговор, на стр.78.

Ако администраторът ви е разрешил прехвърляне на опашка за външен разговор,
ще имате опция Опашка в диалоговия прозорец Заявка за прехвърляне. В
противен случа са достъпни само опциите Агент и Номер за набиране.

Забележка

• Започване на консултативно повикване с опашка, агент или набран номер. За повече
информация вижте Стартиране на покана за консултация, на стр.80.

Стъпка 7 Щракнете върху Край.

.Показва се диалоговият прозорец Причини за приключване . За повече информация вижте
Прилагане на причина за приключване, на стр.56.

Когато изходящото повикване приключи, състоянието ви на достъпност се променя въз основа
на конфигурацията, която се определя от вашия администратор. Ако администраторът е
дефинирал Агентът е достъпен след изходящо повикване като Да, след завършване на
изходящото повикване, състоянието ви се задава като на разположение, дори ако сте
направили изходящото повикване в състояние Бездействие.
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Приосъществяване наизходящоповикванеот състояниеДостъпенизминава кратък
период, в койтоможетеда получите входящоповикване, при все ощеактивноизходящо
такова.

В този случай изходящото повикване ще се прекъсне със съобщение за грешка.

Забележка

Осъществяване на изходящо повикване от Хронология на
взаимодействията на агента

За да осъществите изходящо повикване от екранаХронология на взаимодействията на агента:

Преди да започнете

За гласовите повиквания е необходимо да посочите причина за приключване. Екранът
Хронология на взаимодействията на агента показва предишните ви съобщения за гласови
обаждания с клиент в разделите Всички и Повиквания

Процедура

Стъпка 1 На екрана Хронология на взаимодействията на агента изберете разделаВсички или раздела
Повиквания.

Стъпка 2 Задръжте курсора на мишката върху телефонния номер на контакта, на който искате да се
обадите, и след това изберетеЩракване за повикване.

• Не можете да правите нови повиквания от екрана Хронология на
взаимодействията на агента , докато сте в друго повикване.

• Можете също да редактирате телефонния номер, ако е необходимо, преди да

направите изходящо повикване.. За да редактирате, щракнете върху иконата
(Редактиране преди повикването) и редактирайте телефонния номер, който
се показва в Номератор и натиснете Повикване.

Забележка

Заявката ви за повикване се изпраща на посочения от вас телефонен номер. Изскачащият

прозорец показва етикета „Изходящ повикване“,иконата (Изходящи), телефонния номер
на контактния център, DNIS (Услуга за идентификация на набран номер), опашката,която е
насочила повикването към вас и таймер, показващ изтеклото време след получаване на
повикването. Ако функцията "Край на повикване" е активирана от вашия администратор, в
заявката за карта за повикване се показва бутонът Отказ.

Получавате повикването на физическия си телефон.
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При неуспех на изходящо повикване, се показва съобщението за грешка Работен
плот при следните сценарии:

• Изходящото повикване, което сте набрали, не се свързва с клиента. Например
поради проблеми с свързването на повиквания.

• Отхвърляш изходящо повикване. Например, когато сте заети с друго
взаимодействие.

• Клиент прекъсва входящо повикване. Например клиентът отменя входящо
повикване.

• Клиент не отговаря на входящо повикване. Например повикването звъни, но
клиентът не успява да отговори на повикването.

Забележка

Стъпка 3 Отговорете на обаждането на физическия си телефон, и изчакайте клиентът да отговори.

Когато клиентът отговори на повикването ви, стартира таймер и се показва екранътУправление
на взаимодействието.

Повече информация относно задачите, които трябва да се изпълнят на екрана Управление на
взаимодействието, когато боравите с повиквания, вижте Осъществяване на изходящо повикване, на стр.86.

Стъпка 4 Щракнете върху Край.

.Показва се диалоговият прозорец Причини за приключване . За повече информация вижте
Прилагане на причина за приключване, на стр.56.

Изходящо повикване за преглед на кампания
Администраторът създава кампании, конфигурира режим на набиране (визуализация) и
присвоява екип на кампанията.Ако сте част от екипа, за който са присвоени кампании, иконата

(Контакт за кампания) (Контакт с кампания) се показва на хоризонтално заглавие иможете
да направите изходящо обаждане за кампания за визуализация.

Можете да прегледате информацията за контакт на клиента, преди да извършите повикването
в кампанията.

За да направите изходящо повикване за преглед на кампания:

Преди да започнете

Трябва да бъдете в състояниеДостъпен за достъп до изходящи повиквания за преглед на
кампания.

Процедура

Стъпка 1 Кликнете върху иконата (Контакт в кампания) , която се показва в хоризонтално заглавие.
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Диалоговият прозорец Контакт за кампания се появява с информацията за контакта на
клиента.

Стъпка 2 След като получите информацията за контакт на клиента, щракнете върху Повикване за да
направите повикването или върху Пропускане , за да прегледате следващата заявка за
повикване за преглед на кампания.

Ако контактният център е достигнал максималното ограничение за едновременни повиквани,
което е установено за центъра за данни, не можете да правите повече повиквания и в Agent
Desktop се показват съответните кодове за причина.Повече информацияотносномаксималното
ограничение за едновременни повиквания можете да видите в Осъществяване на изходящо
повикване, на стр.86.

Ако приемете обаждането, системата поставя обаждането до клиента и иконата Контакт в
кампания е деактивирана. Контактната карта за контакт с преглед на кампания на екрана

Списък със задачи показва етикетът на повикването за кампания, иконата (Контакта в
кампанията), подробностите въз основа на дефинираната администратора конфигурация и
таймер, посочващизтеклото време след стартирането на повикването за преглед на кампания.
Състоянието на повикването се показва като „Звънене“. Ако функцията „Край на повикване"
е активирана от вашия администратор, състоянието „Звънене" се заменя с бутона Отказ в
заявката за карта за контакт.

• Ако клиентът приеме повикването, ще се свържете с него и ще се покаже екранът
Управление на взаимодействието..За повече информация относно задачите, коитоможете
да извършвате при боравене с повиквания вижте Отговор на повикване

Ако опитът е неуспешен, иконата Контакт в кампания е активирана и можете да
стартирате отново повикването за кампания.

Забележка

• Показва се разделътНапътствия при повикваане на екранаПомощна информация, ако
администраторът е конфигурирал въпроси и отговори на ниво камапания. Получавате
подсказване да отговорите на въпроса..Въз основа на отговора ви получавате подсказване
да преминете през следващия набор от въпроси в справочника на повикванията.
Задължително е да подадете отговорите си, за да попълните справочника на
повикванията.

Приключване на повикване
След като помогнете на клиента с въпросите, е добра практика да го помолите да прекрати
гласовото повикване. Когато клиентът прекрати повикването, се показва диалоговият
прозорецПричини за приключване . Ако е необходимо, можете също да прекратите
повикването.

Не можете да прекратите повикване, което е задържано. За повече информация вижте
Задържане и възобновяване на повикване, на стр.77.

Забележка

за да прекратите повикване:
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Преди да започнете

Приели сте заявката за повикване. За повече информация вижте Отговаряне на повикване,
на стр.73.

Процедура

Стъпка 1 Щракнете върху Край.
.Показва се диалоговият прозорец Причини за приключване . За повече информация вижте
Прилагане на причина за приключване, на стр.56.

Стъпка 2 (Опция) Ако използвате наушници или слушалки, трябва да затворите физическия телефона,
преди да можете да получите следващото повикване.
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ГЛ А ВА 4
Управление на нови цифрови контакти
Webex Contact Center поддържа нови дигитални канали—FacebookMessenger,WebChat, Email, SMS
иWhatsApp с подобрени възможности. Цифровите канали подобряват диапазона на всяка
дейност. С променящите се демографски данни и индивидуални навици, потребителите
очакват да се свържат с бизнес, като използват канали по избор — от всяко място, по всяко
време, при всякакви обстоятелства.Следователно е наложително бизнесът да бъде достъпен
чрез всички популярни канали за комуникация.

• Управление на разговори във Facebook Messenger, на стр.95
• Управление на разговори в SMS, на стр.99
• Управление на разговори вWebChat, на стр.103
• Управление на разговори по имейл, на стр.107
• Управление на разговори вWhatsApp, на стр.110

Управление на разговори във Facebook Messenger
Клиентите имат достъп до агентите през Facebook Messenger на страницата във Facebook или
чрез мобилното приложение, а агентите могат да отговарят на съобщения във Facebook чрез
притурката Facebook Messenger . Притурката Facebook Messenger представлява предлагана от
Cisco притурка, която активира агентите да отговарят на съобщения във facebook чрез
страницата за разговори.

Можете да използвате работния плот, за да прехвърляте, осъществявате конферентни
разговори и да завършвате Facebook Messenger разговори.

Относно притурката Facebook Messenger
Притурката Facebook Messenger поддържа следните функции:

• Текстови прикачени файлове, на стр.19

• Шаблони, на стр.20

• Прикачване на шаблон, на стр.20

• Заключени шаблони, на стр.20

• Шаблони със заменяеми параметри, на стр.21
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• Шаблони с динамично заместване на системните параметри в чат конзолата, на стр.21

• Богато форматиране, на стр.21

• Задействане на работен поток, на стр.22

• Съобщения, на стр.23

• Клавишни препратки, на стр.23

• Разписки за доставка, на стр.24

Притурката Facebook Messenger поддържа следните взаимодействия:

• Отговор на разговор в Facebook Messenger,, на стр.96

• Прехвърляне на разговор във Facebook Messenger, на стр.97

• Стартиране на конферентен разговор във Facebook Messenger, на стр.98

• Край на разговора във Facebook Messenger ,, на стр.98

Отговор на разговор в Facebook Messenger,
След като разговорът вFacebookMessenger ви бъде зададен, изскачащият прозорец на заявката
за контакт в, показва името на опашката, страницата на източника, таймер и бутонаПриемане.
Таймерът показва изтеклото време след получаването на разговора Facebook Messenger.

За да отговорите на чат:

Преди да започнете

Когато сте в състояние на RONA, не можете да получавате повече заявки за контакт. За да
получавате заявки, е необходимо ръчно да промените RONA на Достъпен.

Процедура

Стъпка 1 Щракнете върху бутона Приемам в заявката. Заявката се отваря в полето за съставяне и се
показва екран за взаимодействие.

След това агентът може да прегледа следните подробности на екрана за взаимодействия:

• Име на клиента

• Име на опашката

• Нишка на съобщението

• Име на агент

• Дата

• Таймер

Ръководство за потребителите на работния плот за агенти на Cisco Webex Contact Center
96

Управление на нови цифрови контакти
Отговор на разговор в Facebook Messenger,



Клиентските съобщения са представени от сив балон с инициалите на името на
клиента вътре в балона. Съобщенията на агента са представени от солиден син
балон.

Забележка

Стъпка 2 Въведете вашия отговор в полето за съставяне.

Полето за съставяне поддържа максимум 1000 знака. Винаги, когато броят знаци
надвишава конфигурираното ограничение, бутонът Изпращане , е забранен и се
показва съобщение за грешка под полето на композитора в червено, за да се коригира
ограничението на знаците.

Забележка

Стъпка 3 Щракнете върху Изпращане или натиснете Enter на клавиатурата.
Клиентът получава отговора.

Прехвърляне на разговор във Facebook Messenger
Ако не можете да разрешите запитването на клиента и искате да ескалирате заявката във
Facebook Messenger , можете да прехвърлите заявката за чат на друг агент.

За да прехвърлите активна заявка за чат към опашка или агент:

Преди да започнете

Трябва да имате приета заявка от Facebook Messenger . За повече информация вижте Отговор
на разговор в Facebook Messenger,, на стр.96.

Процедура

Стъпка 1 Щракнете върху Прехвърляне.
.Показва се диалоговиятт прозорец Заявка за прехвърляне.

Стъпка 2 Изберете една от следните опции:

• Опашка—Можетедаизберете необходимата опашкаот падащия списък илидаизползвате
полето за търсене, за да филтрирате списъка.Падащият списък показва опашките, които
са налични за прехвърляне на заявката за чат.

• Агент:Можете да изберете агент от падащия списък или да използвате полето за търсене
за филтриране на списъка. Падащият списък показва имената на достъпните агенти.
Името на агента е предшествано от зелена икона.За повече информация вижтеСъстояния
за достъпност на агента, на стр.32.

Стъпка 3 (Опция)Щракнете върху иконата (Опресняване на списъка), за да извлечете последния
списък със заявки и агенти.

Извлеченият списък показва текущите състояния за достъпност на агент.

Стъпка 4 Щракнете върху Прехвърляне.
Заявката за прехвърляне се стартира и се показва диалоговият прозорец Причини за
приключване.За повече информация вижтеПрилагане на причина за приключване, на стр.56.
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След като прехвърлите заявката за чат на агент, ако агентът не приеме заявката за
чат, тя отпада.

Забележка

Стартиране на конферентен разговор във Facebook Messenger
За да създадете тристранна заявка за конферентен чат между вас, клиента и друг агент:

Преди да започнете

Трябва да имате приета заявка от Facebook Messenger . За повече информация вижте Отговор
на разговор в Facebook Messenger,, на стр.96.

Процедура

Стъпка 1 Щракнете върху Конференция.
.Показва се диалоговиятт прозорец Заявка за конференция.

Стъпка 2 Можете или да изберете конкретен агент от падащия списък или да използвате полето за
търсене, за дафилтрирате списъка.Името на агента е предшествано от цветна икона, указваща
текущото състояние надостъпност.Например състояниетоДостъпен се предшества от зелена
икона. За повече информация вижте Състояния за достъпност на агента, на стр.32.

Стъпка 3 Щракнете върху Конференция.

Когато заявката за конферентен чат бъде приетата от агент, екранът, Управление на
взаимодействието променя състоянието си отЗаявка за конференция на Конференция.
Можете да видите съобщение, че агент се е присъединил към чата.

Стъпка 4 Щракнете върху Край на конференцията.
.Показва се диалоговият прозорец Причини за приключване . За повече информация вижте
Прилагане на причина за приключване, на стр.56.

• Агентът в конференцията може да излезе от чат конференцията с натискане на
Излизане от конференцията. Чатът продължава между вас и клиента.

Забележка

Край на разговора във Facebook Messenger ,
След като помогнете на клиента с въпросите,можете да вземете съгласието му да прекратите
сесията на FacebookMessenger.Когато приключите чат сесията, се показва диалоговият прозорец
Причини за приключване.

За да затворите сесия на Facebook Messenger:
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Преди да започнете

Агентът трябва да е приел заявката в FacebookMessenger.За повече информация вижтеОтговор
на разговор в Facebook Messenger,, на стр.96.

Процедура

Стъпка 1 В активната сесия на Facebook Messenger щракнете върху Край.
.Показва се диалоговият прозорец Причини за приключване .

Стъпка 2 Можете или да изберете необходимата причина от падащия списък, или да използвате полето
за търсене, за да филтрирате списъка.

Стъпка 3 Щракнете върху Подаване на приключване. За повече информация вижте Прилагане на
причина за приключване, на стр.56.

Управление на разговори в SMS
Каналът на услугата за кратки съобщения (SMS) дава възможност на клиентите да се свържат
с агента чрез изпращане на SMS от произволно място, дори когато няма връзка за данни.
Клиентите могат да изпращат SMS на longcode, Shortcode или безплатен номер. В притурката
SMS се създава нов чат, когато клиентът изпраща съобщение. След това агентите могат да
се обработят чата и да изпратят отговор на клиента.

Притурката SMS представлява предлагана от Csco притурка, която позволява на агентите да
отговарят на SMS съобщени чрез екрана за разговор на Agent Desktop.

Можете да използвате работния плот, за да прехвърляте, осъществявате конферентни
разговори и да завършвате разговор в SMS.

Относно притурката SMS
Притурката SMS поддържа следните функции:

• Шаблони, на стр.20

• Прикачване на шаблон, на стр.20

• Заключени шаблони, на стр.20

• Шаблони със заменяеми параметри, на стр.21

• Шаблони с динамично заместване на системните параметри в чат конзолата, на стр.21

• Задействане на работен поток, на стр.22

• Съобщения, на стр.23

• Клавишни препратки, на стр.23

• Разписки за доставка, на стр.24
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Притурката SMS поддържа следните взаимодействия:

• Отговор на SMS разговор, на стр.100

• Прехвърляне на SMS конференция, на стр.101

• Стартиране на SMS конферентен разговор, на стр.102

• Прекратяване на разговор в SMS, на стр.102

Отговор на SMS разговор
След като разговорът в SMS бъде зададен на агент, изскачащият прозорец показва името на
опашката, телефонния номер, номера на източника, таймер и бутона Приемане. Таймерът
показва изтеклото време след получаването на разговора SMS.

След като разговорът SMS бъде зададен на агент, той се премества на екрана „Списък със
задачи“, достъпен на левия екран на работния плот на агента.Агентът може да вижда бутоните
за име на опашката, телефонен номер, номер на източника, таймер и Приемане. Таймерът
показва изтеклото време след получаването на разговора SMS.

За да отговорите на чат:

Преди да започнете

Когато сте в състояние на RONA, не можете да получавате повече заявки за контакт. За да
получавате заявки, е необходимо ръчно да промените RONA на Достъпен.

Процедура

Стъпка 1 Щракнете върху бутона Приемам в заявката. Заявката се отваря в полето за съставяне и се
показва екран за взаимодействие.

След това агентът може да прегледа следните подробности на екрана за взаимодействия:

• Име на клиента

• Име на опашката

• Нишка на съобщението

• Име на агент

• Дата

• Таймер

Клиентските съобщения са представени от сив балон с инициалите на името на
клиента вътре в балона. Съобщенията на агента са представени от солиден син
балон.

Забележка

Стъпка 2 Въведете вашия отговор в полето за съставяне.
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Полето за съставяне поддържа максимум 1000 знака. Винаги, когато броят знаци
надвишава конфигурираното ограничение, бутонът Изпращане , е забранен и се
показва съобщение за грешка под полето на композитора в червено, за да се коригира
ограничението на знаците.

Забележка

Стъпка 3 Щракнете върху Изпращане или натиснете Enter на клавиатурата.
Клиентът получава отговора.

Прехвърляне на SMS конференция
Ако не можете да разрешите запитването на клиента и искате да ескалирате заявката в SMS,
можете да прехвърлите заявката за чат на друг агент.

За да прехвърлите активна заявка за чат към опашка или агент:

Преди да започнете

Трябва да имате приета заявка от SMS .За повече информация вижтеОтговор на SMS разговор,
на стр.100.

Процедура

Стъпка 1 Щракнете върху Прехвърляне.
.Показва се диалоговиятт прозорец Заявка за прехвърляне.

Стъпка 2 Изберете една от следните опции:

• Опашка—Можетедаизберете необходимата опашкаот падащия списък илидаизползвате
полето за търсене, за да филтрирате списъка.Падащият списък показва опашките, които
са налични за прехвърляне на заявката за чат.

• Агент:Можете да изберете агент от падащия списък или да използвате полето за търсене
за филтриране на списъка. Падащият списък показва имената на достъпните агенти.
Името на агента е предшествано от зелена икона.За повече информация вижтеСъстояния
за достъпност на агента, на стр.32.

Стъпка 3 (Опция)Щракнете върху иконата (Опресняване на списъка), за да извлечете последния
списък със заявки и агенти.

Извлеченият списък показва текущите състояния за достъпност на агент.

Стъпка 4 Щракнете върху Прехвърляне.
Заявката за прехвърляне се стартира и се показва диалоговият прозорец Причини за
приключване.За повече информация вижтеПрилагане на причина за приключване, на стр.56.

След като прехвърлите заявката за чат на агент, ако агентът не приеме заявката за
чат, тя отпада.

Забележка
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Стартиране на SMS конферентен разговор
За да създадете тристранна заявка за конферентен чат между вас, клиента и друг агент:

Преди да започнете

Трябва да имате приета заявка от SMS .За повече информация вижтеОтговор на SMS разговор,
на стр.100.

Процедура

Стъпка 1 Щракнете върху Конференция.
.Показва се диалоговиятт прозорец Заявка за конференция.

Стъпка 2 Можете или да изберете конкретен агент от падащия списък или да използвате полето за
търсене, за дафилтрирате списъка.Името на агента е предшествано от цветна икона, указваща
текущото състояние надостъпност.Например състояниетоДостъпен се предшества от зелена
икона. За повече информация вижте Състояния за достъпност на агента, на стр.32.

Стъпка 3 Щракнете върху Конференция.

Когато заявката за конферентен чат бъде приетата от агент, екранът, Управление на
взаимодействието променя състоянието си отЗаявка за конференция на Конференция.
Можете да видите съобщение, че агент се е присъединил към чата.

Стъпка 4 Щракнете върху Край на конференцията.
.Показва се диалоговият прозорец Причини за приключване . За повече информация вижте
Прилагане на причина за приключване, на стр.56.

• Агентът в конференцията може да излезе от чат конференцията с натискане на
Излизане от конференцията. Чатът продължава между вас и клиента.

Забележка

Прекратяване на разговор в SMS
След като помогнете на клиента с въпросите,можете да вземете съгласието му да прекратите
сесията на SMS. Когато приключите чат сесията, се показва диалоговият прозорец Причини
за приключване.

За да затворите сесия на SMS:

Преди да започнете

Агентът трябва да е приел заявката в SMS. За повече информация вижте Отговор на SMS
разговор, на стр.100.

Процедура

Стъпка 1 В активната сесия на SMS щракнете върху Край.
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.Показва се диалоговият прозорец Причини за приключване.
Стъпка 2 Можете или да изберете необходимата причина от падащия списък, или да използвате полето

за търсене, за да филтрирате списъка.
Стъпка 3 Щракнете върху Подаване на приключване. За повече информация вижте Прилагане на

причина за приключване, на стр.56.

Управление на разговори вWebChat
КаналътWebChat разрешава на дейностите да обвържат и поддържат посетители и клиенти
на собствената си уеб страница.

Клиентите могат да стартиратWebChat с агент и да изпращат съобщения в чат. При това
агентитемогат да обработватWebChat и да изпращат отговор до клиента от притуркатаWebChat
на работния плот.

ПритуркатаWebChat представлява предлагана от Cisco притурка, която активира агентите да
отговарят на съобщения в чат чрез страницата за разговори.

Можете да използвате работния плот, за да прехвърляте, осъществявате конферентни
разговори и да завършватеWebChat разговори.

Относно притуркатаWebChat
ПритуркатаWebChat поддържа следните функции:

• Текстови прикачени файлове, на стр.19

• Шаблони, на стр.20

• Прикачване на шаблон, на стр.20

• Заключени шаблони, на стр.20

• Шаблони със заменяеми параметри, на стр.21

• Шаблони с динамично заместване на системните параметри в чат конзолата, на стр.21

• Задействане на работен поток, на стр.22

• Съобщения, на стр.23

• Клавишни препратки, на стр.23

ПритуркатаWebChat поддържа следните взаимодействия:

• Отговор наWebChat, на стр.104

• Прехвърляне на разговор вWebChat, на стр.104

• Стартиране наWebChat конференция, на стр.105

• Край на разговора вWebChat ,, на стр.106
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Отговор наWebChat
След като разговорътWebChat бъде зададен на агент, изскачащият прозорец показва името
на клиента имел, име на опашка, таймер и бутона Приемане. Таймерът показва изтеклото
време след получаването на разговораWebChat.

За да отговорите на чат:

Преди да започнете

Когато сте в състояние на RONA, не можете да получавате повече заявки за контакт. За да
получавате заявки, е необходимо ръчно да промените RONA на Достъпен.

Процедура

Стъпка 1 Щракнете върху бутона Приемам в заявката. Заявката се отваря в полето за съставяне и се
показва екран за взаимодействие.

След това агентът може да прегледа следните подробности на екрана за взаимодействия:

• Име на клиента

• Име на опашката

• Нишка на съобщението

• Име на агент

• Дата

• Таймер

Клиентските съобщения са представени от сив балон с инициалите на името на
клиента вътре в балона. Съобщенията на агента са представени от солиден син
балон.

Забележка

Стъпка 2 Въведете вашия отговор в полето за съставяне.

Полето за съставяне поддържа максимум 1000 знака. Винаги, когато броят знаци
надвишава конфигурираното ограничение, бутонът Изпращане , е забранен и се
показва съобщение за грешка под полето на композитора в червено, за да се коригира
ограничението на знаците.

Забележка

Стъпка 3 Щракнете върху Изпращане или натиснете Enter на клавиатурата.
Клиентът получава отговора.

Прехвърляне на разговор вWebChat
Ако не можете да разрешите заявка на клиент и искате да ескалирате заявката за чат, можете
да прехвърлите заявката за чат на друг агент или на контрольора.
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За да прехвърлите активна заявка за чат към опашка или агент:

Преди да започнете

Трябва да имате приета заявка отWebChat . За повече информация вижте Отговор наWebChat,
на стр.104.

Процедура

Стъпка 1 Щракнете върху Прехвърляне.
.Показва се диалоговиятт прозорец Заявка за прехвърляне.

Стъпка 2 Изберете една от следните опции:

• Опашка—Можетедаизберете необходимата опашкаот падащия списък илидаизползвате
полето за търсене, за да филтрирате списъка.Падащият списък показва опашките, които
са налични за прехвърляне на заявката за чат.

• Агент:Можете да изберете агент от падащия списък или да използвате полето за търсене
за филтриране на списъка. Падащият списък показва имената на достъпните агенти.
Името на агента е предшествано от зелена икона.За повече информация вижтеСъстояния
за достъпност на агента, на стр.32.

Стъпка 3 (Опция)Щракнете върху иконата (Опресняване на списъка), за да извлечете последния
списък със заявки и агенти.

Извлеченият списък показва текущите състояния за достъпност на агент.

Стъпка 4 Щракнете върху Прехвърляне.
Заявката за прехвърляне се стартира и се показва диалоговият прозорец Причини за
приключване.За повече информация вижтеПрилагане на причина за приключване, на стр.56.

След като прехвърлите заявката за чат на агент, ако агентът не приеме заявката за
чат, тя отпада.

Забележка

Стартиране наWebChat конференция
За да създадете тристранна заявка за конферентен чат между вас, клиента и друг агент:

Преди да започнете

Трябва да имате приета заявка отWebChat . За повече информация вижте Отговор наWebChat,
на стр.104.

Процедура

Стъпка 1 Щракнете върху Конференция.
.Показва се диалоговиятт прозорец Заявка за конференция ..
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Стъпка 2 Можете или да изберете конкретен агент от падащия списък или да използвате полето за
търсене, за да филтрирате списъка. Падащият списък показва имената на агентите. Името
на агента е предшествано от цветна икона, указваща текущото състояние на достъпност.
Например състоянието Достъпен се предшества от зелена икона. За повече информация
вижте Състояния за достъпност на агента, на стр.32.

Стъпка 3 Щракнете върху Конференция.

Когато заявката за конферентен чат бъде приетата от агент, екранът, Управление на
взаимодействието променя състоянието си отЗаявка за конференция наКонференция.Вие
и клиентът можете да видите съобщение, че към чата се е присъединил агент.

Стъпка 4 Щракнете върху Край на конференцията.
.Показва се диалоговият прозорец Причини за приключване . За повече информация вижте
Прилагане на причина за приключване, на стр.56.

• Само вие можете да прекратите чат конференцията, а не агентът, с когото сте
конференциили.

• Агентът в конференцията може да излезе от чат конференцията с натискане на
Излизане от конференцията. Чатът продължава между вас и клиента.

Забележка

Край на разговора вWebChat ,
След като помогнете на клиента с въпросите, е добра практика да го помолите да прекрати
чат сесия. Когато клиентът приключи час сесията, в чат сесията се показва съобщение,
посочващо, че клиентът е напуснал чата.

Когато приключите чат сесията, се показва диалоговият прозорецПричини за приключване.
Акоенеобходимо,можете същодапрекратите чата.Втакъв случай клиентът вижда съобщение,
че агентът е напуснал чата.

За да приключите чат сесия:

Преди да започнете

Трябва да имате приета заявка отWebChat . За повече информация вижте Отговор наWebChat,
на стр.104.

Процедура

Стъпка 1 В активната чат сесия щракнете върху Край.
.Показва се диалоговият прозорец Причини за приключване .

Стъпка 2 Можете или да изберете необходимата причина от падащия списък, или да използвате полето
за търсене, за да филтрирате списъка. В даден момент можете да изберете повече от една
причина за приключване.
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Стъпка 3 Щракнете върху Подаване на приключване. За повече информация вижте Прилагане на
причина за приключване, на стр.56.

Управление на разговори по имейл
Имейл каналът дава възможност на клиентите да изпращат имейл съобщения с раздели,
вградени връзки и прикачени файлове.

Притурката за имейл представлява предлагана от Cisco притурка, която активира агентите да
отговарят на имейл съобщения във facebook чрез страницата за разговори.

Можете да използвате работния плот, за да отговорите и прехвърлите имейл разговор.

Ако възникнат проблеми при свързването, като например прекъсване на интернет
връзката, се появява банер със съобщение, на което пише „Не е открита връзка“. Прави
се опит за връзка на заден план.Щракнете върху „Опресняване“, за да опресните ръчно
връзката.

Забележка

Относно приставката за имейли
Приставката за имейли поддържа следните функции:

• Прикачени файлове към имейл, на стр.19

• Шаблони, на стр.20

• Заключени шаблони, на стр.20

• Шаблони със заменяеми параметри, на стр.21

• Шаблони с динамично заместване на системните параметри в чат конзолата, на стр.21

• Задействане на работен поток, на стр.22

• Режими за съставяне с богато оформление, на стр.22

• Богато форматиране, на стр.21

Приставката за имейли поддържа следните взаимодействия:

• Отговор на разговор Имейл., на стр.108

• Изпращане на отговор, на стр.108

• Прехвърляне на имейл разговор, на стр.110
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Отговор на разговор Имейл.
След като разговорът Имейл бъде зададен на вас, изскачащият прозорец показва името на
клиента, имейл, име на опашка, таймер и бутона „Приемане“. Таймерът показва изтеклото
време след получаването на разговора Имейл.

За да отговорите на чат:

Преди да започнете

Когато сте в състояние на RONA, не можете да получавате повече заявки за контакт. За да
получавате заявки, е необходимо ръчно да промените RONA на Достъпен.

Процедура

Стъпка 1 Щракнете върху бутона Приемам в заявката. Заявката се отваря в полето за съставяне и се
показва екран за взаимодействие.

След това агентът може да прегледа следните подробности на екрана за взаимодействия:

• От имейл адрес

• До имейл адрес

• Тема на имейла

• Имейл нишка (ако има такава)

• Времево клеймо и състояние на имейла (Изпратени/Получени/DR)

• Съобщения

• Прикачени файлове (ако има такива във входящия имейл)

• Икони за „Отговор“, „Отговор на всички“, „Пренасочване“ и СС

• Бутон за прехвърляне

Стъпка 2 Можете да отговорите на имейла и да форматирате текста си, да добавяте изображения към
съобщението, да прикачвате файлове и т.н. За повече информация вижте Изпращане на
отговор, на стр.108.

Стъпка 3 Кликнете върху Изпращане на клавиатурата.
Клиентът получава отговора.

Изпращане на отговор
Можете да изпратите отговор, ако искате да форматирате вашия имейл отговор, да добавите
изображения, да прикачите файлове или да добавите още получатели.

За да изпратите отговор:
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Преди да започнете

За да получавате заявка за имейл, трябва да бъдете в състояние Достъпен .

Процедура

Стъпка 1 Натиснете бутона Приемам в заявката за имейл Заявката се отваря в полето за съставяне
на имейл и се показва екран за взаимодействие.

Стъпка 2 Щракнете върху иконата в горния десен ъгъл на имейла, за да видите текста на имейла и
други опции, като например „Отговор“, „Отговор на всички“ и „Пренасочване“.

Стъпка 3 Изберете опцията Отговор, за да изпратите отговор само на подателя или опцията Отговор
на всички , за да отговорите на всички получатели, или опцията Пренасочване, за да го
изпратите на нов получател.

• Ако получите нов имейл, докато отговаряте (на имейл), се показва банер със съобщение,
на което пише Преглед на всички съобщения, за да се предприемат по-нататъшни
действия, над полето за съставяне на имейл.Новият имейл се показва в синьо в горната
част на нишката.

• Когато отговаряте на имейл, полетата „До“ и „Тема“ се попълват автоматично и не могат
да се редактират.

• Когато използвате опцията „Отговор на всички“ на имейл, полетата „До“ и „Тема“ се
попълват автоматично и немогат да се редактират.Полето „Як“ се попълва предварително
с първоначалните „Як“ на имейла. Можете да добавяте или премахвате ИД на имейл в
полето „Як“.

• КогатоПренасочвате имейл, полето за тема се попълва автоматично.Можете да добавяте
или премахвате ИД на имейл в полетата „До“ и „Як“. Тялото на имела се зарежда с
най-новия имейл в полето за съставяне..

• Когато превключите от „Отговор“ на „Отговор на всички“, полето „До“ се попълва
автоматично. Можете да добавяте или премахвате ИД на имейл в полетата „До“ и „Як“.
Текстът на имейла се запазва в полето за съставяне.

• Когато превключите от „Отговор“ на „Пренасочване“, полетата „До“ и „Як“ се изпразват
и текстът на имейла се запазва в полето за съставяне.

• Когато превключите от „Отговор на всички“ на „Пренасочване“, полетата „До“ и „Як“
се изпразват и текстът на имейла се запазва в полето за съставяне.

• Когато превключите от „Отговор на всички“ на „Отговор“, полето „До“ се попълва
автоматично, полето „Як“ се изпразва и текстът на имейла се запазва в полето за
съставяне.

• Когато превключите от „Пренасочване“ на „Отговор“, полето „До“ се попълва
автоматично и текстът на имейла се запазва в полето за съставяне.

• Когато превключите от „Пренасочване“ на „Отговор на всички“, полетата „До“ и „Як“
се попълват автоматично и текстът на имейла се запазва в полето за съставяне.

Стъпка 4 (по избор)Щракнете върху Як, за да изпратите явно копие на имейла на повече получатели.
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Стъпка 5 Съставете имела в полето за тяло на имейла.
Стъпка 6 (по избор) Можете да приложите Богато форматиране, на стр.21.
Стъпка 7 (по избор) Можете да добавите Прикачени файлове към имейл, на стр.19.
Стъпка 8 (по избор) Можете да прикачите Шаблони, на стр.20.

Ако въведете текста в полето за съставяне и след това изберете шаблон, съществуващият
текст ще бъде заменен с шаблона.

Стъпка 9 Можете да Задействане на работен поток, на стр.22.
Стъпка 10 Можете дащракнете върху иконата на многоточието в текста на имейла, за да видите пълната

хронология на разговора по имейл.
Стъпка 11 Можете дащракнете върху иконата заминимизиране, за даминимизирате полето за съставяне.
Стъпка 12 Можете да щракнете върху иконата за увеличаване, за да увеличите полето за съставяне.
Стъпка 13 Можете да щракнете върху иконата за отхвърляне, за да отхвърлите имейл.
Стъпка 14 Щракнете върху Изпращане.

Прехвърляне на имейл разговор
Ако даден имейл е погрешно класифициран или не можете да разрешите заявка за клиент,
можете да прехвърлите имейла на друга опашка. Когато стартирате прехвърляне на имейл,
можете да изберете опашката за имейл от списъка с опашки за имейл на вашата корпорация.
Не можете да прехвърляте имейл на който и да е конкретен агент или контрольор.

За да прехвърлите заявка за имейл на опашка:

Процедура

Стъпка 1 Щракнете върху Прехвърляне.

.Показва се диалоговиятт прозорец Заявка за прехвърляне.

Стъпка 2 Можете или да изберете желаната опашка от падащия списък, или да използвате полето за
търсене, за да филтрирате списъка. Падащият списък показва опашките, на които можете да
прехвърлите заявката за имейл.

Стъпка 3 Щракнете върху Прехвърляне.

Стартира се заявка за прехвърляне и се показва диалоговият прозорец Причини за
приключване . За повече информация вижте Прилагане на причина за приключване.

Управление на разговори вWhatsApp
КаналътWhatsApp дава възможност на бизнеса да комуникира с клиентите си ефективно чрез
просто, бързо и сигурно приложение. Клиентите могат да се свържат с агенти чрез профила
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вWhatsApp Business и да инициират whatsApp разговор, като изпращат съобщения до номера
наWhatsApp Business.Можете да отговорите на съобщенията чрез притуркатаWhatsApp.

ПритуркатаWhatsApp представлява предлагана от Cisco притурка, която ви дава възможност
да отговаряте на съобщенията наWhatsApp чрез екрана за разговори в Agent Desktop.

Можете да използватеAgent Desktop за прехвърляне, конфериране и завършване на разговори
вWhatsApp.

За притуркатаWhatsApp
ПритуркатаWhatsApp поддържа следните функции:

• Текстови прикачени файлове, на стр.19

• Шаблони, на стр.20

• Прикачване на шаблон, на стр.20

• Заключени шаблони, на стр.20

• Шаблони със заменяеми параметри, на стр.21

• Шаблони с динамично заместване на системните параметри в чат конзолата, на стр.21

• Богато форматиране, на стр.21

• Добавяне на емотикони вWhatsApp разговор

• Задействане на работен поток, на стр.22

• Съобщения, на стр.23

• Клавишни препратки, на стр.23

• Разписки за доставка, на стр.24

Отговор на разговор вWhatsApp
Когато ви бъде зададен разговор вWhatsUp, изскачащият екран показва името на клиента,
телефонниятму номер, номеранаизточника,името на опашката ибутона „Приемане“.Времето,
което е изтекло след като сте приели разговора в whatsApp се отчита от таймер.

Преди да започнете

Когато сте в състояние на RONA, не можете да получавате повече заявки за контакт. За да
получавате заявки, е необходимо ръчно да промените RONA на Достъпен.

Процедура

Стъпка 1 Щракнете върху бутона Приемам в заявката.

заявката се отваря в полето за съставяне и се показва екранът Управление на
взаимодействието заедно със следните подробности:
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• Име на клиента

• Име на опашката

• Номер на източника

• Телефонен номер на клиента

• Нишка на съобщението

• Времеви маркер

• Разписки за прочитане

Съобщенията на клиента са представени от сив балон с буквата C вътре в него.Съобщенията
на агента са представени от солиден син балон.

Стъпка 2 Въведете вашия отговор в полето за съставяне. Полето за съставяне поддържа максимум
4096 знака.

Ако надхвърлите разрешения брой знаци, бутонът Изпращане се деактивира.. Показва се
съобщение за грешка, което ви напомня, че трябва да изтриете знаци.

Стъпка 3 Щракнете върху Изпращане или натиснете Enter на клавиатурата.

Прехвърляне на разговор вWhatsApp
Ако не можете да разрешите запитването на клиента и искате да ескалирате заявката в
WhatsApp, можете да прехвърлите заявката за чат на друг агент.

Преди да започнете

Необходимо е да сте приели заявката вWhatsApp. За повече информация вижте Отговор на
разговор вWhatsApp, на стр.111.

Процедура

Стъпка 1 Щракнете върху Прехвърляне.
Стъпка 2 Извършете една от следните опции:

• Изберете конкретен агент от падащия списък.

• Използвайте критерии за търсене, за да филтрирате списъка.

Стъпка 3 Изберете някоя от следните опции:

• Опашка: Изберете необходимата опашка от падащия списък или използвайте полето за
търсене, за дафилтрирате списъка.Падащият списък показва опашките, които са налични
за прехвърляне на заявката заWhatsApp.

• Агент:Падащият списък показваимената надостъпните агенти.Изберете агент от падащия
списък или използвайте полето за търсене, за да филтрирате списъка. Името на агента
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е предшествано от зелена икона. За повече информация вижте Състояния за достъпност
на агента, на стр.32.

Стъпка 4 (Опция)Щракнете върху иконата Опресняване на списъка, за да извлечете текущия списък
от опашки и агенти. Извлеченият списък показва текущите състояния за достъпност на агент.

Стъпка 5 Щракнете върху Прехвърляне.

Стартира се заявка за прехвърляне и се показва диалоговият прозорец Причини за
приключване .За повече информация вижтеПрилагане на причина за приключване, на стр.56.

Ако агентът не приеме заявката заWhatsApp, която сте прехвърлили, тя отпада.Забележка

Стартиране на конферентен разговор вWhatsApp
Можете да създадете тристранна заявка за конференция вWhatsApp между вас, клиента и
друг агент.

Преди да започнете

Необходимо е да сте приели заявката вWhatsApp. За повече информация вижте Отговор на
разговор вWhatsApp, на стр.111.

Процедура

Стъпка 1 Щракнете върху Конференция.
Стъпка 2 Извършете една от следните опции:

• Изберете конкретен агент от падащия списък.

• Използвайте критерии за търсене, за да филтрирате списъка.

Стъпка 3 Изберете някоя от следните опции:

• Опашка: Изберете необходимата опашка от падащия списък или използвайте полето за
търсене, за дафилтрирате списъка.Падащият списък показва опашките, които са налични
за прехвърляне на заявката заWhatsApp.

• Агент:Падащият списък показваимената надостъпните агенти.Изберете агент от падащия
списък или използвайте полето за търсене, за да филтрирате списъка. Името на агента
е предшествано от зелена икона. За повече информация вижте Състояния за достъпност
на агента, на стр.32.

Стъпка 4 Щракнете върху Конференция.

Екранът Управление на взаимодействието се променя на състояниеКонференция.. Когато
избраният агент приеме заявката за конференция, вие и клиентът виждате съобщение, че
друг агент се е присъединил към разговора.

Стъпка 5 Когато завършите конференцията, щракнете върху Край на конференцията..
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Конферентният агент може да кликнете върху Излизане от конференцията, за да
излезете от конференцията вWhatsApp.Разговорът продължавамежду вас и клиента.

Забележка

.Показва се диалоговиятт прозорецПричини за приключване . За повече информация вижте
Прилагане на причина за приключване, на стр.56.

Край на разговор вWhatsApp
След като сте помогнали на клиента си, добра практика е да помолите клиента да прекрати
сесията наWhatsApp. Когато клиентът приключи сесията вWhatsApp, разговорът показва
съобщение, че клиентът е напуснал сесията.

Ако е необходимо, можете да прекратите сесията вWhatsApp. В този случай клиентът вижда
съобщение, че сте напуснали сесията.

Преди да започнете

Необходимо е да сте приели заявката вWhatsApp. За повече информация вижте Отговор на
разговор вWhatsApp, на стр.111.

Процедура

Стъпка 1 В активната чат сесия вWhatsApp щракнете върху Край.
Стъпка 2 Извършете едно от следните действия:

• Изберете причините за приключване от падащия списък.

• Използвайте критериите за търсене, за да филтрирате списъка и да изберете причините
за приключването.

Можете да изберете повече от една причина. За повече информация вижте Прилагане на
причина за приключване, на стр.56.

Стъпка 3 Щракнете върху Подаване на приключване.
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ГЛ А ВА 5
Управление на чатове и имейли
(Коригирано)

• Управление на чатове, на стр.115
• Управление на имейли, на стр.120

Управление на чатове
Можете да използвате работния плот, за да получавате и отговаряте на заявки за чат на
клиенти. Вашият администратор определя разрешенията в настройките на мултимедийния
ви профил за достъп до чатове.

Отговор на чат
Когато получите заявка за чат от клиент, изскачащият прозорец на заявката за контакт показва

, иконата (Чат) , името на клиента или уникален ид, имел адреса, опашката, която е го е
насочила към вас и таймер, който показва колко дълго чат е изчакал да бъде приет.

Ако клиентът използва чатбот, се осигуряват предварително зададени отговори, преди агентът
да отговори на клиента.Ако не приемете заявката за чат в рамките намаксималното допустимо
време, тя се връща на опашката и системата променя състоянието ви на RONA. Показва се
изскачащпрозорец с опции за промяна на състоянието ви или наДостъпен, или наСвободен.
за повече информация относно изскачащия прозорец заRONA вижтеСъстояния за достъпност
на агента, на стр.32.

Когато сте в състояние на RONA, не можете да получавате повече заявки за контакт. За
да получавате заявки от медийни канали, включително за нови чатове, е необходимо
ръчно да промените състоянието си от RONA на Достъпен.

Забележка

Съответствие на защитата

За да се гарантира спазването на сигурността, стандартът за сигурност на данните в сектора
на платежните карти (PCI DSS) не ви позволява да получавате или изпращате чувствителна
информация, като данни за кредитни карти и друга идентифицираща самоличността
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информация (PII). Ако съдържанието е идентифицирано като съдържащо данни, които
нарушават PCI DSS, тогава: :

• Прикаченият файл към чата не се изпраща (отпада).

• Чатът т е редактиран (маскиран).

Въз основа на конфигурацията, дефинирана от вашия администратор (редактиране или
отпадане), чат съобщението, включително прикаченият файл, отпада или конкретното
съдържание се редактира.

Забележка

Преди да започнете

Необходимо е да бъдете в състояние Достъпен, за да получавате заявки за чат.

Процедура

Стъпка 1 В заявката за чат щракнете върху Приемам.

Показвате се разговора с чат и екранът Управление на взаимодействието. Екранът Работно
пространство показва подробности за клиента, с който чатите.Освен това показва разговора,
който чатбот е водил с клиента преди системата да насочи заявката към вас.

Отговорът на чатбот се показва с етикет.НапримерВиртуален асистент за клиенти.
Можете да превъртите чата на клиента, за да прегледате неговата хронология.

Забележка

Стъпка 2 Въведете вашия отговор в полето за съставяне.

Вашето съобщение не може да надхвърли ограничението за 1000 знака.Забележка

Стъпка 3 Щракнете върху Изпращане или натиснете Enter на клавиатурата.
Клиентът получава отговор заедно с името на агента.

Ако администраторът ви е конфигурирал предварително дефинирани шаблони за
чат, можете да използвате тези шаблони, за да комуникирате с клиентите. За повече
информация вижте Предварително дефиниран отговор, на стр.117.

Забележка

Стъпка 4 (Опция Кликнете върху Прикачване на файлове, за да качите файлове заедно с вашия
отговор в полето за съставяне.
a) За да отстраните качен файл, щракнете върху .
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• Вашият чат разговор и прикачените файлове трябва да са съвместими с PCI. За
повече информация вижте Съответствие на защитата.

• ИконатаПрикачваненафайловеедостъпна,акоадминистраторът виеразрешил
да изпращате прикачени файлове. Можете да качите няколко файла и общият
размернафайла трябвадае по-малък от 35MB.Поддържанитефайловиформати
са:

.html .mhtml .mht .odt .pdf .pdfxml .rtf .shtml .xps .xml .xhtml .txt .eml .msg .ods .dot .dothtml

.doc .dotx .dotm .pot .pothtml .ppthtml .pptmhtml .pptxml .pps .ppam .ppt .pub .pubhtml

.pubmhtml .xls .xlshtml .xlthtml .xlt .xlsm .xltx .xltm .xlam .xlsb .xlsx

• Ако опитате да се отдалечите, когато имате неизпратени прикачени фалове, или
текст в полето за съставяне, ще получите предупредително съобщение.

Забележка

Стъпка 5 (Опция)Щракнете върху разделаХронологияна контактитена екранаПомощнаинформация,
за да прегледате хронологията на контактите на клиента. За повече информация относно
раздела Хронология на контактите вижте Екран Помощна информация, на стр.17.

Стъпка 6 (Опция)На екрана Управление на взаимодействието можете да извършвате следните задачи:

• Да прехвърляте заявки за чат към опашка или агент. За повече информация вижте
Прехвърляне на разговор, на стр.118.

• Стартиранена тройна комуникациямежду вас, клиента идруг агент.Заповечеинформация
вижте Стартиране на конферентен разговор, на стр.118.

Стъпка 7 Щракнете върху Край. За повече информация вижте Прекратяване на чат, на стр.120.

Предварително дефиниран отговор
Администраторът определя предварително дефинираните чат съобщения, които можете да
използвате за комуникация с клиента.

Процедура

Стъпка 1 Щракнете върху Предварително дефинирани отговори в чат.
Стъпка 2 Можете или да изберете необходимото съобщение от падащия списък, или да използвате

полето за търсене, за да филтрирате списъка.

Можете да добавите няколко предварително зададени отговора, за да съставите
един отговор по време на чата си с клиент.

Забележка

Стъпка 3 (Опция) Можете да редактирате отговора, преди да го изпратите на клиента.
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Прехвърляне на разговор
Ако не можете да разрешите заявка на клиент и искате да ескалирате заявката за чат, можете
да прехвърлите заявката за чат на друг агент или на контрольора.

За да прехвърлите активна заявка за чат към опашка или агент:

Преди да започнете

Трябва да сте приели заявката за чат. За повече информация вижтеОтговор на чат, на стр.115.

Процедура

Стъпка 1 Щракнете върху Прехвърляне.
.Показва се диалоговиятт прозорец Заявка за прехвърляне.

Стъпка 2 Изберете една от следните опции:

• Опашка—Можетедаизберете необходимата опашкаот падащия списък илидаизползвате
полето за търсене, за да филтрирате списъка.Падащият списък показва опашките, които
са налични за прехвърляне на заявката за чат.

• Агент:Можете да изберете агент от падащия списък или да използвате полето за търсене
за филтриране на списъка. Падащият списък показва имената на достъпните агенти.
Името на агента е предшествано от зелена икона.За повече информация вижтеСъстояния
за достъпност на агента, на стр.32.

Стъпка 3 (Опция)Щракнете върху иконата (Опресняване на списъка), за да извлечете последния
списък със заявки и агенти.

Извлеченият списък показва текущите състояния за достъпност на агент.

Стъпка 4 Щракнете върху Прехвърляне.
Заявката за прехвърляне се стартира и се показва диалоговият прозорец Причини за
приключване.За повече информация вижтеПрилагане на причина за приключване, на стр.56.

След като прехвърлите заявката за чат на агент, ако агентът не приеме заявката за
чат, тя отпада.

Забележка

Стартиране на конферентен разговор
За да създадете тристранна заявка за конферентен чат между вас, клиента и друг агент:

Преди да започнете

Трябва да сте приели заявката за чат. За повече информация вижтеОтговор на чат, на стр.115.
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Процедура

Стъпка 1 Щракнете върху Конференция.
.Показва се диалоговиятт прозорец Заявка за конференция ..

Стъпка 2 Можете или да изберете конкретен агент от падащия списък или да използвате полето за
търсене, за дафилтрирате списъка.Името на агента е предшествано от цветна икона, указваща
текущото състояние надостъпност.Например състояниетоДостъпен се предшества от зелена
икона. За повече информация вижте Състояния за достъпност на агента, на стр.32.

Стъпка 3 Щракнете върху Конференция.

Когато заявката за конферентен чат бъде приетата от агент, екранът, Управление на
взаимодействието променя състоянието си отЗаявка за конференция наКонференция.Вие
и клиентът можете да видите съобщение, че към чата се е присъединил агент.

Стъпка 4 Щракнете върху Край на конференцията.
.Показва се диалоговият прозорец Причини за приключване . За повече информация вижте
Прилагане на причина за приключване, на стр.56.

• Само вие можете да прекратите чат конференцията, а не агентът, с когото сте
конференциили.

• Агентът в конференцията може да излезе от чат конференцията с натискане на
Излизане от конференцията. Чатът продължава между вас и клиента.

Забележка

Следващата таблица записва действията, които могат да се извършват от всеки от
потребителите по време на чат повикване:

Агент 1—Отнася се до агента, който започва конферентен чат.

Агент 2—Отнася се до консулктирания агент, който е част от конферентния чат.

Обобщена информацияРоля

• Клиент не може да стартира повикване за чат.

• Клиентът може да отпадне от текущ чат с Агент 1 и Агент 2, като по този начин прекрати
взаимодействието.

Клиент

• Агент 1 може да започне и прекрати конферентен чат.

• Агент 1 може да прекрати конферентен чат, като кликнете върху бутона Край на
конференцията. Клиентът и Агент 2 отпадат от конферентния чат.

• Когато клиент отпадне от конферентен чат, взаимодействието приключва и полето за
съставяне се забранява за агентите.Агент 1 да прекрати конференцията чрез натискане
на бутона Край на конференцията, а Агент 2 отпада от конферентния чат.

Агент 1
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• Агент 2 не може да прекрати конферентен чат.

• Агент 2 не може да приложи причина за приключване за конферентно чат.

• Агент 2 може да прекрати конферентен чат, като кликнете върху бутона Излизане от
конференцията. Чатът продължава между Агент 1 и клиента.

• Ако клиент отпадне от конферентен чат, взаимодействието приключва. Агент 2 отпада
от чата без причина за приключване.

Агент 2

Прекратяване на чат
След като помогнете на клиента с въпросите, е добра практика да го помолите да прекрати
чат сесия. Когато клиентът приключи час сесията, в чат сесията се показва съобщение,
посочващо, че клиентът е напуснал чата.

Когато приключите чат сесията, се показва диалоговият прозорецПричини за приключване.
Акоенеобходимо,можете същодапрекратите чата.Втакъв случай клиентът вижда съобщение,
че агентът е напуснал чата.

За да приключите чат сесия:

Преди да започнете

Трябва да сте приели заявката за чат. За повече информация вижтеОтговор на чат, на стр.115.

Процедура

Стъпка 1 В активната чат сесия щракнете върху Край.
.Показва се диалоговият прозорец Причини за приключване .

Стъпка 2 Можете или да изберете необходимата причина от падащия списък, или да използвате полето
за търсене, за да филтрирате списъка. В даден момент можете да изберете повече от една
причина за приключване.

Стъпка 3 Щракнете върху Подаване на приключване. За повече информация вижте Прилагане на
причина за приключване, на стр.56.

Управление на имейли
Можете да използвате работния плот, за да получавате и отговаряте на заявки за имейл на
клиенти. Вашият администратор определя разрешенията в настройките на мултимедийния
ви профил за достъп до имейли на клиенти.
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Отговор на имейл
Когато получите имейл от клиента, изскачащият екран за заявка за контакт показва иконата

за имейл (Имейл), името на клиента, опашката, към която е насочен имейла до вас, ИД на
имейла на клиента и таймер, показващ времето, което е изтекло след като сте получили
заявката за имейл.

Ако не приемете заявката за имейл в рамките на максималното допустимо време, тя се връща
на опашката и системата променя състоянието ви на RONA. Показва се изскачащ прозорец
с опции за промяна на състоянието ви или на Достъпен, или на Свободен. за повече
информация относно изскачащия прозорец заRONA вижтеСъстояния за достъпност на агента,
на стр.32.

Когато сте в състояние на RONA, не можете да получавате повече заявки за контакт. За
да получавате заявки от медийни канали, включително за нови имейли, е необходимо
ръчно да промените състоянието си от RONA на Достъпен.

Забележка

Съответствие на защитата

За да се гарантира спазването на сигурността, стандартът за сигурност на данните в сектора
на платежните карти (PCI DSS) не ви позволява да получавате или изпращате чувствителна
информация, като данни за кредитни карти и друга идентифицираща самоличността
информация (PII). Ако съдържанието е идентифицирано като съдържащо данни, които
нарушават PCI DSS, тогава: :

• Прикаченият файл към имейла не се изпраща (отпада).

• Разговорът с имейл е редактиран (маскиран).

Въз основа на конфигурацията, дефинирана от вашия администратор (редактиране или
отпадане), имейлът, включващ прикачения файл, отпада или конкретното съдържание
се редактира.

Забележка

Преди да започнете

За да получавате заявка за имейл, трябва да бъдете в състояние Достъпен .

Процедура

Стъпка 1 в заявката за имейл щракнете върху Приемам.
Заявката за имейл се отваря в поле за съставяне на имейл и се показва екранът Управление
на взаимодействието.

Стъпка 2 Можете да отговорите на имейла по един от следните начини:

• Бързите отговори предоставят незабавен начин за отговор на прости заявки. За повече
информация вижте Изпращане на бърз отговор, на стр.122.
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• Стандартните отговори ви позволяват даформатирате текста си,дадобавяте изображения
към съобщението, да прикачватефайлове и т.н.За повече информация вижтеИзпращане
на стандартен отговор, на стр.123.

Ако администраторът ви е конфигурирал предварително определен шаблон за
имейл, можете да използвате този шаблон, за да комуникирате с клиента. По
подразбиране предварително зададеният отговор се попълва в полето за
съставяне. За повече информация вижте Предварително зададен шаблон за
имейл, на стр.122.

Забележка

Стъпка 3 (Опция)Щракнете върху разделаХронологияна контактитена екранаПомощнаинформация,
за да прегледате хронологията на контактите на клиента. За повече информация относно
раздела Хронология на контактите вижте Екран Помощна информация, на стр.17.

За да прегледате кореспонденцията с имейли в разделаХронология на контактите,
щракнете върхуПреглед на имейл съобщение.

Забележка

Стъпка 4 (Опция)Прехвърлете заявката за имейлна опашка.За повече информация вижтеПрехвърляне
на имейл, на стр.125.

Стъпка 5 (Опция)Щракнете върху Край.
.Показва се диалоговиятт прозорецПричини за приключване . За повече информация вижте
Прилагане на причина за приключване, на стр.56.

Предварително зададен шаблон за имейл
Администраторът определя предварително дефинираните шаблон за имейл, които можете
да използвате за комуникация с клиента. Когато щракнете върху Отговор или Отговор на
всички, тялото на имейла показва предварително зададения текст (въз основа на
конфигурираните променливи) със следните подробности:

• Име на клиента

• Тяло на предварително дефиниран имейл

• Име на агент (вашето име, както е показано в профила)

Можете да редактирате шаблонното съобщение, за да предоставите пълен и точен отговор
на клиента.

Не можете да използвате предварително определения шаблон за имейл за имейли с
бърз отговор.

Забележка

Изпращане на бърз отговор
Когато входяща заявка за имейл изисква прост отговор, можете да изпратите бърз отговор.
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Не можете да използвате предварително определен шаблон за имейл за имейли с бърз
отговор.

Забележка

За да изпратите бърз отговор:

Преди да започнете

За да получавате заявка за имейл, трябва да бъдете в състояние Достъпен .

Процедура

Стъпка 1 в заявката за имейл щракнете върху Приемам.
Заявката за имейл се отваря в поле за съставяне на имейл и се показва екранът Управление
на взаимодействието.

Стъпка 2 Въведете отговора си в текстовото поле Бърз отговор тук.

• Разговорът с имейли трябва да бъде съвместим с PCI. За повече информация
вижте Съответствие на защитата.

• Ако се придвижвате далеч от полето за съставяне на имейл, когато имате
съдържание в тялото на имейла, черновата ви се запазва.

• Бърз отговор тук поддържа само стил на форматиране с обикновен текст. За
повече информация относно стилът на форматиране с богат текст
вижтеИзпращане на стандартен отговор, на стр.123.

Забележка

Стъпка 3 Щракнете върху Изпращане.
.Показва се диалоговиятт прозорецПричини за приключване . За повече информация вижте
Прилагане на причина за приключване, на стр.56.

Изпращане на стандартен отговор
Можете да изпратите стандартен отговор, ако искате да форматирате вашия имейл отговор,
да добавите изображения, да прикачите файлове или да добавите още получатели.

За да изпратите стандартен отговор:

Преди да започнете

За да получавате заявка за имейл, трябва да бъдете в състояние Достъпен .

Процедура

Стъпка 1 в заявката за имейл щракнете върху Приемам.
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Заявката за имейл се отваря в поле за съставяне на имейл и се показва екранът Управление
на взаимодействието.

Стъпка 2 Изберете Отговор, за да отговорите на изпращача, или изберете Отговор на всички, за да
отговорите на всички получатели..

Появява се тялото на имейла за отговор. Полетата До и Тема се попълват автоматично. Не
можете да редактирате тези полета.

Стъпка 3 (Опция)Щракнете върху Як, за да изпратите явно копие на имейла си на повече получатели.
Стъпка 4 Въведете съобщението си за отговор в тялото на имейла.

Ако администраторът ви е конфигурирал предварително определеншаблон за имейл,
можете да използвате този шаблон, за да комуникирате с клиента. По подразбиране
предварително зададеният отговор се попълва в полето за съставяне. За повече
информация вижте Предварително зададен шаблон за имейл, на стр.122.

Забележка

Стъпка 5 Можете да персонализирате съобщението си за отговор с помощта на стиловете за
форматираненаRTF текст.По-долу саизброениопциите заформатираненавашето съобщение
за отговор:

ОписаниеИкони

Прилага предварително зададеншрифти стил
към текста.

Заглавие 1

Прави текста ви удебелен.Удебелен

Прави текста ръкописен.Курсив

Подчертава текста ви.Подчертаване

Изчертава линия през текста.Зачеркване

Променя цвета на вашия текст.Цвят на текста

Създава номериран списък.Номериран списък

Създава списък с водещи символи.Списък с водещи символи

Прави отстъп в текста и го маркира като
котировка с вертикален ред в лявото поле.

Блок с цитати

Вмъква таблица в областта на текста.Можете
да добавяте или изтривате редове и колони
в таблицата.

Таблица

Вмъква хипервръзка в избрания текст.Връзка

Подравнява текста с отстъп вдясно.Отстъп отдясно

Подравнява текста с отстъп вляво.Отстъп отляво

Стъпка 6 Щракнете върху Прикачване на файлове, за да качите фаловете си заедно с отговора на
имейла. Администраторът конфигурира максималния размер на файла и максималния брой
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файлове, които можете да изпратите. Можете да качите максимум десет файла, а общият
размер на файла трябва да е по-малък от 25 MB.
a) За да отстраните качен файл, щракнете върху .

• Разговорът с имейли и прикачените файлове трябва да бъдат съвместими с PCI.
За повече информация вижте Съответствие на защитата.

• Поддържаните файлови формати са:

.html .mhtml .mht .odt .pdf .pdfxml .rtf .shtml .xps .xml .xhtml .txt .eml .msg .ods .dot .dothtml

.doc .dotx .dotm .pot .pothtml .ppthtml .pptmhtml .pptxml .pps .ppam .ppt .pub .pubhtml

.pubmhtml .xls .xlshtml .xlthtml .xlt .xlsm .xltx .xltm .xlam .xlsb .xlsx

• Ако се придвижвате далеч от полето за съставяне на имейл, когато имате
съдържание в тялото на имейла, черновата ви се запазва.

Забележка

Стъпка 7 (Опция)Щракнете върхуПрегледнаоригиналнияимейл, за да видите първоначалния имейл
от клиента.

При съставяне на имейл, ако превключвате междуПреглед на оригиналния имейл,
и Отговор или Отговор на всички, черновата ви се записва.

Забележка

Стъпка 8 (Опция)Щракнете върху елипсовидния бутон до разговорите с клиентите Показване на
предишна нишка или Скриване на предишна нишка.

Стъпка 9 Щракнете върху Изпращане.
.Показва се диалоговиятт прозорецПричини за приключване . За повече информация вижте
Прилагане на причина за приключване, на стр.56.

Прехвърляне на имейл
Ако даден имейл е погрешно класифициран или не можете да разрешите заявка за клиент,
можете да прехвърлите имейла на друга опашка. Когато стартирате прехвърляне на имейл,
можете да изберете опашката за имейл от списъка с опашки за имейл на вашата корпорация.
Не можете да прехвърляте имейл на който и да е конкретен агент или контрольор.

За да прехвърлите заявка за имейл на опашка:

Преди да започнете

Необходимо е да сте приели заявката за имейл. За повече информация вижте Отговор на
имейл, на стр.121.

Процедура

Стъпка 1 Щракнете върху Прехвърляне.
.Показва се диалоговиятт прозорец Заявка за прехвърляне.
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Стъпка 2 Можете или да изберете желаната опашка от падащия списък, или да използвате полето за
търсене, за да филтрирате списъка. Падащият списък показва опашките, на които можете да
прехвърлите заявката за имейл.

Стъпка 3 (Опция)Щракнете върху иконата (Опресняване на списъка), за да извлечете последния
списък със опашки.

Стъпка 4 Щракнете върху Прехвърляне.
Заявката за прехвърляне се стартира и се показва диалоговият прозорец Причини за
приключване.За повече информация вижтеПрилагане на причина за приключване, на стр.56.
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ГЛ А ВА 6
Управление на притурки
Притурките са специални компоненти за персонализиране на работния плот. Притурката е
компонент с някои специфични капсулиранифункции, експортирани като потребителскиHTML
елемент, който се поставя в рамките на работния плот.

Видове притурки

Вашиятадминистратор конфигурираразличнивидовепритуркивъзоснованаорганизационните
настройки. Различните видове притурки са:

• Притурки по подразбиране—Притурки, които са част от работния плот и се показват въз
основа на настройките на потребителския ви профил. Например Статистика за работата
на агента е притурка на страница и може да бъде достъпна от Навигационна лента. За
повече информация вижте Статистика за работата на агента отчети, на стр.135.

• Притурки, предлагани от Cisco—Притурки, които се предлагат от Cisco и се показват въз
основа на вашите организационни настройки.Например притуркитеCiscoWebex Experience
Management и IVR транскрипт.

• Персонализирани притурки —Притурки за приложения на трети страни и се добавят въз
основа на организационните изисквания. Например Google Maps. Персонализираните
притурки могат да бъдат част от персонализирани страници, персонализирани раздели
на екрана Помощна информация или хоризонтално заглавие на Agent Desktop.

Администраторът може да конфигурира раздели в персонализираните страници и
персонализираните притурки да остават постоянни. Изборът ви на раздел в
персонализираните страницииперсонализираните притуркиможеда се нулирадораздела
по подразбиране, когато излизате отAgent Desktop,зареждате отново/опреснявате браузър
или изтривате кеша на браузъра.

• Постоянни притурки - Администраторът може да конфигурира персонализирана
притурка да остане постоянна..Постоянните притурки се показват на всички страници
наAgent Desktop работния плот на агента. Когато имате някаква активна заявка за
контакт или разговор, тогава постоянната притурка се показва като нов раздел в
екрана Помощна информация .
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Постоянните притурки не се показват на началната страница по
начина, по който се показват на другите страници.Въпреки това,
ако имате активно взаимодействие постоянните притурки се
показват на екрана Помощна информация.

Забележка

Опции за показване

Вашият администратор конфигурира показването на притурките. Опциите за показване на
джаджи на интерфейса на работния плот са:

• Заглавие —Показва притурките на хоризонтално заглавие.

• Персонализиран раздел—Показва притурките в персонализираните раздели на екрана
Помощна информация. Всеки раздел в екрана може да има една или повече притурки.

• Страница по избор—Показва страницата по избор в центъра на интерфейса на работния
плот (екран Работно пространство). Персонализираната страница е достъпна от иконите
на Навигационна лента. Всяка персонализирана страница може да съдържа една или
повече притурки.

За повече информация на интерфейса на работния плот вижте Интерфейс на работния плот
на агента, на стр.6..

• притурка без заглавие не може да бъде преоразмерена.

• За да увеличите максимално притурка, щракнете върху .. когато притурките са
разгънати, пак можете да виждате екрана Хоризонтално заглавие, Навигационна
лента, Списък със задачи, екрана Хронология на взаимодействията на агента и
постоянния екран Управление на взаимодействието по време на гласово повикване.
Дори и с джаджите разширени, се запазва възможността да се отговори на всякакви
нови заявки мигновено.

• WebexContact Center управлява взаимодействието с обща самоличност и при единично
влизане (SSO). За повече информация относно управлението на персонализираните
джаджи за потребител, разрешен за SSO, се обърнете към вашия администратор.

Забележка

Персонализиране на оформлението на работния плот

Можетеда персонализирате оформлението на работния плот, като редактирате оформлението
по подразбиране, което е конфигурирано от вашия администратор. За повече информация
вижте Редактиране на оформлението на работния плот, на стр.129.

• Cisco Webex Experience Management, на стр.129
• IVR транскрипт, на стр.129
• Редактиране на оформлението на работния плот, на стр.129
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• Нулиране на оформлението на работния плот, на стр.132

Cisco Webex Experience Management
Следващите притурки Experience Management се показват на работния плот, само ако
администраторът е конфигурирал притурки за тях.

Customer Experience Journey (CEJ)—Показва всички минали отговори в анкетата от клиента в
хронологичен списък. Притурката помага да се получи контекст относно миналия опит на
клиента с бизнеса и да се ангажира с клиента по подходящ начин. Тази притурка се активира
автоматично, когато даден агент се ангажира с клиент чрез повикване, чат или имейл.Агентът
може да преглежда рейтинги и резултати, като „Резултат от мрежово промотиране„ (NPS),
„Задоволство на клиента“ (CSAT) и „Резултат от усилията на клиента“ (CES) заедно с останалата
обратна връзка, събрана от клиент.

Customer Experience Analytics (CEA)—Показва общият пулс на клиентите или агентите в
индустрията - стандартна метрика, като NPS, CSAT и CES или други KPI, които се проследяват
в Experience Management.

Когато агент влезе, притурката CEJ показва предишните отговори на клиента; притурката СЕА
показва ключовите показатели и KPIs, обобщени от предишните взаимодействия на агента с
клиентите. Това включва NPS, CES, и други KPIs като приятелско отношение на агента,
ентусиазъм, комуникационни умения, и така нататък.

IVR транскрипт
Притурката IVR транскрипт показва транскрипция на разговора между виртуалния асистент
и клиента (повикващия). Притурката се показва на работния плот само ако администраторът
ви е я е конфигурирал за вас. Тази притурка само за преглед помага да се получи контекст за
изискването на клиента, за да се ангажирате с него по подходящ начин при увеличаване на
ефективността на обслужване.

Редактиране на оформлението на работния плот
Можетеда персонализирате оформлението на работния плот, като редактирате оформлението
по подразбиране, което е конфигурирано от вашия администратор. Ако администраторът е

активирал функции за плъзване и поставяне и преоразмеряване, се показва иконата
(Редактиране на работния плот) в долния десен ъгъл на потребителската страница или
потребителската притурка.

Можете да редактирате потребителски страници или потребителски притурки, достъпни от
Навигационна лента, и притурки с потребителски раздели, достъпни от екрана Помощна
информация .

Плъзване и поставяне и преоразмеряване на притурка

• Функцията за плъзване и поставяне позволява да плъзвате (и поставяте) притурката на
желаната позиция в оформлението на работния плот.
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• Функцията за преоразмеряване позволява да свивате или разгъвате притурката до
потребителски размер в оформлението на работния плот.

работният плот запазва вашите избори при повторен достъп до браузъра. За повече
информация относно нулирането на оформлението по подразбиране на работния плот вижте
Нулиране на оформлението на работния плот, на стр.132.

Тези функции са приложими и за притурки на трети страни.Забележка

Забрани и ограничения

По-долу са изброени забраните и ограниченията за функциите за плъзване и поставяне и
повторно оразмеряване.

• Повторното организиране и оразмеряванеa, което се извършва върху притурка е
специфично за всеки от влезлите потребители, използвания браузър и устройство.

• Пренареждането и преоразмеряването на действията не са приложими за притурки за
заглавие и страница по подразбиране. Например Статистика за работата на агента.

• Повторното организиране и оразмеряване на притурки с потребителски раздели на екрана
Помощна информация е приложимо само когато имате активна задача.

• Ако администраторът модифицира оформлението по подразбиране, направените
промени се презаписват с настройките по подразбиране за оформление на работния
плот. Промените се отразяват, когато обновите или влезете отново.

• В режим на редактиране функциите на притурките се деактивират.

• Персонализираните икони или потребителски притурки се зареждат първо въз основа
на кеша и след това въз основа на синхронизацията на сървъра.Ако конфигурацията
"Оформление на работния плот" се актуализира от вашия администратор, трябва
да изчистите кеша и да презаредите Agent Desktop , за да видите най-новите
персонализирани икони или персонализирани притурки. Опитът за презареждане
без изчистване на кеша може да доведе до трептения на екрана и до неочаквано
поведение.

Забележка

Плъзване и поставяне на притурка
Функцията „Плъзване и поставяне“ се активира от администратора. Функцията за плъзване и
поставяне позволява да плъзвате (и поставяте) притурката на желаната позиция в
оформлението на работния плот.

За да плъзнете и поставите притурка:

Преди да започнете

Трябва да сте влезли в Работен плот. За повече информация вижте Влизане в Agent Desktop.
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Процедура

Стъпка 1 Отворете притурката за потребителска страница, като щракнете върху иконата за
потребителски елемент на Навигационна лента или изберете раздела за потребителски
притурки на екрана Помощна информация.

Стъпка 2 Щракнете върху Редактиране на оформление.

Стъпка 3 Поставете показалеца върху притурката.. Когато показалецът се промени на , щракнете и
плъзнете притурката към необходимата позиция в оформлението на работния плот.

Плъзване и поставяне на a, което се извършва върху притурка е специфично за всеки от
влезлите потребители, използвания браузър и устройство.Врежимна редактиранефункциите
на притурките се деактивират.

Стъпка 4 Щракнете върху Запис на оформлението.

За да прекратите редактирането на оформлението на работния плот,щракнете върху
Прекратяване на редактирането.

Забележка

Повторно оразмеряване на притурка
Функцията за повторно оразмеряване е разрешена от вашия администратор. Функцията за
преоразмеряване позволява да свивате или разгъвате притурката до потребителски размер
в оформлението на работния плот.

Не можете да оразмерите отново притурка, ако имате само една притурка в страницата
по избор или раздела по избор.

Забележка

Повторно оразмеряване на притурка

Преди да започнете

Трябва да сте влезли в Работен плот. За повече информация вижте Влизане в Agent Desktop.

Процедура

Стъпка 1 Отворете притурката за потребителска страница, като щракнете върху иконата за
потребителски елемент на Навигационна лента или изберете раздела за потребителски
притурки на екрана Помощна информация.

Стъпка 2 Щракнете върху Редактиране на оформление.

Стъпка 3 Поставете показалеца върху рамката на притурката.. Когато показалецът се промени в

(манипулатор за оразмеряване),щракнете и плъзнете , за да оразмерите отново притурката
върху оформлението на работния плот.
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Повторното оразмеряване на a, което се извършва върху притурка е специфично за всеки от
влезлите потребители, използвания браузър и устройство.Врежимна редактиранефункциите
на притурките се деактивират.

показва вертикално повторно оразмеряване, а - хоризонтално повторно
оразмеряване.

Забележка

Стъпка 4 Щракнете върху Запис на оформлението.

За да прекратите редактирането на оформлението на работния плот,щракнете върху
Прекратяване на редактирането.

Забележка

Нулиране на оформлението на работния плот
Ако сте модифицирали оформлението на работния плот с помощта на функцията „Плъзване
и поставяне" или "„Повторно оразмеряване", оформлението на страницата по избор или
персонализираният раздел могат да се нулират от изгледа по подразбиране.

Задавъзстановитепотребителската страницаилиперсонализиранотооформлениенапритурки
с раздели:

Преди да започнете

Можетеда персонализирате оформлението на работния плот, като редактирате оформлението
по подразбиране. За повече информация вижте Плъзване и поставяне на притурка, на стр.130
или Повторно оразмеряване на притурка, на стр.131.

Процедура

Стъпка 1 Отворете притурката за потребителска страница, като щракнете върху иконата за
потребителски елемент на Навигационна лента или изберете раздела за потребителски
притурки на екрана Помощна информация.

Стъпка 2 Щракнете върху Редактиране на оформлението > Нулиране на оформлението.

Показва се съобщение за потвърждение за нулиране на избраното оформление.

Стъпка 3 Щракнете върху ОК.
Изгледът по подразбиране за оформление на работния плот се възстановява за избраната
страница или предлаганата като опция притурка с раздели.

Нулиране на оформлението на работния плот
Ако сте модифицирали оформлението на работния плот с помощта на функцията "Плъзване
и поставяне" или "Повторно оразмеряване", цялото оформление на работния плот може да
бъде нулирано до изгледа по подразбиране.
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За да нулирате оформлението на работния плот

Преди да започнете

Можетеда персонализирате оформлението на работния плот, като редактирате оформлението
по подразбиране. За повече информация вижте Плъзване и поставяне на притурка, на стр.130
или Повторно оразмеряване на притурка, на стр.131.

Процедура

Стъпка 1 Щракнете върху Потребителски профил в горния десен ъгъл на работния плот..
Стъпка 2 В разделаПотребителски настройкищракнете върху Нулиране на цялото оформление

на работния плот.
Показва се съобщение за потвърждение за нулиране на цялото оформление на работния
плот.

Стъпка 3 Щракнете върху ОК.
Изгледът по подразбиране на оформлението на работния плот се възстановява на различни
страници и персонализираните приставки с раздели.
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ГЛ А ВА 7
Статистиказаработатанаагентаотчети
Можете да използвате Agent Desktop за достъпно статистическите отчети за работата.
Статистика за работата на агента е подразбиращата се страница за притурки, която се показва
въз основа на дефинираната от администратора конфигурация.

Има два вида статистически отчети:

• Хронологични отчети—Показват хронологични данни.Отчетите се актуализират на всеки
24 часа.

• Отчети в реално време—Показват текущи данни.Отчетите се актуализират във времеви
интервал, който е конфигуриран от вашия администратор.

• Разделът, като избирате в отчетите Статистика за работата на агента се запазва,
дори ако превключите км друга страница или се върнете на страницата за отчитане
на Статистика за работата на агента. Изборът на раздел се нулира до раздела по
подразбиране, когато излезете от опресняване/повторно зареждане на браузъра с
Agent Desktop или изтриете кеша на браузъра..

• ОтчетитеСтатистика за работата на агента , които се показват вAgent Desktop следват
часовата зона на браузъра..

• Отчетите Статистика за работата на агента , които се показват в Agent Desktop, не
поддържат функции за детайлизация.

Забележка

• Отваряне на Статистика за работата на агента, на стр.135
• Обобщен отчет, на стр.136

Отваряне на Статистика за работата на агента
• За достъп до отчетитещракнете върхуСтатистика за работата на агента вНавигационна
лента. Следващите отчети се показват на екрана Работно пространство:

• Обобщен отчет, на стр.136

• Статистика за агент -Хронологична, на стр.138
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• Статистика за агент - В реално време, на стр.140

• Статистика за агент по състояния - Хронологична, на стр.141

• Статистика за агент по състояния - В реално време, на стр.143

• Статистика за екип - Хронологична, на стр.143

• Статистика за агент - В реално време, на стр.144

• Статистика на опашката - Хронологична, на стр.145

• Статистика на опашката - Отчет в реално време, на стр.145

• Статистика на изходящите повиквания на агент - Хронологична, на стр.146

• Статистика на външните повиквани на агент - В реално време, на стр.147

За повече информация относно отчетите вижте Ръководство за потребителя за анализатори
на Cisco Webex Contact Center e.

• Когато излезете от работния плот, трябва да затворите браузъра. Стартирайте
браузъра и влезте отново в работния плот, за да отразите актуализациите на
конфигурацията на Cisco Webex Contact Center Analyzer.

• Ако отваряте Статистика за работата на агента в режим инкогнито (частно
прелистване), трябва да активирате бисквитки на трета страна, за да се заредят
успешно отчетите на Статистика за работата на агента.

Забележка

Обобщен отчет
Обобщен отчет представлява броят на клиентите, с които сте се справили, и средното време,
което сте отделили, за да приключите разговорите с тях.

Изберете опциите от Наименование на екипа, Наименование на опашката, Тип на канала
и падащия списъкПродължителност, за да филтрирате отчета.

Agent Desktopзапазвафилтрираните избори,дори когато излезете и опресните или презаредите
браузъра.За да нулиратефилтрите до стойностите по подразбиране,щракнете върху връзката
Нулиране на филтрите.

Връзката Нулиране на филтритесе показва, когато промените стойността по
подразбиране в падащия списък, за да филтрирате отчета си.

Забележка

Изберете от опциите в следните падащи списъци:

• Име на екип

• Всички (по подразбиране)
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• Конкретен екип. Имената на екипите се показват в падащия списък въз основа на
настройките на профила ви на агент.

• Име на опашката

• Всички (по подразбиране)

• Конкретна опашка. Имената на опашките се показват в падащия списък въз основа
на настройките на профила ви на агент.

• Тип канал

• Всички (по подразбиране)

• Чат

• Имейл

• Социални

• Телефония

Типът социален канал се появява въз основа на вашите
организационни настройки.

Забележка

• Продължителност

• Днес

• Вчера

• Тази седмица

• Миналата седмица

• Последни 7 дни (по подразбиране)

• Този месец

• Миналия месец

• Тази година

За да опрените показваните данни ръчно, щракнете върху иконата (Опресняване).Забележка

Следващата таблица изброява параметрите, които се показват в обобщения отчет:
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ОписаниеПараметър

Общият брой на взаимодействията на клиентите, с
които екипът е обработвал в определената
продължителност.

Общо обработени - Екипи

Средното време за обработване на взаимодействие
с клиент на екипа ви.

Средно време за обработка - Екипи

Средното време за приключване на взаимодействие
с клиент на екипа ви.

Средно време на приключване - Екипи

Общият брой взаимодействия на клиентите, с които
сте се справили.

Общо обработени - От мен

Вашето средно време за обработване на
взаимодействие с клиент.

Средно време за обработка - Аз

Вашето средното време за приключване на
взаимодействие с клиент.

Средно време за приключване - Аз

Броят на контактите с клиенти, които са на опашка
за вашите екипи в реално време.

Контакти на опашката - реално време

Броят на агентите в налично състояние за вашите
екипи в реално време

Агенти на разположение - реално
време

Статистика за агент -Хронологична
Статистика на състоянието на агентите - Хронологичен отчет, представящ хронологични
статистики.

Изберете опциите от падащия списък Интервал или Продължителност, за да филтрирате
отчета си.

Agent Desktopзапазвафилтрираните избори,дори когато излезете и опресните или презаредите
браузъра.За да нулиратефилтрите до стойностите по подразбиране,щракнете върху връзката
Нулиране на филтрите.

Връзката Нулиране на филтритесе показва, когато промените стойността по
подразбиране в падащия списък, за да филтрирате отчета си.

Забележка

Опциите, които се показват в падащия списък Интервал зависят от избраната
Продължителност. Например, ако избраната Продължителност е Последните 7 дни,
падащият списък Интервал показва следните опции:

• 30 минути

• Всеки час

• Ежедневно (по подразбиране)
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Изберете от следните опции в падащия списък Продължителност:

• Днес

• Вчера

• Тази седмица

• Миналата седмица

• Последни 7 дни (по подразбиране)

• Този месец

• Миналия месец

• Тази година

Следващата таблица показва падащия списък Интервал в зависимост от избраната
Продължителност.

Таблица 6:Опции за продължителност и свързания с нея интервал

ИнтервалПродължителност

• 15 минути

• 30 минути

• Всеки час

• Ежедневно

• Днес

• Вчера

• 30 минути

• Всеки час

• Ежедневно

• Тази седмица

• Миналата седмица

• Последните 7 дни

• Ежедневно

• Седмично

• Този месец

• Миналия месец

• Ежедневно

• Седмично

• Месечно

Тази година

За да опрените показваните данни ръчно, щракнете върху иконата (Опресняване).Забележка
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Отчетът Ви за историческата статистика се показва като графично представяне на данни в
секциятаДиаграма на агент Статистики и резюмето на отчета в разделаПодробно резюме
на таблицата.

За да видите отчета вWebex Contact Center Analyzer Cisco,щракнете върху иконатаСтартиране,
която се показва от дясната страна на Диаграмата на статистиката на агентите или в
Подробно обобщение.

Трябва да имате разрешения за достъп до Cisco Webex Contact Center Analyzer .Забележка

По-долу са изброени параметрите, които се показват в таблицата Подробно обобщение на
„Статистика на агентите- хронологичен отчет“.

ОписаниеПараметър

Времевият интервал за отчета.Интервал

Режимът на взаимодействие с клиенти като чат, имейл,
социален или телефония.

Тип канал

Датата и местното време, в което агентът е влязъл.Час на първоначално влизане

Датата и местното време, в което агентът е излязъл.Час на окончателно излизане

Общият брой входящи взаимодействия с клиенти, които
агентът обработва в рамките на интервала.

# обработени контакти

Времето на агента, необходимо за обработване на заявка на
клиент. Следното време включва времето за свързване,
времето за задържане и времето за приключване.

Средно време за обработка

Средното време, което използва агентът, за да приключи
взаимодействие с клиента.

Средно време за
приключване

Резюмето на отчета се показва в края на раздела на таблицата Подробно обобщение.

Статистика за агент - В реално време
Отчетът „Състояние на агент -В реално време“ представлява вашата статистика в реално
време.

За да опрените показваните данни ръчно, щракнете върху иконата (Опресняване).Забележка

Отчетът на статистиката ви в реално време представлява графично отчитане на данните e
Диаграма на статистиката на агент- В реално време и обобщение на отчета в
таблицатаПодробно обобщение.
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За да прегледате отчета в Cisco Webex Contact Center Analyzer, щракнете върху иконата
Стартиране, която се показва от горната страна на Диаграма на статистиката на агента в
реално време или в Подробно обобщение.

Трябва да имате разрешения за достъп до Cisco Webex Contact Center Analyzer .Забележка

По-долу са изброени параметрите, които се показват в таблицата Подробно обобщение на
„Статистика на агентите- В реално време“.

ОписаниеПараметър

Низ за идентифициране на сесията за вход на агента.ИД на сесия на агент

Режимът на взаимодействие с клиенти като чат, имейл, социален
или телефония.

Тип канал

Датата и местното време, в което агентът е влязъл.Час на влизане

Датата и местното време, в което агентът е излязъл.Час на излизане

Общият брой входящи взаимодействия с клиенти, които агентът
обработва в рамките на интервала.

# обработени контакти

Времето на агента, необходимо за обработване на заявка на
клиент.Следното време включва времето за свързване, времето
за задържане и времето за приключване.

Средно време за обработка

Средното време, което използва агентът, за да приключи
взаимодействие с клиента.

Средно време за
приключване

Резюмето на отчета се показва в края на раздела на таблицата Подробно обобщение.

Статистика за агент по състояния - Хронологична
Отчетът „Статистика за агенти по състояние - хронологично“ показва статистическите данни
за дейността въз основа на вашите състояния.

Изберете опциите от падащия списък Интервал или Продължителност, за да филтрирате
отчета си.

Agent Desktopзапазвафилтрираните избори,дори когато излезете и опресните или презаредите
браузъра.За да нулиратефилтрите до стойностите по подразбиране,щракнете върху връзката
Нулиране на филтрите.

Връзката Нулиране на филтритесе показва, когато промените стойността по
подразбиране в падащия списък, за да филтрирате отчета си.

Забележка
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Опциите, които се показват в падащия списък Интервал зависят от избраната
Продължителност. Например, ако избраната Продължителност е Последните 7 дни,
падащият списък Интервал показва следните опции:

• 30 минути

• Всеки час

• Ежедневно (по подразбиране)

Изберете от следните опции в падащия списък Продължителност:

• Днес

• Вчера

• Тази седмица

• Миналата седмица

• Последни 7 дни (по подразбиране)

• Този месец

• Миналия месец

• Тази година

За повече информация вижте Таблица 6: Опции за продължителност и свързания с нея
интервал.

За да опрените показваните данни ръчно, щракнете върху иконата (Опресняване).Забележка

Хронологичният отчет се показва като графично представяне на данни в Диаграма на
състоянията на агентите по състояние и обобщението на отчета в таблицата Подробно
обобщение на състоянията ..

За да прегледате отчета в Cisco Webex Contact Center Analyzer, щракнете върху иконата
Стартиране , която се показва от дясната страна на Диаграма на състоянията на агентите
по състояние или Подробно обобщение на състоянията.

Трябва да имате разрешения за достъп до Cisco Webex Contact Center Analyzer .Забележка

Следват параметрите, които се показват в таблицата на раздела Подробно обобщение на
състоянието на отчета „Статистика на агентите по състояние - Хронологична“:

ОписаниеПараметър

Времевият интервал за отчета.Интервал

Низ за идентифициране на сесията за вход на агента.ИД на сесия на агент
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ОписаниеПараметър

Зададеното от агента или системата състояние, като
свободен, достъпен и др.

Състояние на дейност

Продължителността от време, прекарано от агента в
съответното състояние.

Продължителност на
състояние

Резюмето на отчета се показва в края на раздела на таблицата Подробно обобщение.

Статистика за агент по състояния - В реално време
Отчетът „Статистика на агентите подържали - В реално време“ представлява статистиката
за дейността въз основа на вашите състояния в реално време.

За да опрените показваните данни ръчно, щракнете върху иконата (Опресняване).Забележка

Отчетът в реално време се показва като графично представяне на данни в Диаграма на
състоянията на агентите по състояние и обобщението на отчета в таблицата Подробно
обобщение на състоянията ..

За да прегледате отчета в Cisco Webex Contact Center Analyzer, щракнете върху иконата
Стартиране , която се показва от дясната страна на Диаграма на състоянията на агентите
по състояние или Подробно обобщение на състоянията.

Трябва да имате разрешения за достъп до Cisco Webex Contact Center Analyzer .Забележка

Следват параметрите, които се показват в таблицата на раздела Подробно обобщение на
състоянието на отчета „Статистика на агентите по състояние - В реално време“:

ОписаниеПараметър

Низ за идентифициране на сесията за вход на агента.ИД на сесия на агент

Зададеното от агента или системата състояние, като
свободен, достъпен и др.

Състояние на дейност

Продължителността от време, прекарано от агента в
съответното състояние.

Продължителност на
състояние

Резюмето на отчета се показва в края на раздела на таблицата Подробно обобщение.

Статистика за екип - Хронологична
Отчетът "Статистика на екипа - хронологична" показва хронологичната статистика на всички
екипи,, в които сте разпределен.
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По-долу са изброени параметрите, които се показват в отчета "Статистика за екип -
хронологична":

ОписаниеПараметър

Времевият интервал за отчета.Интервал

Името на екипа.Име на екип

Името на агента.Име на агент

Общият брой на взаимодействията на клиентите, които
агентът е обработвал в рамките на интервала.

# обработени контакти

Общият брой взаимодействия на клиентите, които агентът
е обработвал за тип канал (например гласово повикване).

Общброй обработени контакти

Общият брой на входящите взаимодействия с клиентите,
които агентът е обработвал.

Обработени входящи контакти

Общият брой на обратните повиквания към клиентите, които
агентът е обработвал.

Обработени обратни
повиквания

Общият брой на изходящите взаимодействия с клиентите,
които агентът е обработвал.

Обработвани изходящи
повиквания

Средното време, което агентът прекарва, за да обработи
клиент. Следното време включва времето за свързване,
времето за задържане и времето за приключване.

Средно време за обработка

Средното време, което използва агентът, за да приключи
взаимодействие с клиента.

Средно време за приключване

Резюмето на отчета се показва в края на таблицата.

Статистика за агент - В реално време
Отчетът "Статистика на екипа -Вреално време" показва хронологичната статистика на всички
екипи,, в които сте разпределен.

Следват параметрите, които се показват в „Статистика на екипа - Отчет в реално време“:

ОписаниеПараметър

Името на екипа.Име на екип

Името на агента.Име на агент

Състоянието на агента като „Бездействие“, „Достъпен“ и др..Текущо състояние

Общия брой взаимодействия, които агентът обработва в
интервала.

# обработени контакти

Ръководство за потребителите на работния плот за агенти на Cisco Webex Contact Center
144

Статистика за работата на агента отчети
Статистика за агент - В реално време



ОписаниеПараметър

Средното време, което агентът прекарва, за да обработи
клиент. Следното време включва времето за свързване,
времето за задържане и времето за приключване.

Средно време за обработка

Средното време, което използва агентът, за да приключи
взаимодействие с клиента.

Средно време за приключване

Резюмето на отчета се показва в края на таблицата.

Статистика на опашката - Хронологична
Отчетът "Статистика на опашката - Хронологичен" показва статистиката за реално време за
всички опашки, за които сте разпределен.

По-долу са изброени параметрите, които се показват в отчета "Статистика за екип -
Хронологична":

ОписаниеПараметър

Интервалът на отчета.Интервал

Режимът на взаимодействие с клиенти като чат, имейл, социален
или телефония.

Тип канал

Името на опашката.Име на опашката

Броят на контактите с клиенти, на които агентът отговаря в
рамките на прага за ниво на обслужване, който администраторът
е предвидил за опашката.

# контакта

Средното време, през което контактът с клиент чака на опашката
преди да получи отговор от агент.

Средно време за изчакване
на опашката

Най-дългото време, което контакт с клиент прекарва на опашката
преди да получи отговор от агент.

Най-дълго престоял на
опашката контакт

Броят на контактите с клиенти, които не са получили отговор от
агент.

# изоставени контакта

Резюмето на отчета се показва в края на таблицата.

Статистика на опашката -Отчет в реално време
Отчетът "Статистика на опашката - Отчет в реално време" показва статистиката за реално
време за всички опашки, за които имате разпределение.

Следват параметрите, които се показват в „Статистика на опашките - Отчет в реално време“:
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ОписаниеПараметър

Режимът на взаимодействие с клиенти като чат, имейл, социален
или телефония.

Тип канал

Името на опашката.Име на опашката

Броят на контактите с клиенти, на които агентът отговаря в
рамките на прага за ниво на обслужване, който администраторът
е предвидил за опашката.

# контакта

Общият брой на взаимодействията с клиенти, обработени за
опашката.

#Обработени контакти

Броят на контактите с клиенти на опашката за дадено време.# контакта, чакащи на
опашката

Средното време, през което контактът с клиент чака на опашката
преди да получи отговор от агент.

Средно време за изчакване
на опашката

Най-дългото време, което контакт с клиент прекарва на опашката
преди да получи отговор от агент. Разглеждат се повикванията,
получени през последните 24 часа. Повикванията, които в
момента са на опашката, не се вземат предвид.

Най-дълго обработван
контакт от опашката

Броят на контактите с клиенти, които не са получили отговор от
агент.

# изоставени контакта

Резюмето на отчета се показва в края на таблицата.

Статистиканаизходящитеповикваниянаагент -Хронологична
Отчетът „Статистика на външните набирания на агент- Хронологична“ показва хронологична
статистика за проведените разговори от агента.

По-долу са дадени параметрите, които се показват в отчета „Статистика на външните
повиквания на агент- Хронологична“:

ОписаниеПараметър

Името на агента.Име на агент

Времевият интервал за отчета.Интервал

Режимът на взаимодействие с клиенти като чат, имейл,
социален или телефония.

Тип канал

Датата и местното време, в което агентът е влязъл.Час на първоначално влизане

Броят на обработените от агента външни повиквания по
време на интервала.

Обработен контакт при
изходящо повикване
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ОписаниеПараметър

Средното време, което отнема на агента боравенето с
изходящо повикване. Следното време включва времето за
свързване, времето за задържане и времето за
приключване.

Средно време за обработка на
изходящо повикване

Общото време, което агентът прекарва в разговор с клиент
при изходящо повикване, включително времето за
задържане..

Време за свързване при външно
набиране

Средното време, което агентът прекарва в разговор с клиент
при изходящо повикване, включително времето за
задържане..

Средно време за свързване при
изходящо повикване

Общото количество време, което даден агент прекарва в
разговори с клиент при изходящи повиквания с изключение
на времето за задържане.

Време за разговори при външни
набирания

Броят пъти, когато повикванията са били прехвърляни.Брой прехвърляния

Средната продължителност, за която агент се е консултирал
с друг агент или трета страна, като е задържал обаждащия
се на изчакване.

Средно време за разговор при
консултации

Резюмето на отчета се показва в края на таблицата.

Статистика на външните повиквани на агент - В реално време
Отчетът „Статистика на външните набирания на агент- В реално време“ показва статистиката
за проведените разговори от агента в реално време.

По-долу са дадени параметрите, които се показват в отчета „Статистика на външните
повиквания на агент- В реално време“:

ОписаниеПараметър

Времевият интервал за отчета.Интервал

Името на агента.Име на агент

Режимът на взаимодействие с клиенти като чат,
имейл, социален или телефония.

Тип канал

Датата и местното време, в което агентът е влязъл.Час на влизане

Броят на обработените от агента външни повиквания
по време на интервала.

Обработен контакт при изходящо
повикване

Средното време, което отнема на агента боравенето
с изходящо повикване. Следното време включва
времето за свързване, времето за задържане и
времето за приключване.

Средно време за обработка на
изходящо повикване
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ОписаниеПараметър

Общото време, което агентът прекарва в разговор с
клиент при изходящо повикване, включително
времето за задържане..

Време за свързване при външно
набиране

Средното време, което агентът прекарва в разговор
с клиент при изходящо повикване, включително
времето за задържане..

Средно време за свързване при
изходящо повикване

Общото количество време, което даден агент
прекарва в разговори с клиент при изходящи
повиквания с изключение на времето за задържане.

Време за разговори при външни
набирания

Резюмето на отчета се показва в края на таблицата.
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ГЛ А ВА 8
Изисквания към мрежата

• Честотна лента, на стр.149

Честотна лента
Следват изискванията за честотна лента за Agent Desktop:

• Оптимална производителност: Необходима е високоскоростна интернет връзка с
минимална препоръчителна мрежова честотна лента от 512 kbps (килобити в секунда).

• Заявки за полезни данни: Полезните данни варират от 1 до 100 kbps средно и в пика
стойността варира от 2 до 3 MB.

Полезните данни варират въз основа на дейностите, заявките и
честотата на дейностите или заявките в Agent Desktop .

Забележка

• Допълнителна честотна лента:Минимална препоръчителна пропускателна способност
на мрежата от 100 kbps трябва да бъде разпределена отделно за гласовия трафик за
всички крайни точки на агента, поддържан от центъра за контактиWebex.

При първото влизане в Agent Desktop или при изтриване на кеша, потребителският файл,
потребителското лого и потребителските икони се зареждат в Навигационна лента след
няколко секунди.

Забележка

Очаквано време за стартиране на Agent Desktop

когато стартирате приложението Agent Desktop за първи път, зареждането отнема по-малко
от осем секунди.Ако приложните данни наAgentDesktop са кеширани, приложението се зарежда
за по-малко от четири секунди. Времето зависи от скоростта и достъпността на мрежата.

Ако приложението Agent Desktop не успее да се зареди, ще получите съобщение за грешка.
Можете да споделите подробностите с администратора си, за да изясните проблема.
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