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Předmluva

• Historie změn, na straně ix
• O této příručce, na straně xvi
• Cílová skupina uživatelů, na straně xvi
• Související dokumentace, na straně xvii
• Komunikace, služby a další informace, na straně xvii
• Zpětná vazba k dokumentaci, na straně xvii
• Konvence, na straně xvii

Historie změn
Tato tabulka obsahuje změny, které byly provedeny v této příručce. Nejnovější změny jsou zobrazeny nahoře.

DatumVizZměnit

Září 2022#unique_4 unique_4_Connect_42_cmd_rnj_
dz2_vsb, na straně 45

Aktualizována poznámka.

Září 2022Automaticky otevírané okno, na straně 51Aktualizována poznámka. Na konec tématu
byl přidán třetí bod.

Září 2022Přepojení hovoru, na straně 67Odstraněna informace o nezobrazeném
vstupním bodě.

Srpen 2022Zahájení konzultačního hovoru, na straně 69Přidány informace o zahájení konzultačního
hovoru na vytáčené číslo namapované na
vstupní bod.

Srpen 2022Přepojení hovoru, na straně 67Přidány informace o předání hovoru
prostřednictvím vytáčeného čísla na vstupní
bod.
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DatumVizZměnit

Srpen 2022Místní okno, na straně 11

Nastavení interakce, na straně 14

Přijetí hovoru, na straně 63

Proměnné dat přidružených k hovoru, na
straně 65

Zahájení konzultačního hovoru, na straně 69

Přidány informace o proměnných
zobrazených na vyskakovacím okně
hlasového hovoru a v podokně Nastavení
interakce.

Červenec
2022

Reakce na vypršení časového limitu
nečinnosti, na straně 48

Přidány informace o prodlouženém časovém
limitu nečinnosti.

Červenec
2022

Přihlášení k ploše Agent Desktop, na straně
43

Přidány informace o rozvržení plochy
přiřazené vašemu týmu.

Červenec
2022

Přihlášení k ploše Agent Desktop, na straně
43

Přidány informace o ilustracích na pozadí na
stránce úlohy.

Červenec
2022

Zapojený, na straně 30

Časovače stavu a připojení, na straně 22

Přidány informace o štítku Zapojený.

Červenec
2022

Navigační panel, na straně 8Přidány informace o funkci zpětné vazby.

Červenec
2022

Systémové požadavky, na straně 2

Požadavky na prohlížeč, na straně 2

Nastavení prohlížeče pro Chrome, na straně
25

Instalace aplikace plochy, na straně 47

Přidány informace o podpoře systému
Windows 11.

Červenec
2022

Správa konverzací ve služběWhatsApp, na
straně 95

Přidání emodži do konverzace WhatsApp, na
straně 61

Přidány informace o kanálu WhatsApp.

Červen 2022Zavolat zpět, na straně 64Přidány informace o podrobnostechwebového
zpětného volání (Callback).
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DatumVizZměnit

Místní okno, na straně 11

Přijetí hovoru, na straně 63

Zavolat zpět, na straně 64

Uskutečnění vnějšího volání, na straně 74

Odpověď na konverzaci FacebookMessenger,
na straně 82

Odpověď na konverzaci FacebookMessenger,
na straně 82

Odpověď na konverzaci WebChat, na straně
89

Odpověď na konverzaci E-mail, na straně 93

Odpověď na konverzaci SMS, na straně 85

Odpověď na konverzaci ve služběWhatsApp,
na straně 96

Odpověď na konverzaci, na straně 101

Odpověď na e-mail, na straně 106

Přidány informace o vyskakovacím okně
spojení pro příchozí požadavek.

Červen 2022Lokalizace, na straně 5Přidána podpora lokalizace uživatelské
příručky Agent Desktop pro 12 nových
jazyků.

Květen 2022Uskutečnění vnějšího volání, na straně 74Přidány informace o chybových zprávách při
neúspěšných vnějších voláních.

Proměnné dat přidružených k hovoru, na
straně 65

Úprava proměnných dat přidružených
k hovoru, na straně 65

Přidány informace o zabezpečených
proměnných.

Duben 2022Přihlášení k ploše Agent Desktop, na straně
43

Odstranění ilustrací na pozadí vstupní
stránky.

Duben 2022Podokno Doplňkové informace, na straně 15Přidány informace o změně pořadí karet
v podokně Doplňkové informace.

Duben 2022Stavy dostupnosti agenta, na straně 28Byly přidány informace o podrobnostech
stavu RONA.

Duben 2022Odstranění ukončené interakce, na straně 50Přidány informace o neodpovídající interakci
se zákazníkem.

Změna týmu, na straně 53Přidány informace o zapamatování aktualizací
nastavení profilu.
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DatumVizZměnit

Přihlášení k ploše Agent Desktop, na straně
43

Přidány informace o zprávě ve formě panelu.

Přihlášení k ploše Agent Desktop, na straně
43

Přidány informace o přihlašování pomocí
kódu země.

Šířka pásma, na straně 129

Přístupnost, na straně 33

Podpora čtečky obrazovky, na straně 38

Přidány informace o funkci Poznámky.

Únor 2022Uskutečnění vnějšího volání, na straně 74

Uskutečnění odchozího hovoru v rámci
náhledové kampaně, na straně 77

Zavolat zpět, na straně 64

Přidány informace o maximálním limitu
paralelních hovorů v kontaktním centru a o
zobrazovaných kódech důvodů.

Zavolat zpět, na straně 64Odstranění tlačítka Zrušit na kartě kontaktu
v žádostech o zpětné volání.

Leden 2022Přihlášení k ploše Agent Desktop, na straně
43

Přepojení hovoru, na straně 67

Zahájení konzultačního hovoru, na straně 69

Uskutečnění vnějšího volání, na straně 74

Aktualizované informace o formátu čísla
E.164 a podrobnosti o mezinárodních
předvolbách.

Leden 2022Úprava proměnných dat přidružených
k hovoru, na straně 65

Přidány informace o maximálním počtu
znaků pro hodnotu proměnné CAD.

Prosinec 2021Shrnující sestava, na straně 118

Statistiky agenta – historické, na straně 120

Statistiky agenta podle stavu – historické, na
straně 123

Přidány informace o zachování podrobností
filtru v sestavách výkonnostní statistiky
agenta (APS).

Prosinec 2021Přepojení hovoru, na straně 67

Zahájení konzultačního hovoru, na straně 69

Uskutečnění vnějšího volání, na straně 74

Aktualizován seznam podporovaných
speciálních znaků při vytáčení čísla pro
volání.

Prosinec 2021Seznam úkolů, na straně 9

Přijetí hovoru, na straně 63

Zavolat zpět, na straně 64

Uskutečnění vnějšího volání, na straně 74

Uskutečnění odchozího hovoru v rámci
náhledové kampaně, na straně 77

Aktualizovány vyskakovací štítky příchozích
hovorů.
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DatumVizZměnit

Listopad 2021Podokno Doplňkové informace, na straně 15Aktualizovány údaje o maximálním počtu
záznamů na kartě Historie kontaktů.

Říjen 2021Historie interakcí agenta, na straně 13

Uskutečnění vnějšího volání z Historie
interakcí agenta, na straně 76

Uskutečnění vnějšího volání z Historie
interakcí agenta.

Říjen 2021Lokalizace, na straně 5Přidána podpora lokalizace pro dva nové
jazyky – angličtinu (Velká Británie)
a portugalštinu (Portugalsko).

Září 2021Přihlášení k ploše Agent Desktop, na straně
43

Aktualizovány údaje o výchozím čísle
v adresáři.

Září 2021Aplikace Webex, na straně 57

Zařízení agenta, na straně 4

Oznámení na ploše, na straně 26

Přístupnost, na straně 33

Klávesové zkratky agenta, na straně 40

Přidány podrobnosti o Aplikace Webex.

Září 2021Správa miniaplikací, na straně 111

Sestavy Výkonnostní statistiky agenta, na
straně 117

Aktualizovány podrobnosti o trvalé kartě.

Září 2021Shrnující sestava, na straně 118Aktualizovány parametry na stránce Shrnutí.

Rozhraní Agent Desktop, na straně 5

Přihlášení k ploše Agent Desktop, na straně
43

Správa miniaplikací, na straně 111

Přidány podrobnosti o stránce Domů.

Červenec
2021

Rozhraní Agent Desktop, na straně 5

Běžné funkce pro Nové digitální kanály, na
straně 17

Přidány nové digitální kanály: Facebook
Messenger, WebChat, e-mail a SMS.

Červenec
2021

Automaticky otevírané okno, na straně 51Aktualizovány podrobnosti o vyskakovací
obrazovce.

Červen 2021Stavy dostupnosti agenta, na straně 28Aktualizovány podrobnosti o stavu RONA.

Červen 2021Horizontální záhlaví, na straně 7

Oznámení na ploše, na straně 26

Přístup k vyskakovací obrazovce, na straně
52

Aktualizovány podrobnosti o hypertextovém
odkazu automaticky otevíraného okna.
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DatumVizZměnit

Červen 2021Horizontální záhlaví, na straně 7

Odezva, na straně 45

Změna stavu dostupnosti, na straně 48

Aktualizovány podrobnosti o popisu tlačítka
na horizontální záhlaví.

Červen 2021Profil uživatele, na straně 53Přidány podrobnosti o obrázku profilu.

Červen 2021Zobrazení kapacity kanálu, na straně 54Přidány informace o štítcích typu média.

Červen 2021Podokno Doplňkové informace, na straně 15

Přístupnost, na straně 33

Odpověď na e-mail, na straně 106

Změněn odkaz Zobrazit přepis na odkaz
Zobrazit e-mailovou zprávu.

Červen 2021Podokno Doplňkové informace, na straně 15

Přihlášení k ploše Agent Desktop, na straně
43

Přidána vylepšení uživatelského prostředí.

Červen 2021Přístupové klávesové zkratky, na straně 39Přidány údaje o minimální šířce a výšce
dialogového okna Seznam klávesových
zkratek.

Červen 2021Přepojení hovoru, na straně 67

Zahájení konzultačního hovoru, na straně 69

Aktualizovány podrobnosti rozbalovacího
seznamu Vytočení čísla.

Červen 2021Uskutečnění vnějšího volání, na straně 74Aktualizovány podrobnosti o vnějším ANI.

Květen 2021—Odstraněna kapitola Správa konverzací na
sociálních sítích.

Duben 2021Seznam úkolů, na straně 9Přidány podrobnosti o přijímání všech úkolů
a nových odpovědí.

Duben 2021Stavy dostupnosti agenta, na straně 28Aktualizovány časové údaje stavu RONA.

Duben 2021Změna stavu dostupnosti, na straně 48Přidáno vyhledávací pole pro filtrování
seznamu.

Duben 2021Přihlášení k ploše Agent Desktop, na straně
43

Přepojení hovoru, na straně 67

Zahájení konzultačního hovoru, na straně 69

Aktualizovány podrobnosti o speciálních
znacích.

Březen 2021Profil uživatele, na straně 53Změna názvu štítku z „Vytáčené číslo” na
„Telefonní číslo”.

Březen 2021Odezva, na straně 45Aktualizován název a logo v menší oblasti
zobrazení.
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DatumVizZměnit

Březen 2021Přepojení hovoru, na straně 67

Zahájení konzultačního hovoru, na straně 69

Přenos konverzace, na straně 103

Přenos e-mailu, na straně 110

Obnovení možnosti Seznam v dialogových
oknechŽádost o přenos aŽádost o konzultaci.

Březen 2021Úprava proměnných dat přidružených
k hovoru, na straně 65

Aktualizovány podrobnosti o nástroji pro
výběr data.

Březen 2021Uskutečnění vnějšího volání, na straně 74Změna názvu ikony Outbound (Odchozí) na
ikonu Outdial (Vnější).

Aktualizovány podrobnosti o speciálních
znacích.

Leden 2021Stavy dostupnosti agenta, na straně 28Aktualizovány podrobnosti o stavu RONA.

Leden 2021Změna týmu, na straně 53Přidány podrobnosti o změně týmu.

Leden 2021Uskutečnění vnějšího volání, na straně 74Aktualizované podrobnosti o vnějším ANI.

Prosinec 2020Počáteční vydání dokumentu

Prosinec 2020Plochamá v rámcimodernizace uživatelského
prostředí celkově nový vzhled.

Prosinec 2020Název a logo na ploše lze přizpůsobit.

Prosinec 2020Požadavky na nástroj Agent Desktop, na
straně 2

Mezi podporované prohlížeče patří Edge
Chromium.

Prosinec 2020Navigační panel, na straně 8Navigační panel má přizpůsobitelné ikony.

Prosinec 2020Seznam úkolů, na straně 9Podokno Seznam úkolů obsahuje následující
aktualizace:

• Před změnou stavu na RONA žádost
několik sekund bliká.

• Zobrazení nepřečtených zpráv
konverzace a sociálních sítí.

Prosinec 2020Podokno Doplňkové informace, na straně 15Panel Doplňkové informace obsahuje
přizpůsobitelné miniaplikace.

Prosinec 2020Časovače stavu a připojení, na straně 22Přidány podrobnosti o časovači stavu agenta.

Prosinec 2020Oznámení, na straně 25Přidány podrobnosti o vyskakovacích
oznámeních a oznámeních na ploše.
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DatumVizZměnit

Prosinec 2020Profil uživatele, na straně 53Ikona profilu uživatele zobrazuje následující
údaje:

• Kapacita kanálu

• Nastavení oznámení

• Obnovení rozložení celé plochy

• Klávesové zkratky

• Stažení sestavy o chybě

Prosinec 2020Přístup k vyskakovací obrazovce, na straně
52

Podpora pracovních postupů pro automaticky
otevírané okno.

Prosinec 2020Zavolat zpět, na straně 64Přidány podrobnosti o bezplatném zpětném
volání.

Prosinec 2020Úprava proměnných dat přidružených
k hovoru, na straně 65

Více agentů může upravovat a ukládat
proměnné CAD s aktualizacemi v reálném
čase.

Prosinec 2020Uskutečnění vnějšího volání, na straně 74Uskutečnění vnějšího volání ve stavu
Dostupný.

Prosinec 2020Uskutečnění odchozího hovoru v rámci
náhledové kampaně, na straně 77

Přidány podrobnosti náhledu volání kampaně.

Prosinec 2020Správa miniaplikací, na straně 111Přidány miniaplikace Cisco Webex
Experience Management a IVR.

Prosinec 2020Úprava rozložení plochy, na straně 113Přizpůsobení rozložení plochy pomocí funkcí
přetahování a změny velikosti.

O této příručce
Tato příručka popisuje, jak používat Webex Contact CenterAgent Desktop.

Agent Desktopmá aktualizované uživatelské rozhraní. Tato příručka dokumentuje celkový nový vzhled řešení
Agent Desktop spolu s funkcemi specifickými pro danou verzi.

Cílová skupina uživatelů
Tato příručka je určena pro agenty Webex Contact Center, kteří používají Agent Desktop.
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Související dokumentace
Seznam dokumentace Webex Contact Center naleznete na adrese https://www.cisco.com/c/en/us/support/
customer-collaboration/webex-contact-center/series.html.

Dokumentaci Webex Contact Center pro vývojáře a odkazy na rozhraní API naleznete na adrese
https://developer.webex-cx.com/documentation/getting-started.

Komunikace, služby a další informace
• Chcete-li dostávat od společnosti Cisco aktuální a relevantní informace, zaregistrujte se v části Cisco
Profile Manager.

• Chcete-li potřebujete podpořit strategii firmy pomocí technologií, na kterých opravdu záleží, navštivte
web Služby společnosti Cisco.

• Chcete-li odeslat žádost o služby, navštivte web Podpora Cisco.

• Chcete-li objevovat a procházet zabezpečené a ověřené podnikové aplikace, produkty, řešení a služby,
navštivte web Cisco Marketplace.

• Chcete-li získat tituly z oblasti sítí, školení a certifikace, navštivte web Cisco Press.

• Chcete-li najít informace o záruce na určitý produkt nebo řadu produktů, použijte nástroj CiscoWarranty
Finder.

Nástroj Cisco Bug Search

Cisco Bug Search Tool (BST) je webový nástroj, který funguje jako brána do systému Cisco pro sledování
chyb. Spravuje ucelený seznam vad a chyb zabezpečení v produktech a softwaru Cisco. Nástroj BST poskytuje
podrobné informace o produktech a softwaru.

Zpětná vazba k dokumentaci
Pokud chcete k tomuto dokumentu poskytnout připomínky, zašlete e-mail na následující adresu:
contactcenterproducts_docfeedback@cisco.com

Vážíme si vašich připomínek.

Konvence
V této příručce jsou použity následující konvence:

Uživatelská příručka k aplikaci Agent Desktop pro řešení Cisco Webex Contact Center
xvii

Předmluva
Související dokumentace

https://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/webex-contact-center/series.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/webex-contact-center/series.html
https://developer.webex-cx.com/documentation/getting-started
https://www.cisco.com/offer/subscribe
https://www.cisco.com/offer/subscribe
https://www.cisco.com/go/services
https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html
https://www.cisco.com/go/marketplace/
http://www.ciscopress.com
http://www.cisco-warrantyfinder.com
http://www.cisco-warrantyfinder.com
https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tools/bst/bsthelp/index.html
mailto:contactcenterproducts_docfeedback@cisco.com


PopisKonvence

Tučným písmem jsou označeny příkazy (například uživatelské položky),
klávesy, tlačítka, názvy složek a podnabídek. Příklad:

• Vyberte možnost Upravit > Najít.

• Klikněte na Dokončit.

Tučné písmo

Kurzíva:

• Zavádí nový pojem.

Příklad: Skupina dovedností je kolekce agentů, kteří sdílejí podobné
dovednosti.

• Zdůrazňuje důležité informace.

Příklad: Nepoužívejte konvence pro vytváření číselných názvů.

• Označuje argument, pro který je nutné zadat hodnoty.

Příklad: IF (condition, true-value, false-value)

• Označuje název.

Příklad: Podívejte se na Uživatelskou příručku k nástroji Agent
Desktop.

Kurzíva

Písmo Window označuje:

• Text zobrazený v kódu nebo informacích zobrazených systémem.

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

• Názvy souborů.

Příklad: tserver.properties.

• Cesty k adresáři.

Příklad: C:\Program Files\Adobe

Písmo Window
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Úvod

• Agent Desktop Přehled, na straně 1
• Požadavky na nástroj Agent Desktop, na straně 2
• Lokalizace, na straně 5
• Rozhraní Agent Desktop, na straně 5
• Časovače stavu a připojení, na straně 22
• Oznámení, na straně 25
• Stavy agenta, na straně 28
• Přístupnost, na straně 33

Agent Desktop Přehled
Agent Desktop poskytuje jedinou aplikaci v prohlížeči, která umožňuje agentům komunikovat se zákazníky
pomocí hlasu, konverzace, e-mailu nebo konverzace prostřednictvím sociálních sítí.

Po přihlášení k řešení Agent Desktop závisí vzhled plochy na tom, jak správce kontaktního centra Webex
nakonfiguroval rozložení plochy. Velikost displeje Agent Desktop musí být větší než 500 × 500 pixelů (šířka
× výška). Pro co nejlepší zážitek z používání produktu Agent Desktop je nutné nastavit ve webovém prohlížeči
zoom na 100 %. Další informace naleznete v tématu Odezva, na straně 45.

Správce nakonfiguruje profil agenta pro oprávnění a nastavení plochy. Agenti jsou přiřazeni k určitému
týmu, který podporuje určitou funkci. Například skupina agentů v týmu, který podporuje zlaté zákazníky
nebo spravuje fakturaci.

Poznámka

Správce zadá následující oprávnění a nastavení profilu agenta:

• Možnosti příchozích hovorů

• Důvody nečinnosti

• Přenos fronty

• Konzultace s agentem a přenos

• Podrobnosti o ukončení a časovači ukončení

• Automatická dostupnost agenta

Uživatelská příručka k aplikaci Agent Desktop pro řešení Cisco Webex Contact Center
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• Možnosti odchozího hovoru

• Funkce vytáčení čísel a adresáře

• Přístup k výkonnostním statistikám agenta

• Přístup k miniaplikacím

• Fronta je místo, kde se uchovávají aktivní kontakty a rozdělují se agentům, zatímco kontakty čekají
na odpověď agenta.

• Správce nakonfiguruje důvody nečinnosti, které jsou vhodné pro váš podnik. Nečinný stav znamená,
že jste přihlášeni, ale nejste připraveni přijímat žádné směrované požadavky. Například během
přestávky na oběd.

Poznámka

Požadavky na nástroj Agent Desktop
Agent Desktop před prvním pokusem o přihlášení vyžaduje následující nastavení, abyste se ujistili, že všechny
funkce fungují podle očekávání.

Systémové požadavky
Minimální systémové požadavky jsou následující:

• Paměť – 2 GB celkové aplikační paměti RAM bez alokace operačního systému.

• Operační systém – Podporované operační systémy (OS) jsou:

• Windows 10 a Windows 11

• macOS 10.12, 10.13 a 10.14

• Chrome OS 70 (64-bit) a novější

Požadavky na prohlížeč
V následující tabulce jsou uvedeny podporované prohlížeče.

Tabulka 1: Podporované prohlížeče

Verze prohlížečeOperační systém

• Google Chrome V76.0.3809 a novější

• Firefox Extended Support Release (ESR) V68 a novější

• Edge Chromium (MS Edge V79 a novější)

Windows 10

Uživatelská příručka k aplikaci Agent Desktop pro řešení Cisco Webex Contact Center
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Verze prohlížečeOperační systém

• Google Chrome V103.0.5060.114 a novější

• Firefox Extended Support Release (ESR) V102.0 a novější

• Edge Chromium (MS Edge V103.0.1264.44 a novější)

Windows 11

• Google Chrome V76.0.3809 a novější

• Firefox Extended Support Release (ESR) V68 a novější

• Edge Chromium (MS Edge V79 a novější)

macOS

• Chromium V73 a novější

• Google Chrome V76.0.3809 a novější

Chrome OS

Následující možnosti prohlížeče musí být nakonfigurovány:

• Soubory cookie a data webů jsou povolena.

• Úroveň zabezpečení je nastavena na hodnotu Střední.

• Obrázky jsou povoleny.

• Blokování automaticky otevíraných oken je zakázáno.

• JavaScript je povolen.

Infrastruktura virtuálních klientských počítačů (VDI)
Podporovány jsou následující virtuální plochy:

• Citrix XenDesktop V7.x

• Parallels Desktop for Mac V16

• VMware Fusion V11.5.1

• VMware View V5.x

• VMware Horizon V6.x

• VMware Horizon V7.x

Požadavky na telefon
Agenti, kteří zpracovávají hlasové interakce, musí mít k dispozici telefon. Pokud chcete zajistit připojení,
zavolejte na své číslo v adresáři z jiného telefonu a ověřte hlasové připojení. Stejné číslo v adresáři musí být
zadáno v dialogovém okně Přihlašovací údaje ke stanici (Přihlašovací údaje ke stanici >Číslo v adresáři)
při přihlášení. Další informace naleznete v tématu Přihlášení k ploše Agent Desktop, na straně 43.

Uživatelská příručka k aplikaci Agent Desktop pro řešení Cisco Webex Contact Center
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Zařízení agenta
Cisco Webex Contact Center podporuje následující zařízení agenta pro volání:

• stolní telefon služby Volání Webex,

• aplikace služby Volání Webex pro počítače (zvuk počítače),

• mobilní aplikace Webex v mobilním telefonu,

• Aplikace Webex, který je integrovaný se službou Webex Calling (zvuk počítače).

Pokud používáte volající zařízení, zadejtelinku nakonfigurovanou správcem do dialogového oknaPřihlašovací
údaje ke stanici (Přihlašovací údaje ke stanici >Linka), jakmile se přihlásíte. Další informace viz Přihlášení
k ploše Agent Desktop, na straně 43.

Aplikace Webex jako klient

Aplikace Webex stažená do vašeho systému (osobního zařízení) odkazuje na produkt klient Webex. Další
informace naleznete v tématu Stažení aplikace.

klient Webex lze použít jako zařízení koncového bodu, pokud je integrováno se službou Webex Calling.
Pokud chcete přijímat nebo uskutečňovat hlasové hovory, musíte se přihlásit do nástroje Agent Desktop
pomocí linky (Přihlašovací údaje ke stanici > Linka).

Pokud používáte linku, můžete přijmout hlasové hovory z rozhraní klient Webex. Pokud hovor nepřijmete v
maximální dostupné době, hovor se vrátí do fronty a systém změní váš stav na RONA.

K Aplikace Webex lze přistupovat také v rámci nástroje Agent Desktop a spolupracovat s ostatními
zaměstnanci, supervizory a odborníky na danou problematiku ve vaší organizaci, aniž byste museli odcházet
z nástroje Agent Desktop. Není však k dispozici řízení hovoru. K přijímání a uskutečňování hovorů stále
potřebujete externí, nezabudovanou aplikaci Aplikace Webex. Další informace naleznete v tématu Aplikace
pro volání.

Další informace o přístupu k řešení Aplikace Webex v rámci nástroje Agent Desktop naleznete v tématu
Aplikace Webex, na straně 57.

Pokud používáte klientWebex a AplikaceWebex v rámci nástroje Agent Desktop, oznámení o příchozím
hovoru se zobrazí následujícím způsobem:

• Pokud je podokno Seznam úkolů v nástroji Agent Desktop rozšířeno a máte příchozí hovor od
zákazníka, zobrazí se oznámení klient Webex a místní okno Agent Desktop.

• Pokud jsou klient Webex a Agent Desktop neaktivní:

• V případě příchozího hovoru od zákazníka na klient Webex, obdržíte vyskovací oznámení
prohlížeče a oznámení klient Webex.

• V případě příchozích hovorů od zákazníka v klientu Webex a zároveň od kolegy ve Webexu
obdržíte oznámení z prohlížeče, klient Webex a Webexu.

Poznámka
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Lokalizace
Uživatelské rozhraní Agent Desktop

Uživatelské rozhraní Agent Desktop podporuje lokalizaci do 29 jazyků.

Jsou podporovány následující jazyky:

Angličtina (Velká Británie), angličtina (USA), bulharština, čínština (Čína), čínština (Tchaj-wan), čeština,
dánština, finština, francouzština, katalánština, italština, japonština, korejština, maďarština, němčina,
nizozemština, norština, polština, portugalština (Brazílie), portugalština (Portugalsko), rumunština, ruština,
srbština, slovenština, slovinština, španělština, švédština a turečtina.

Jazyk uživatelského rozhraní Agent Desktop závisí na nastavení jazykových preferencí v prohlížeči. Například
uvažujme, že jste v prohlížeči Google Chrome zvolili jako preferovaný jazyk francouzštinu. Po spuštění
nástroje Agent Desktop v prohlížeči Google Chrome se uživatelské rozhraní Agent Desktop zobrazí ve
francouzštině.

V prohlížeči Firefox je jazyk uživatelského rozhraní Agent Desktop založen na preferovaném jazyce,
který je zvolen pro webové stránky. Jazyk webové stránkymůžete vybrat v dialogovém okněNastavení
jazyka webové stránky (Nastavení > Obecné > Jazyk a vzhled > Jazyk > Vyberte…). Další
informace naleznete na stránce Výběr jazyků zobrazení pro vícejazyčné webové stránky.

Poznámka

Uživatelská příručka Agent Desktop

Uživatelská příručka Agent Desktop podporuje lokalizaci ve 13 jazycích. Výchozím jazykem je angličtina
(USA).

Jsou podporovány následující jazyky:

čínština (Hongkong), čínština (zjednodušená), dánština, francouzština, italština, japonština, korejština,
němčina, nizozemština, portugalština (Brazílie), ruština, španělština a švédština. Další informace naleznete
v tématu Přeložené příručky pro koncové uživatele.

Rozhraní Agent Desktop
Uživatelské rozhraní Agent Desktop obsahuje následující části:

• Horizontální záhlaví, na straně 7

• Navigační panel, na straně 8

• Seznam úkolů, na straně 9

• Historie interakcí agenta, na straně 13

• Nastavení interakce, na straně 14

• Pracovní prostor, na straně 15
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• Podokno Doplňkové informace, na straně 15

Obrázek 1: Vzorové uživatelské rozhraní Agent Desktop pro hlasový hovor
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Obrázek 2: Vzorové uživatelské rozhraní Agent Desktop pro Nové digitální kanály

Horizontální záhlaví
horizontální záhlaví je plocha, která se táhne podél horního okraje rozhraní Agent Desktop. Dostupné jsou
následující možnosti v produktu horizontální záhlaví:

• Název a logo: Zobrazí logo a název Cisco Webex Contact Center (výchozí) v levém horním rohu
obrazovky. Správce může upravit název a logo na základě nastavení rozložení plochy.

• Stav dostupnosti – Zobrazuje stav vaší dostupnosti pro příjem a přijímání kontaktů ve všech
komunikačních kanálech (hlasové volání, konverzace, e-mail, nebo konverzace prostřednictvím sociálních
sítí). Když se přihlásíte k ploše Agent Desktop, je váš stav ve výchozím nastavení Nečinný. Další
informace viz Stavy dostupnosti agenta, na straně 28.

• Aplikace Webex: Umožní spolupracovat s ostatními pracovníky, supervizory a odborníky na danou
problematiku ve vaší organizaci, aniž byste museli odcházet z produktu Agent Desktop. Další informace
viz Aplikace Webex, na straně 57.

• Vnější volání: Zobrazí možnost uskutečnit vnější hovor. Ikona vnější volání se zobrazí na základě
konfigurace profilu agenta. Další informace viz Uskutečnění vnějšího volání, na straně 74.
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• Centrum oznámení: Zobrazuje počet přijatých nových zpráv. Po kliknutí na ikonu Centra oznámení,
v dialogovém okně se zobrazí upozornění a oznámení plochy. Další informace viz Přístup k centru
oznámení, na straně 56.

K dřívější vyskakovací obrazovce se můžete dostat také pomocí adresy URL automaticky otevíraného
okna. Další informace viz Přístup k vyskakovací obrazovce, na straně 52.

• Profil uživatele: Zobrazuje vaše informace a nastavení. Další informace viz Profil uživatele, na straně
53.

• Ikony Aplikace Webex, Vnější volání a Centrum oznámení a pořadí jejich zobrazení v
horizontálním záhlaví závisí na konfiguraci definované správcem.

• Pokud správce nakonfiguroval miniaplikace záhlaví, zobrazí se tyto miniaplikace v produktu
horizontální záhlaví. Pro další informace o miniaplikacích naleznete v tématu Správa miniaplikací,
na straně 111.

Poznámka

Navigační panel
Navigační panel se zobrazuje na levé straně rozhraní Agent Desktop.

Dostupnost ikon na Navigační panel závisí na tom, jak správce nakonfiguroval rozložení plochy.Poznámka

Pro přístup k hlavním funkcím jsou k dispozici následující ikony:

• Domů ( ): Zobrazí řídící panel agenta, kde máte přístup k dokončeným nebo přiřazeným kontaktům,
které vyžadují vaši pozornost. Můžete provádět akce, jako je komunikace se zákazníky prostřednictvím
různých kanálů a prohlížení informací o zákaznících. Ikona zobrazuje štítek s počtem nepřijatých žádostí

v různých kanálech. Například: .

• Výkonnostní statistiky agenta ( ): Zobrazí miniaplikaciVýkonnostní statistiky agenta, která obsahuje
podrobné statistiky v reálném čase a historické statistiky agenta. Pokud je váš profil nakonfigurován pro
vykazování statistik, zobrazí se ikona Výkonnostní statistiky agenta v nástroji Navigační panel.
Informace o sestavách se statistikami naleznete v tématu Sestavy Výkonnostní statistiky agenta, na straně
117.

• Načíst znovu ( ): Pokud přistupujete k rozhraní Agent Desktop v prvku iFrame, klikněte na Načíst
znovu a obnovte webovou stránku Agent Desktop. iFrame je prvek HTML, který umožňuje vložit jednu
webovou stránku do jiné webové stránky.

Ikona Načíst znovu pouze v případě, že k aplikaci Agent Desktop
přistupujete prostřednictvím prvku iFrame.

Poznámka
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• Zpětná vazba ( ): Zobrazí stránku zpětné vazby v nové kartě prohlížeče. Můžete sdílet zpětnou
vazbu o zkušenostech s plochou.

• Nápověda ( ): Zobrazí témata nápovědy v dialogovém okně Centrum nápovědy. Pokud chcete
zobrazit témata nápovědy ve formátu PDF, klikněte na možnost Zobrazit jako PDF.

• Na základě konfigurace rozložení plochy se vlastní ikony (například ikona Analýza zákaznické
zkušenosti) zobrazí v aplikaci Navigační panel pod ikonou Nápověda.

• Při prvním přístupu k nástroji Agent Desktop nebo vymazání mezipaměti se po několika sekundách
načte vlastní název, vlastní logo a vlastní ikony do Navigační panel.

• Vlastní ikony nebo vlastní widgety se nejprve načtou na základě mezipaměti a poté na základě
synchronizace se serverem. Pokud je konfigurace Rozložení plochy aktualizována správcem, je
třeba vymazat mezipaměť a znovu načíst Agent Desktop, aby se zobrazily nejnovější vlastní ikony
nebo vlastní miniaplikace. Pokus o opětovné načtení bez vymazání mezipaměti může způsobit
blikání obrazovky nebo může vést k neočekávanému chování.

Poznámka

Seznam úkolů
Podokno Seznam úkolů se zobrazí v levém horním rohu rozhraní Agent Desktop.

Když je požadavek přesměrován do vaší fronty a vy jste dostupní, zobrazí se na vašem panelu Seznam úkolů
nový požadavek. Abyste mohli začít komunikovat se zákazníkem, musíte požadavek přijmout. Ve výchozím
nastavení je podokno Seznam úkolů rozbaleno. Pokud je podokno Seznam úkolů sbalené, zobrazí se v pravém
dolním rohu plochy místní oknopro přijetí požadavku. Další informace viz Místní okno, na straně 11.

Pokud máte více požadavků, nejnovější požadavek se zobrazí v horní části podokna Seznam úkolů a pořadí
je následující: hovory, konverzace, konverzace prostřednictvím sociálních sítí a e-maily.

V požadavku se zobrazí následující údaje:

• Hovory: Zobrazuje štítek a ikonu označující typ hovoru, telefonní číslo zákazníka, službu DNIS (Dialed
Number Identification Service), název fronty, která k vám hovor přesměrovala, a časovač udávající
dobu, která uplynula od přijetí hovoru. Stav příchozího hovoru se zobrazí jako Vyzvánění.

V následující tabulce jsou uvedeny typy volání, ikony a odpovídající popisky:

IkonaPopisekTyp volání

Příchozí hovorPříchozí hlasový hovor

Zavolat zpětZavolat zpět

Hovor v rámci kampaněOdchozí hovor v rámci náhledové
kampaně

Vnější voláníVnější volání
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• Konverzace: Zobrazuje ikonu (Konverzace), jméno zákazníka nebo jedinečné ID, e-mailová adresa,
fronta, která vám konverzaci předala, a časovač, který ukazuje, jak dlouho konverzace čeká na vaše
přijetí.

• Konverzace prostřednictvím sociálních sítí: Zobrazují se následující údaje:

• FacebookMessenger: V požadavku se zobrazí ikona (Messenger), fronta, která vám požadavek
na konverzaci zaslala, jedinečné ID firemní stránky na Facebooku a časovač udávající dobu, která
uplynula od přijetí požadavku na konverzaci.

Jméno zákazníka se na ploše zobrazí pouze v případě, že jsou informace
o profilu zákazníka v aplikaci FacebookMessenger nastaveny jako veřejné.

Poznámka

• SMS: V požadavku se zobrazí ikona (SMS), telefonní číslo zákazníka, fronta, která vám
požadavek na SMS konverzaci předala, zdrojové číslo (číslo v adresáři) a časovač udávající dobu,
která uplynula od přijetí požadavku na konverzaci.

• E-maily: Zobrazuje (E-mail), jméno zákazníka, frontu, která vám e-mail předala, ID e-mailu zákazníka
a časovač udávající dobu, která uplynula od přijetí e-mailového požadavku.

• Když umístíte ukazatel na požadavek v podokně Seznam úkolů, zobrazí se ikona (rozbalit).
Klikněte na a podívejte se na podrobnosti požadavku.

• Když obdržíte požadavek na konverzaci, konverzace prostřednictvím sociálních sítí nebo e-mail,
jste upozorněni pomocí zvukového oznámení.

• Štítek v každé konverzaci a úkolu konverzace prostřednictvím sociálních sítí zobrazuje počet
nepřečtených zpráv.

Poznámka

Podokno Seznam úkolů zobrazuje následující možnosti:

• Přijmout všechny úkoly: Klikněte na možnost Přijmout všechny úkoly a přijměte všechny požadavky
(konverzace, e-maily nebo konverzace prostřednictvím sociálních sítí) najednou. Tlačítko Přijmout
všechny úkoly se zobrazí, pokud máte více než pět nových požadavků.

• Nové odpovědi: Klikněte na možnost Nové odpovědi a podívejte se na nepřečtené zprávy (konverzace
nebo konverzace prostřednictvím sociálních sítí).

Po přijetí požadavku se na časovači zobrazí doba, která uplynula od přijetí požadavku. Další informace viz
Časovače stavu a připojení, na straně 22.
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• Pokud se vám nepodaří přijmout požadavek ve stanoveném čase zobrazeném na časovači, tlačítko
akce v místním okně na několik sekund zabliká a váš stav se změní na RONA (Přesměrování při
neodpovědi). Další informace o stavu RONA naleznete v tématu Stavy dostupnosti agenta, na
straně 28.

• Uvažujte o situaci, kdy se odhlásíte, když je podokno Seznam úkolů sbalené. Pokud se přihlásíte
do aplikace Agent Desktop bez vymazání mezipaměti, podokno Seznam úkolů si zachová váš
předchozí výběr, tedy sbalený stav.

Poznámka

Místní okno
Pokud je podokno Seznam úkolů sbaleno, můžete vidět místní okno v pravém dolním okraji plochy. Místní
okno je překryvné dialogové okno, které se zobrazí při přesměrování hovoru, konverzace, e-mailu nebo
žádosti konverzace prostřednictvím sociálních sítí.

plochy zobrazuje následující vyskakovací okna:

• Vyskakovacího okna připojení: Toto vyskakovací okno vás informuje o tom, že probíhá přiřazování
nového požadavku na kontakt.

• Vyskakovací okno žádosti o kontakt: Po vyskakovacím okně pro připojení se zobrazí vyskakovací okno
žádosti o kontakt. Než se váš stav změní na RONA, musíte provést akci ve vyskakovacím okně žádosti
o kontakt. Ve vyskakovacím okně se zobrazují proměnné, tlačítka akcí nebo odkazy na základě
konfigurace definované pro každý kanál.
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Nemůžete se odhlásit, když se na obrazovce zobrazí vyskakovací okno připojení nebo vyskakovací
okno žádosti o kontakt plochy.

Poznámka

Ve vyskakovacím okně se zobrazují proměnné, tlačítka akcí nebo odkazy na základě konfigurace definované
pro každý kanál. Následující tabulka uvádí proměnné, které jsou zobrazeny vmístním okně podle typu kanálu:

Tabulka 2: Proměnné hlasového kanálu zobrazené ve vyskakovacím okně

Proměnné zobrazené ve vyskakovacím okněTyp hlasového kanálu – volání

V nástroji Flow Designer správce nakonfiguruje proměnné, jejich
popisky a pořadí, v jakém se musí zobrazovat na Agent Desktop. Na
podokno se zobrazují minimálně tři a maximálně šest proměnných.
Příchozí vyskakovací okno nezobrazuje proměnné označené správcem
jako zabezpečené.

Požadavek na konzultační hovor zobrazí maximálně devět
proměnných na vyskakovací okno. Tedy tři výchozí
proměnné (jméno agenta, číslo v adresáři agenta, tým
agenta) a maximálně šest proměnných nakonfigurovaných
správcem. Tři výchozí proměnné se vztahují k agentovi,
který inicioval konzultační hovor.

Poznámka

• Telefonní číslo

• Název fronty

• DNIS (služba identifikace vytáčeného čísla)

Příchozí hlasový hovor

• Telefonní číslo

• Název fronty

• DNIS (služba identifikace vytáčeného čísla)

Zavolat zpět

• Proměnné, které vycházejí z konfigurace definované správcem.Odchozí hovor v rámci náhledové
kampaně

• Telefonní číslo

• Název fronty

• DNIS (služba identifikace vytáčeného čísla)

Vnější volání
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Tabulka 3: Proměnné digitálního kanálu zobrazené ve vyskakovacím okně

Proměnné zobrazené ve vyskakovacím okněTyp digitálního kanálu

• Název fronty

• Stránka zdroje

Facebook Messenger

• Název fronty

• Telefonní číslo

• Číslo zdroje

SMS (Short Message Service)

• Jméno zákazníka

• E-mail

• Název fronty

WebChat

• Jméno zákazníka

• E-mail

• Název fronty

E-mail

• Jméno zákazníka

• Název fronty

WhatsApp

Pokud máte více požadavků, místní okna se vrství na sebe. Pokud máte v daném okamžiku více než pět
požadavků, zobrazí se požadavky jako 1–5 z <celkového počtu>. Klikněte na ikonu a zobrazíte další
žádosti. E-mail, konverzaci nebo konverzace prostřednictvím sociálních sítí by můžete přijmout pomocí
tlačítka Přijmout v každém místním okně. Pokud chcetepřijmout všechny žádosti najednou, klikněte na
možnost Přijmout <počet> žádostí. Nejstarší požadavek se zobrazí nahoře. Pořadí e-mailů, konverzace
prostřednictvím sociálních sítí, konverzací a hovorů je shora dolů.

Historie interakcí agenta
Podokno Historie interakcí agenta se zobrazí v levém dolním rohu rozhraní Agent Desktop. V tomto podokně
můžete zobrazit předchozí komunikaci se zákazníkem napříč všemi kanály (hlas, e-mail, konverzace a sociální
sítě). Podokno zobrazuje podrobnosti za posledních 24 hodin.

Pokud chcete zobrazit předchozí komunikaci na základě konkrétních kanálů za posledních 24 hodin, vyberte
jednu z následujících karet:

• Vše – Zobrazí podrobnosti o vaší předchozí komunikaci ve všech kanálech spolu s celkovým časem
připojení a časovým razítkem, kdy jste požadavek přijali. Toto je výchozí výběr.

• Hovory – Zobrazuje podrobnosti o hlasových hovorech spolu s telefonním číslem zákazníka, důvodem
ukončení, celkovým časem připojení a časovým razítkem, kdy jste požadavek přijali.
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Odchozí hovor můžete uskutečnit kliknutím na telefonní číslo v podokně Historie interakcí agenta.
Telefonní číslo můžete také upravit před vnějším voláním. Další informace viz Uskutečnění vnějšího
volání z Historie interakcí agenta, na straně 76.

• Konverzace – Zobrazuje podrobnosti o konverzacích spolu se jménem zákazníka, důvodem ukončení,
celkovým časem připojení a časovým razítkem, kdy jste požadavek přijali.

• Konverzace prostřednictvím sociálních sítí –Zobrazuje podrobnosti o konverzacích ve službě Facebook
Messenger čiWhatsApp a SMS (ShortMessage Service) spolu se jménem zákazníka (FacebookMessenger
a WhatsApp), telefonním číslem zákazníka (SMS), důvodem ukončení, celkovým časem připojení
a časovým razítkem, kdy jste požadavek přijali.

• E-maily – Zobrazuje podrobnosti o e-mailech spolu s e-mailovou adresou zákazníka, důvodem ukončení,
celkovým časem připojení a časovým razítkem, kdy jste požadavek přijali.

• Podokno Historie interakcí agenta načítají podrobnosti o všech dokončených interakcích společně
s příslušným důvodem ukončení. Pokud interakce není uzavřena, zobrazí se důvod uzavření jako
N/A. Všimněte si, že důvod ukončení se může zobrazit v podokně Historie interakcí agenta až 6
sekund po dokončení interakce; do té doby se zobrazuje jako N/A. Další informace viz Použití
důvodu pro ukončení, na straně 49.

• Podokno Historie interakcí agenta podporuje maximálně 13 znaků pro důvod ukončení. Pokud
počet znaků překročí tento limit, zobrazí se ikona elipsy. Pokud na ikonu elipsy najedete ukazatelem
myši, zobrazí se v nápovědě kompletní důvod ukončení.

• Můžete změnit velikost podokna Historie interakcí agenta.

• Pokud chcete změnit velikost, najeďte ukazatelem myši na okraj podokna Historie interakcí
agenta. Když se ukazatel myši změní na (úchyt pro nastavení velikosti), klikněte a přetáhněte
pro vertikální změnu velikosti podokna Historie interakcí agenta. Změněná velikost podokna

Historie interakcí agenta zůstane zachována, dokud se neodhlásíte, nezavřete prohlížeč nebo
nevymažete mezipaměť prohlížeče.

• Pokud chcete podokno sbalit, najeďte ukazatelem myši na podokno Seznam úkolů nebo na

podokno Historie interakcí agenta. Zobrazí se ikona (sbalit). Klikněte na a zavřete podokno.

Poznámka

Nastavení interakce
Podokno Nastavení interakce se zobrazí v horní části uprostřed rozhraní Agent Desktop.

Podokno Nastavení interakce obsahuje následující údaje:

• Informace o zákazníkovi se všemi proměnnými CAD (Data přidružená k hovoru) pro hlasové hovory.
V nástroji Flow Designer správce nakonfiguruje proměnné, jejich popisky a pořadí, v jakém se musí
zobrazovat v podokně Nastavení interakce. V podokně Nastavení interakce se zobrazí maximálně 30
proměnných.

• Připojený časovač, který zahrnuje dobu trvání kontaktu se zákazníkem až do ukončení komunikace.
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• Vedle časovače připojení zobrazuje panel Nastavení interakce další časovač podle stavu nastaveného
systémem a podle toho, jak pokračujete v komunikaci. Například při přidržení hovoru se na časovači
vedle stavu Přidržená konzultace zobrazí doba přidržení.

• Ovládací tlačítka sloužící k provádění úloh na základě konfigurace profilu. Například během aktivního
hovoru můžete nahrávat pomocí ovládacího tlačítka Spustit nahrávání.

Když přijmete hlasový hovor (příchozí nebo odchozí), ve výchozím nastavení je podokno Nastavení interakce
rozšířené a zůstává trvalé, i když přepínáte mezi možnostmi v Navigační panel.

Když přijmete e-mail, konverzaci nebo žádost konverzace prostřednictvím sociálních sítí, ve výchozím
nastavení je podokno Nastavení interakce sbaleno. Použijte ikonu (rozbalit) a rozbalte podokno Nastavení
interakce, abyste zobrazili informace o zákazníkovi.

Pokud chcete zkopírovat informace o zákazníkovi, najeďte na ně ukazatelem myši a klikněte na .Poznámka

Další informace o časovači připojení naleznete v tématuČasovače stavu a připojení, na straně 22. Aktualizace
proměnných CAD provedete v tématu Úprava proměnných dat přidružených k hovoru, na straně 65.

Pracovní prostor
Podokno Pracovní prostor je zobrazeno ve středu rozhraní Agent Desktop pouze při přijetí e-mailu, konverzace
nebo žádosti konverzace prostřednictvím sociálních sítí.

Při přijetí hlasového hovoru (příchozího nebo vnějšího) se ve středním podokně zobrazí podokno
Doplňkové informace.

Poznámka

V prostředním podokně se zobrazí podrobnosti na základě výběru karty kontaktu v podokně Seznam úkolů.
Když například vyberete aktivní e-mailový kontakt, v prostředním podokně se zobrazí podrobnosti o přijatém
e-mailu.

Prostřední podokno může také zobrazovat informace na základě vašeho výběru v Navigační panel. Když
například vybereteVýkonnostní statistiky agenta (pokud je váš profil nakonfigurován), pak se v prostředním
podokně zobrazí vaše sestavy.

Když najedete ukazatelem myši na podokno Seznam úkolů nebo Historie interakcí agenta zobrazí se

ikona (sbalit). Klikněte na , abyste zavřeli podokno a zvětšili část pracovního prostoru.

Poznámka

Podokno Doplňkové informace
Pozice zobrazení podokna Doplňkové informace ve vašem rozhraní Agent Desktop závisí na typu aktivního
požadavku.
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Když přijmete e-mail, konverzaci nebo žádost konverzace prostřednictvím sociálních sítí, podokno Doplňkové
informace se zobrazí na pravé straně pracovní plochy a podokno Pracovní prostor se zobrazí uprostřed plochy.
Při přijetí hlasového hovoru (příchozího nebo vnějšího) se podokno Doplňkové informace zobrazí ve středu
plochy.

Miniaplikace se zobrazují na kartách v podokně Doplňkové informace na ploše. Každá karta v podokně
může obsahovat jednu nebo více miniaplikací podle výchozího nastavení rozložení plochy nakonfigurovaného
správcem. Další informace viz Správa miniaplikací, na straně 111.

Podrobnosti o kartách v podokně Doplňkové informace jsou následující:

• Historie kontaktů (výchozí): Zobrazuje historii komunikace se zákazníkem během posledních 60 dní.
Historie kontaktů zobrazuje maximálně 300 záznamů. Při konverzaci se zákazníkem v digitálním kanálu
(e-mail, konverzace nebo zprávy na sociálních sítích) se na kartě Historie kontaktů zobrazí předchozí
kontakty zákazníka pomocí stejného kanálu. Při hlasovém hovoru zobrazuje karta Historie kontaktů
pouze historii hlasových hovorů.

Když přijmete kontakt, na kartě Historie kontaktů se zobrazí podrobnosti o zákazníkovi
v chronologickém pořadí. Podrobnosti o historii zákazníků zahrnují jméno zákazníka, důvod ukončení,
název fronty, čas připojení a čas dokončení. Předchozí e-maily od zákazníka můžete zobrazit klepnutím
na odkaz Zobrazit e-mailovou zprávu.

Na kartěHistorie kontaktů se načítají podrobnosti o všech dokončených
interakcích společně s příslušným důvodem ukončení. Pokud interakce
není uzavřena, zobrazí se důvod uzavření jako N/A.Další informace viz
Použití důvodu pro ukončení, na straně 49.

Poznámka

• Automaticky otevírané okno: Zobrazí kartu vyskakovacího okna na základě výchozího nastavení
rozložení plochy.

• Vlastní miniaplikace: Zobrazí vlastní miniaplikace s kartami na základě výchozího rozložení plochy
nebo organizačního nastavení. Další informace viz Správa miniaplikací, na straně 111.

Po najetí kurzorem myši na záhlaví karty se zobrazí celý název karty.

Podokno Doplňkové informace zachová výběr karty pro konkrétní interakci i při přepínání mezi
interakcemi nebo vlastními stránkami. Předpokládejme například, že jste v hlasové interakci a přistupujete
ke kartě automaticky otevírané okno v podokněDoplňkové informace. Později se přepnete do interakce
pomocí konverzace a otevřete kartuHistorie kontaktů. Když se vrátíte k hlasové interakci, výběr karty
automaticky otevírané okno zůstává zachován.

Výběr karty se zachová při opětovném načtení produktu Agent Desktop. Po vymazání mezipaměti se
však výběr karty ztratí.

Poznámka

Můžete provést následující kroky:

• Klikněte na a maximalizujte vybranou kartu v podokně Doplňkové informace.

• Přetažením změníte pořadí karet v podokně Doplňkové informace. Toto platí pro:
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• Karty zobrazené v podokně Doplňkové informace.

• Karty seskupené pod rozevíracím seznamemVíce karet v podokněDoplňkové informace. Klikněte
na rozevírací seznam Více karet a vyberte požadovanou kartu.

Pořadí karet zůstane zachováno i po opuštění podokna Doplňkové informace pane, opětovném načtení
prohlížeče, vymazání mezipaměti prohlížeče nebo odhlášení a opětovném přihlášení ke službě Agent
Desktop.

Pokud chcete obnovit výchozí pořadí karet, klikněte na ikonu (Další akce) > Obnovení pořadí karet.

Běžné funkce pro Nové digitální kanály

Přílohy textu
Příloha je soubor, který je odeslán spolu s textovou zprávou.

Přidání přílohy textu:

Procedura

Krok 1 Agenti mohou přílohu přetáhnout do pole pro vytváření zprávy nebo kliknout na ikonu a nahrát přílohu
spolu s odpovědí do pole pro vytvoření odpovědi.

• Přílohu můžete odeslat pouze ve formátech, které správce nakonfiguroval v zásadách pro
přílohy.

• Ke každé zprávě můžete připojit jednu přílohu.

• Pomocí jedné textové zprávy můžete odeslat více příloh.

• Přílohy, které nesplňují pravidlo PCI, budou vyřazeny. Tyto přílohy se budou zobrazovat jako
zašedlé. Zobrazí se ikona informací. Klikněte na ikonu informací a zobrazí se chybová zpráva
s důvodem zakázání přílohy. Tuto chybovou zprávu lze zavřít a nevyhovující příloha zůstane
zakázaná.

Poznámka

Krok 2 Agenti si mohou před odesláním souboru zákazníkovi zobrazit jeho velikost.
Krok 3 Klikněte na ikonu X a odstraňte přílohu.

Přílohy e-mailu
Příloha je soubor, který je odeslán spolu s e-mailovou zprávou. Přílohy mohou být vloženy do těla e-mailu
nebo mohou být připojeny jako běžná příloha.

Přidání e-mailové přílohy:
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Procedura

Krok 1 Klikněte na ikonu a nahrajte soubor jako přílohu.

• Správce nakonfiguruje maximální velikost souboru, formáty souboru a maximální počet souborů, které
můžete nahrát.

• Přílohy z přijatých e-mailů můžete zobrazit a stáhnout z e-mailového vlákna.

• Přílohy, které nesplňují pravidlo PCI, budou vyřazeny. Tyto přílohy se budou zobrazovat jako zašedlé.
Při výběru takových příloh se nad nástrojem pro vytváření e-mailu zobrazí panel s informací o důvodu
zakázání přílohy. Tento panel lze zavřít a nevyhovující příloha zůstane zakázána.

• Pokud odejdete z nástroje pro vytváření e-mailu a v těle e-mailu zůstane obsah, koncept se uloží.

Krok 2 Agenti si mohou před odesláním souboru zákazníkovi zobrazit jeho velikost.
Krok 3 Klikněte na ikonu X a odstraňte přílohu.

Šablony
Agenti mohou používat připravené odpovědi ve formě šablon zpráv. Tyto šablony pomáhají udržovat
konzistentnost odpovědí agentů a zkracují dobu potřebnou k odeslání běžně používaných zpráv.

Připojení šablony

Pokud chcete v konverzaci použít šablonu, postupujte podle následujících kroků:

Procedura

Krok 1 Klikněte na ikonu (Šablona) v poli pro vytváření zprávy.

Na obrazovce se zobrazí modální okno se seznamem skupin šablon.

Karta Všechny šablony obsahuje seznam všech šablon nakonfigurovaných pro tým.

Krok 2 Klikněte na tlačítko Více a zobrazte úplný seznam skupin šablon nakonfigurovaných pro tým.
Krok 3 Vyberte skupinu šablon a zobrazte seznam šablon vytvořených v rámci této skupiny šablon.
Krok 4 Vyberte šablonu. Příslušné informace se načtou do pole pro vytváření.

Pomocí vyhledávacího polemůžete filtrovat názvy šablon zadáním klíčového slova do vyhledávacího
pole a vybrat šablonu na základě výsledků.

Poznámka

Krok 5 Klikněte na tlačítko Odeslat.
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Zamčené šablony

Správci mají oprávnění uzamknout šablony při jejich vytváření v konzoli správce. Vedle uzamčených šablon
můžete vidět ikonu (Zámek). Agenti mohou tyto uzamčené šablony používat tak, jak jsou – nemohou je
upravovat. Pokud se pokusíte provést úpravu, zobrazí se na obrazovce chybová zpráva.

Šablony s nahraditelnými parametry

Správci mohou vytvářet šablony s nahraditelnými parametry pro agenty, aby mohli zákazníkům posílat
personalizované zprávy. Tyto šablony můžete načíst do pole pro sestavení a pomocí klávesy Tab procházet
mezi nahraditelnými parametry a měnit je.

Šablony s dynamickým nahrazováním systémových parametrů v konzoli konverzace

Můžete použít šablony, které jsou nakonfigurovány správci pomocí systémových parametrů v těle šablony.
Při použití těchto šablon v konverzacích se příslušné systémové parametry dynamicky nahrazují v poli pro
vytváření.

Rozšířené formátování

Můžete kliknout na ikonu (formátování) a použít na text rozšířené styly formátování před tím, než odešlete
odpověď na zprávu.

Na zprávu odpovědi v poli pro vytvoření můžete použít následující rozšířené styly formátování:

PopisStyl formátování

Vytvoří tučný text.Tučně

Text je zvýrazněn kurzívou.Kurzíva

Nakreslí čáru přes text.Přeškrtnutí

Na vybraný text můžete použít pouze jeden styl. Pokud například zvolíte tučné písmo pro určité slovo
nebo větu, nemůžete je označit kurzívou.

Poznámka

Rozšířené formátování v e-mailových zprávách

Na zprávu odpovědi v těle e-mailu můžete použít následující rozšířené styly formátování:

PopisStyl formátování

Vytvoří tučný text.Tučně

Text je zvýrazněn kurzívou.Kurzíva

Text bude podtržen.Podtržení

Nakreslí čáru přes text.Přeškrtnutí

Použije na text přednastavené písmo a styl.Nadpis 1
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PopisStyl formátování

Odsadí text a označí jej jako citaci svislou čarou na levém okraji.Bloková citace

Změní barvu písma.Barva písma

Vloží emodži.Emodži

Odsazuje text doleva.Odsazení vlevo

Odsadí text doprava.Odsazení vpravo

Vytvoří uspořádaný seznam.Seznam – pořadí

Vytvoří seznam s odrážkami.Seznam – odrážky

Vloží hypertextový odkaz na vybraný text.Odkaz

Vloží tabulku do textové oblasti.Tabulka

Rozšířené režimy nástroje pro vytváření
Nástroj pro vytváření e-mailů podporuje následující dva režimy:

• Režim čtení: Po kliknutí na e-mail si můžete přečíst e-mailové konverzace.

Pokud obdržíte nový e-mail v režimu prohlížení, zobrazí se nad nástrojem
pro vytvoření e-mailu panel se zprávouZobrazit všechny zprávy a provést
další akce.

Poznámka

• Režim vytváření: Pomocí režimu pro vytváření můžete odesílat standardní e-maily s formátováním
textu, přidáváním obrázků, připojováním souborů atd.

Spouštění pracovního postupu
Službu Webex Contact Center můžete snadno integrovat s externími systémy a zajistit tak synchronizaci
záznamů o zákaznících v reálném čase. Toho lze dosáhnout pomocí pracovních postupů. Tyto pracovní
postupy můžete spustit v průběhu konverzace se zákazníkem.

Aby mohli zákazníci tuto funkci využívat, musí si pořídit vyšší edici řešení Connect.Poznámka

Pokud chcete spustit pracovní postup, postupujte podle následujících kroků:

Procedura

Krok 1 Klikněte na ikonu (Spouštění pracovního postupu) v poli pro vytváření výše.
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Na obrazovce se zobrazí vyskakovací okno se seznamem předem konfigurovaných pracovních postupů.

Krok 2 Vyberte pracovní postup a klikněte na tlačítko Spustit.
Krok 3 Pokud byl pracovní postup nakonfigurován tak, aby přijímal vstupní parametry od agenta, zobrazí se

vyskakovací okno. Zadejte požadované parametry a klikněte na tlačítko Spustit.

Po spuštění pracovního postupu se k vláknu konverzace připojí kontrolní stopa ve formě oznámení.

Krok 4 Klikněte na tlačítko Odeslat.

Oznámení
Pomocí oznámení můžete získat podrobný přehled o konverzaci. Oznámení můžete zobrazit ve vlákně zpráv
během událostí konverzace a záznamů pro audit.

Například oznámení Konverzace UZAVŘENA s časovým razítkem předchozí konverzace je uzavřena se
zobrazí vždy, když je Konverzace OBNOVENA.

Klávesové zkratky

Klávesové zkratky pro konverzace v aplikaci Agent Desktop

Agenti mohou používat klávesové zkratky pro zprávy konverzace:

Klávesové zkratkyAkce

Ctrl + EnterOdeslání zpráv v konverzaci

Pokud se zpráva neodešle ani po kliknutí na tlačítko Odeslat, mohou ji agenti kliknutím na odkaz
Klikněte pro opakování odeslat znovu. Vedle jména agenta ve vlákně konverzace se zobrazí odkaz
Klikněte pro opakování.

Poznámka

Klávesové zkratky pro e-mailové konverzace v aplikaci Agent Desktop

Agenti mohou pro e-mailové zprávy používat následující zkratky:

Klávesové zkratkyAkce

Ctrl + Shift + 6Odpovědět

Ctrl + Shift + 5Odpovědět všem

Ctrl + Alt + SOdeslat e-mail

Ctrl + Shift + 0Přeposlat e-mail
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Potvrzení o doručení
Při každém odeslání zprávy zákazníkovi se u každé zprávy ve vlákně zpráv zaznamená potvrzení o doručení.
U první zprávy se zaznamená potvrzení o odeslání, u ostatních zpráv se zaznamená potvrzení o doručení.

Časovače stavu a připojení
Níže jsou uvedeny časovače zobrazené v řešení Agent Desktop pro všechny kanály (hlasové volání, vnější
volání, odchozí volání a digitální kanály):

• Časovač stavu:Časovač stavu agenta se zobrazuje v poli Stav dostupnosti v řešení horizontální záhlaví.
Časovač zobrazuje dobu, po kterou máte nastavený aktuální stav. Stav může zahrnovat stav Dostupný,
RONA nebo jakýkoli stav nečinnosti, který správce nakonfiguroval. Časovač stavu je aktualizován
každou sekundu a jeho formát je mm:ss. Pokud jste připojeni déle než jednu hodinu, změní se formát
na hh:mm:ss (například 01:10:25). Při změně stavu (například z Dostupný do libovolného stavu
nečinnosti) se časovač vynuluje na 00:00.

• Časovač nečinnosti: Pokud jste ve stavuNečinný a přepínáte mezi jinými stavy nečinnosti, časovač
čas, po který jste v aktuálním stavu nečinnosti, a celkovou dobu, po kterou jste byli ve všech stavech
nečinnosti. Uvažujte například, že máte po dobu 10 minut nastavený stav Nečinný a poté máte
20 minut Přestávku na oběd (nakonfigurovaný stav nečinnosti). V takovém případě se časovač
zobrazí jako 20:00/30:00. Doba Přestávky na oběd je 20 minut (nakonfigurovaný stav nečinnosti)
a celková doba, po kterou jste byli ve stavu Nečinný, činí 30 minut.

Když přijmete hovor, konverzaci, e-mail nebo žádost konverzace prostřednictvím sociálních sítí, bude
zobrazen popisekZapojený.ŠtítekZapojený označuje, že jste zaneprázdněni a ve spojení se zákazníkem.
Během interakce se zákazníkem se připojený časovač zobrazuje v podokně Seznam úkolů a v podokně
Nastavení interakce. Po ukončení interakce se časovač stavu zobrazí v poli Stav dostupnosti v řešení
horizontální záhlaví. V závislosti na kapacitě kanálu můžete i nadále přijímat aktivní požadavky na
jiných kanálech.

Příklady:

• Uvažujte, že jste ve stavu Dostupný po dobu 2 minut a přijmete požadavek na příchozí hlasový
hovor. Stav Dostupný se změní na štítek Zapojený. Čas, který uplynul od přijetí požadavku do
ukončení interakce, činí 10 minut. Čas na ukončení je 2 minuty. Časovač pak zobrazí 14:00. Tento
údaj zahrnuje časovač stavu Dostupný (2 minuty), dobu interakce (10 minut) a dobu ukončení (2
minuty). Stav je uveden jako Dostupný.

• Uvažujte, že jste ve stavu Dostupný po dobu 2 minut a přijmete požadavek na příchozí hlasový
hovor. Stav Dostupný se změní na štítek Zapojený. Během interakce se zákazníkem změníte svůj
stav na Nečinný, takže nepřijímáte žádné příchozí požadavky. Čas, který uplynul od přechodu do
stavu Nečinný do konce interakce, činí 10 minut. Čas na ukončení je 2 minuty. Časovač zobrazí
12:00. Tento údaj zahrnuje časovač stavu Nečinný, dobu interakce (10 minut) a dobu ukončení (2
minuty). Stav je uveden jako Nečinný.

Zprávy můžete zobrazovat na základě stavu dostupnosti, nikoli na základě
štítku Zapojený, protože se nejedná o samostatný stav.

Poznámka
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• Časovač připojení: Když přijmete hovor, konverzaci, e-mail nebo požadavek konverzace prostřednictvím
sociálních sítí, zobrazí se vedle požadavku v podokně Seznam úkolů. Časovač zobrazuje dobu, která
uplynula od přijetí požadavku.Časovač připojení je aktualizován každou sekundu a jeho formát je mm:ss.
Pokud jste připojeni déle než jednu hodinu, změní se formát na hh:mm:ss (například 01:10:25).Časovač
připojení se zobrazuje také v podokně Nastavení interakce pane.

Vedle časovače připojení zobrazuje panel Nastavení interakce další časovač podle stavu nastaveného
systémem a podle toho, jak pokračujete v komunikaci. Například při přidržení hovoru se na časovači
vedle stavu Přidržená konzultace zobrazí doba přidržení. Další informace o stavech, kteréjsou nastaveny
systémem, naleznete v tématech Stavy hlasových hovorů, na straně 32 a Stavy e-mailu a konverzace,
na straně 33.

Podokno Historie interakcí agenta zobrazuje čas připojení, který zahrnuje dobu trvání vašeho kontaktu
se zákazníkem až do ukončení komunikace. Uvažujte například, že během hovoru se zákazníkem problém
konzultujete s jiným agentem, než ukončíte komunikaci se zákazníkem. Doba připojení zahrnuje dobu,
po kterou jste byli se zákazníkem spojeni, a dobu konzultace s druhým agentem.

Tabulka 4: Přepínač časovače na základě případu použití

KomentářeČasovačStav
dostupnosti
v zobrazení

Případ použití

-00:00NečinnýNečinný – výchozí stav
při přihlášení

Uvažujte, že máte po dobu 10 minut nastavený
stav Nečinný a poté máte 20 minut Přestávku na
oběd (nakonfigurovaný stav nečinnosti).
V takovém případě se časovač zobrazí jako
20:00/30:00.

00:00/00:00Nový stav
nečinnosti
(Přestávka na
oběd)

Nečinný na
Nečinný – když ručně
změníte do jakéhokoli
jiného nečinného stavu.
Například ze stavu
Nečinný na Přestávku na
oběd

Pokud chcete přijmout jakýkoli hovor, konverzaci,
e-mail nebo žádost konverzace prostřednictvím
sociálních sítí, musíte nastavit stav na Dostupný.

00:00K dispoziciNečinný na
Dostupný – ruční přepnutí
pro příjem požadavků na
kontakt v závislosti na
kapacitě kanálu

Po přijetí žádosti o kontakt se stavDostupný ( )
změní na štítek Zapojený ( ).

Bez
časovače

ZapojenýDostupný na
Zapojený – přepne se
automaticky, když
přijmete žádost o kontakt
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KomentářeČasovačStav
dostupnosti
v zobrazení

Případ použití

Pokud nechcete, abyste během interakce se
zákazníkem přijímali příchozí hovory, chat,
e-maily nebo požadavky konverzace
prostřednictvím sociálních sítí, můžete nastavit
stav Nečinný.

Pokud se během interakce se zákazníkem
rozhodnete přejít do libovolného klidového stavu,
změní se ikona štítku Zapojený z (Zapojený
ve stavu Dostupný) na (Zapojený ve stavu
Nečinný).

Bez
časovače

ZapojenýZapojený na Nečinný –
ruční přepnutí do
libovolného nečinného
stavu, abyste během
interakce se zákazníkem
nepřijímali žádné
požadavky na kontakt

Zobrazuje celkový čas, který zahrnuje čas stavu
Dostupný při přijetí požadavku na obsah, čas,
který uplynul od přijetí požadavku do konce
interakce (časovač spojení), a čas ukončení.

00:00K dispoziciZapojený na Dostupný –
přepne se automaticky,
když skončí interakce.

Pokud správce nastavil volbu Agent dostupný po
vnějším volání na Ano, po ukončení vnějšího
volání se váš stav nastaví na Dostupný, i když
jste vnější volání uskutečnili ve stavu Nečinný.

Bez
časovače

ZapojenýNečinný na
Dostupný – Zapojený

Pokud správce nastavil možnost Agent dostupný
po vnějším volání jako Ne, je po ukončení
vnějšího volání váš stav nastaven jako Nečinný.

Bez
časovače

ZapojenýNečinný na
Nečinný – Zapojený

Je třeba provést akci na vyskakovacím okně
Přesměrování při neodpovědi (RONA) a
časovač stavu se spustí od 00:00. Uvažujte
například, že jste ve stavu Dostupný po dobu 2
minut a přijali jste požadavek na hlasový hovor.
Během interakce se zákazníkem, která trvá
přibližně 5 minut, obdržíte e-mailovou žádost o
kontakt. Pokud e-mailovou žádost nepřijmete ve
stanovené lhůtě, zobrazí se vyskakovací okno
RONA. Můžete vybrat možnost Přejít do stavu
nečinnosti nebo Přejít do stavu dostupnosti.
Pokud vyberete některou z možností, časovač
stavu se spustí od 00:00.

Zapojený –
Bez
časovače

RONA –
00:00

Zapojený na
RONA

Zapojený na
RONA – přepne se
automaticky, když
nepřijmete žádost
o kontakt ve stanoveném
čase.

Aby se časovač stavu agenta a časovač připojeného požadavku na kontakt zobrazovaly správně, musí
být váš systémový čas synchronizován se síťovým časem.

Poznámka
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Oznámení
Oznámení upozorňují na nové události na ploše vyžadující vaši pozornost. Oznámení se zobrazují bez ohledu
na to, zda aplikaci používáte, nebo ne.

Vyskakovací oznámení – prohlížeč
Vyskakovací oznámení je nativní oznámení prohlížeče, které se zobrazí pouze v případě, že je karta prohlížeče
na ploše na pozadí. Vyskakovací oznámení prohlížeče se zobrazí, pokud Agent Desktop není aktivní okno
nebo karta prohlížeče. Okno prohlížeče nebo karta Agent Desktop jsou neaktivní, když

• Pracujete v jiných oknech nebo kartách prohlížeče.

• Pracujete v jiných aplikacích.

• Minimalizovali jste okno prohlížeče Agent Desktop.

PokudAgent Desktop není aktivní okno nebo kartu prohlížeče, jste na základě nastavení prohlížeče upozorněni
zvukovým oznámením na hlavním panelu prohlížeče. Aby bylo okno nebo karta Agent Desktop aktivní,
musíte kliknout na vyskakovací oznámení. Níže je uvedeno chování a omezení vyskakovacích oznámení
prohlížeče:

• Zobrazení vyskakovacích oznámení prohlížeče závisí na nastavení operačního systému a prohlížeče.

• V operačním systému a prohlížeči je nutné povolit oprávnění pro vyskakovací oznámení prohlížeče.

• Po vyzvání musíte povolit oprávnění prohlížeče.

• Umístění vyskakovacích oken s oznámením prohlížeče závisí na operačním systému.

• Vyskakovací oznámení prohlížeče nelze stohovat. Nové oznámení nahradí stávající vyskakovací oznámení.

Další informace o podporovaných prohlížečích naleznete v tématu Požadavky na prohlížeč, na straně 2.

• Vyskakovací oznámení se týkají hovorů, konverzací, e-mailů a konverzace prostřednictvím
sociálních sítí. Vyskakovací oznámení obsahují výstražnou zprávu, telefonní číslo, jméno nebo
e-mailovou adresu zákazníka. Například příchozí e-mail od johndoe@gmail.com.

• Správce nastaví časový interval pro automatické zavírání vyskakovacích oznámení. Hodnota
časového limitu je v prohlížeči Chrome respektována v operačních systémech Windows, Chrome
OS a macOS. Ostatní podporované prohlížeče však neuplatňují konzistentně nastavenou hodnotu
časového limitu oznámení.

Poznámka

Nastavení prohlížeče pro Chrome
V prohlížeči Chrome pro Windows 10 a Windows 11 se nemusí zobrazovat vyskakovací oznámení. Pokud
chcete, aby se oznámení zobrazovala na ploše, a nikoli v panelu Správa oznámení v systému Windows 10
aWindows 11, zakažte v prohlížeči Chrome (verze 86 a starší) funkci Povolit nativní oznámení. Vyskakovací
oznámení, která se zobrazují na ploše, budou v nativním formátu.
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Procedura

Krok 1 OtevřeteChrome a do adresního řádku zadejtechrome://flags/#enable-native-notifications.
Krok 2 Na klávesnici stiskněte klávesu Enter.
Krok 3 V rozevíracím seznamu označeného pole vyberte možnost Zakázáno.
Krok 4 Klikněte na možnost Spustit znovu.

Oznámení se na ploše zobrazují v nativním formátu.

Oznámení na ploše
Oznámení na úrovni plochy nebo aplikace se zobrazují v pravém horním rohu obrazovky plochy. Níže je
uvedeno chování a omezení oznámení na ploše:

• Oznámení na ploše lze skládat na sebe.

• Oznámení na ploše lze automaticky odmítnout nebo zavřít.

• Oznámení na ploše v plochy jsou zobrazena na základě Nastavení oznámení. Další informace viz
Povolení nebo zakázání nastavení oznámení, na straně 55.

Správce nakonfiguruje následující položky:

• Počet oznámení na ploše, která se mají zobrazit najednou.

• Časový interval pro automatické zavírání oznámení na ploše. Nastavený časový limit pro oznámení platí
pro podporované prohlížeče v systémechWindows OS a ChromeOS. Podporované prohlížeče v systému
macOS zavírají oznámení automaticky.

Oznámení na ploše se týkají hovorů, konverzací, e-mailů a konverzace prostřednictvím sociálních sítí.
Oznámení obsahuje jméno zákazníka, telefonní číslo, zprávu konverzace nebo informace o požadavku. Níže
jsou uvedeny příklady:

OznámeníAkce

Automatické obnovení záznamu

Záznam bude pokračovat za 5 sekund.

Při obnovení záznamu hovoru.

Informace o zákazníkovi byly aktualizovány

Aktualizovaná data hovoru přepíšou vaše změny.

Pokud hodnoty proměnné CAD (Data
přidružená k hovoru) upravuje více
uživatelů současně.
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OznámeníAkce

automaticky otevírané okno doručeno

Bylo vám doručeno automaticky otevírané okno na obrazovce.

Znovu otevřít automaticky otevírané okno na obrazovce nebo
<Screen Pop hyperlink>

Podle konfigurace směrování, kterou váš správce
nastavil v nástroji Flow Designer, se zobrazí
přizpůsobený text nebo hypertextový odkaz Znovu
otevřít automaticky otevírané okno na obrazovce.

Poznámka

Když je vám úspěšně doručeno
automaticky otevírané okno.

Konzultace připojena

Váš požadavek na konzultaci byl přijat.

Když jiný agent přijme vaši žádost
o konzultaci.

Konference byla připojena

Váš požadavek na konferenci byl schválen.

Když jiný agent přijme vaši žádost
o konferenci.

Konzultační hovor přidržen

Váš konzultační hovor je přidržen.

Když je požadavek na konzultační hovor
přidržen.

Automatické ukončení

Váš hovor byl automaticky ukončen.

Když je hovor automaticky ukončen.

Zprávy od uživatele Pavel Novák

Dobře, chápu. Díky!

Když od zákazníka obdržíte zprávu
konverzace.

Zprávy od uživatele Pavel Novák

Příloha odeslána.

Při odesílání přílohy zákazníkovi.

Zpráva od uživatelky Anna Kubešová

Ahoj, tady je Anna Kubešová. Jak vám mohu…

Když odešlete konferenční zprávu
konverzace jinému agentovi.

Ukončení konverzace uživatelem Patrik Fiala

Vaše konverzace skončila.

Když zákazník ukončí zprávu konverzace.

Změna týmu byla úspěšná

Nyní jste přiřazeni do týmu Sales_Team.

Když změníte tým.

Příchozí hovor od uživatelky Marie Kamenská

00:02

Při příchozím hovoru z Aplikace Webex.

Zpráva od uživatele Pavel Novák

Dobře, chápu. Díky!

Když obdržíte zprávu konverzace od
Aplikace Webex.
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OznámeníAkce

Příchozí schůzka z Osobní místnosti uživatelky Marie
Kamenská

00:02

Když obdržíte žádost o schůzku z Aplikace
Webex.

Naplánovaná schůzka pro ukázku

Za 5 minut

Pokud není název schůzky pro naplánovanou schůzku
definován, zobrazí se v záhlaví oznámení výchozí
název osobní místnosti. Například:Osobní místnosti
uživatelky Marie Kamenská.

Poznámka

Pokud schůzka začala, zbývající čas se nahradí textem Nyní.

Naplánovaná schůzka pro ukázku

Nyní

Když obdržíte plánovanou žádost
o schůzku z Aplikace Webex.

• V podokně Seznam úkolů, v každé konverzaci a úkolu konverzace prostřednictvím sociálních sítí
zobrazuje počet nepřečtených zpráv.

• Když obdržíte požadavek na konverzaci, konverzace prostřednictvím sociálních sítí nebo e-mail,
jste upozorněni pomocí zvukového oznámení.

Poznámka

Stavy agenta
Stav agenta se vztahuje k vašemu pracovnímu stavu při používání nástroje Agent Desktop. Níže jsou uvedeny
stavy agenta:

• Stav nastavený vámi – určuje, zda můžete přijímat kontakty napříč všemi komunikačními kanály (volání,
konverzace, e-mail, nebo žádost konverzace prostřednictvím sociálních sítí). Další informace viz Stavy
dostupnosti agenta, na straně 28.

• Stav nastavený systémem – stav, který vám systém přiřadí na základě kanálu, přes který komunikujete.
Další informace naleznete v tématech Stavy hlasových hovorů, na straně 32 a Stavy e-mailu a konverzace,
na straně 33.

Stavy dostupnosti agenta
Následují stavy agenta zobrazené v řešení Agent Desktop, které se vztahují na všechny kanály (hlasové volání,
vnější volání, odchozí a digitální kanály):

• K dispozici

• Nečinný, na straně 29
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• ZvBO, na straně 29

Níže je uvedeno označení agenta:

• Zapojený, na straně 30

K dispozici

StavDostupný značí, že jste připraveni přijímat a odpovídat na žádosti o kontakt, které jsou vám směrovány.
Po přihlášení musíte z rozevíracího seznamu vybrat možnostDostupný, abyste mohli přijímat hlasové hovory,
konverzace, e-maily a žádosti konverzace prostřednictvím sociálních sítí. Stav Dostupný je označen zelenou
ikonou ( ).

• Jakákoli komunikace, například hlasový hovor, konverzaci, e-mail, konverzace prostřednictvím
sociálních sítí, nebo kampaň, je k vám směrována pouze tehdy, když je váš stav nastaven na
Dostupný. Další informace viz Změna stavu dostupnosti, na straně 48.

• Zpoždění závisí na síťovém připojení.

Poznámka

Nečinný

Stav Nečinný znamená, že jste přihlášeni, ale nejste připraveni přijímat žádné směrované požadavky. Po
přihlášení na plochu, je váš stav nastaven na výchozí nečinný stav (důvod) nakonfigurovaný správcem.

Správce nakonfiguruje více důvodů stavu nečinnosti, které jsou vhodné pro váš podnik. Pokud musíte přejít
do režimu offline kvůli schůzce, školení nebo přestávce na oběd, změňte svůj stav na nečinný tak, že vyberete
příslušnou možnost z rozevíracího seznamu. Důvody nečinnosti definované správcem jsou označeny šedou
ikonou ( ).

Kromě toho můžete zvolit důvod nečinnosti při interakci se zákazníkem, například během konverzace se
zákazníkem nebo při odpovědi na e-mailovou zprávu. Další informace o tom, jaký důvod nečinnosti použít,
získáte od svého supervizora.

Pokud máte nastavený stav Dostupný nebo Nečinný bez probíhající konverzace, váš supervizor vás
může odhlásit z plochy. Pro přístup do nástroje plochy se musíte znovu přihlásit. Další informace viz
Přihlášení k ploše Agent Desktop, na straně 43.

Poznámka

ZvBO

Stav RONA (Přesměrování při neodpovědi) značí, že jste nepřijali hlasový hovor, konverzaci, e-mail nebo
žádost konverzace prostřednictvím sociálních sítí ve stanoveném čase. Hlasový hovor, konverzace, e-mail
nebo žádost konverzace prostřednictvím sociálních sítí je vrácena zpět do fronty. Systém změní váš stav
z Dostupný na RONA. Vedle stavu RONA je zobrazena červená ( ) ikona.

Správce nastaví čas, který je k dispozici pro přijetí příchozího požadavku z libovolného kanálu. Pokud je
nakonfigurovaná maximální doba delší než osm sekund, tlačítko akce v místním okně bliká pět sekund, než
se váš stav změní na RONA.
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Pokud se vám nepodaří přijmout požadavek ve stanoveném čase zobrazeném na časovači, tlačítko akce
v místním okně na několik sekund zabliká a váš stav se změní na RONA (Přesměrování při neodpovědi).
Požadavek je vrácen do fronty.

Systém vám nemůže doručit žádné nové žádosti o kontakt za následujících podmínek:

• Požadavek nebyl zodpovězen během stavu Dostupný.

• Poskytnuté Číslo v adresáři nebo Linka je nesprávné.

Po změně stavu na RONA se zobrazí místní okno s následujícími možnostmi:

• Přejít na nečinný: Když kliknete na možnost Přejít na nečinný, váš stav se změní z RONA na výchozí
důvod nečinnosti nakonfigurovaný správcem.

• Přejít na dostupný: Když kliknete na možnost Přejít na dostupný, váš stav se změní z RONA na
Dostupný. Stav Dostupný značí, že jste připraveni přijímat a odpovídat na žádosti o kontakt, které jsou
vám směrovány.

Pokud vám není doručen požadavek na příchozí hovor z důvodu poruchy sítě, telefonu nebo jiných zařízení,
je váš stav nastaven na RONA. Klikněte na možnost Přejít na nečinný, která je zobrazena v místním okně
a kontaktujte správce, aby situaci vyšetřil.

• Stav nelze změnit na RONA ručně.

• Pokud chcete přijmout hlasový hovor, konverzaci, e-mail nebo žádost konverzace prostřednictvím
sociálních sítí musíte ručně změnit stav z RONA na Dostupný.

• Pokud aplikace plochy aplikace v aktivním okně nebo kartě prohlížeče, jste upozorněni pomocí
vyskakovacího oznámení, když se stav změní na RONA. Další informace viz Vyskakovací
oznámení – prohlížeč, na straně 25.

Poznámka

Zapojený

Štítek Zapojený označuje, že jste zaneprázdněni a ve spojení se zákazníkem. Po přijetí žádosti o kontakt se
stav Dostupný ( ) změní na štítek Zapojený ( ).
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Pokud se během interakce se zákazníkem rozhodnete přejít do libovolného klidového stavu, změní se ikona
štítku Zapojený z (Zapojený ve stavu Dostupný) na (Zapojený ve stavu Nečinný).
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Časovač spojení se zobrazí v podokně Nastavení interakce, nikoliv v poli Stav dostupnosti. Po ukončení
interakce se zobrazí stav a časovač. Další informace viz Časovače stavu a připojení, na straně 22.

Pokud jste zapojeni a nacházíte se ve stavu Dostupný ( ), můžete v závislosti na kapacitě kanálu nadále
přijímat aktivní požadavky na jiných kanálech.

Agent Desktop zachovává stav dostupnosti, i když zavřete prohlížeč nebo vymažete mezipaměť
prohlížeče.

Poznámka

Stavy hlasových hovorů
Stavy hlasových hovorů jsou iniciovány systémem. Stav hovoru se mění v závislosti na vaší akci během
hovoru a na tom, zda komunikujete se zákazníkem nebo jiným agentem. Například při přidržení hovoru
zákazníka se v podokně Nastavení interakce zobrazí stav jako Přidržený hovor.

Časovač připojení: Když přijmete hovor, konverzaci, e-mail nebo požadavek konverzace prostřednictvím
sociálních sítí, zobrazí se vedle požadavku v podokně Seznam úkolů.Časovač zobrazuje dobu, která uplynula
od přijetí požadavku. Časovač připojení je aktualizován každou sekundu a jeho formát je mm:ss. Pokud jste
připojeni déle než jednu hodinu, změní se formát na hh:mm:ss (například 01:10:25). Časovač připojení se
zobrazuje také v podokně Nastavení interakce pane.

Když komunikujete s volajícím (zákazníkem) nebo jiným agentem, systém na základě vaší akce nastaví
následující stavy hlasového hovoru:
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• Vyzvánění – Označuje, že se v pravém dolním rohu plochy zobrazuje místní okno příchozího hovoru.
Pokud se vám nepodaří přijmout hovor v době nakonfigurované správcem, hovor se vrátí do fronty.
Systém změní váš stav z Dostupný na RONA.

• Přidržený hovor – Označuje, že jste zákazníka přidrželi.

• Vyžádaná konzultace – Označuje, že jste zahájili konzultační hovor.

• Konzultace – Označuje, že konzultujete s jiným agentem.

• Přidržená konzultace – Označuje, že jste přidrželi agenta, se kterým konzultujete.

• Ikona Konferences <telefonním číslem nebo jménem agenta> – Označuje třístrannou komunikaci mezi
vámi, zákazníkem a dalším agentem.

• Ukončení – Označuje, že jste ukončili hlasový hovor se zákazníkem.

Stavy e-mailu a konverzace
Stavy konverzace a e-mailové žádosti jsou iniciovány systémem a mění se podle toho, jak pokračujete v
komunikaci.

Stav e-mailu

• Ukončení – Označuje, že jste ukončili e-mailovou komunikaci se zákazníkem.

Stavy konverzací a kanálů sociálních sítí

Níže jsou uvedeny stavy požadavků na konverzaci a kanály sociálních sítí:

• Vyžádaná konference – Označuje, že jste zahájili konferenční konverzaci.

• Konference – Označuje třístrannou komunikaci mezi vámi, zákazníkem a dalším agentem.

• Ukončení – Označuje, že jste ukončili konverzaci nebo konverzace prostřednictvím sociálních sítí se
zákazníkem.

Přístupnost
Aplikace Agent Desktop podporuje funkce, které usnadňují přístup pro uživatele se zrakovým postižením.
Následující tabulka ukazuje, jak se pohybovat v aplikaci Agent Desktop pomocí funkcí usnadnění přístupu:

Přístupnost webu

Použití následujících klávesProvedení následujících akcíPrvek aplikaceAgent Desktop

Šipky nahoru a dolůProcházení uložených e-mailových adres v
rozevíracím seznamu.

Přihlásit

EnterVýběr e-mailové adresy.Přihlásit
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Použití následujících klávesProvedení následujících akcíPrvek aplikaceAgent Desktop

Klávesnice Mac:
Command+Šipka doleva

Klávesnice Windows:
Alt+Šipka doleva

Změna vybrané e-mailové adresy.Přihlásit

EnterPřihlášení k aplikaci Agent DesktopPřihlásit

Šipka doprava a EnterVýběr Čísla vytáčení neboLinky.Přihlašovací údaje stanice

Tabulátor

Šipky doprava a doleva

Zaměření a výběr možnosti v dialogovém
okně Vytočit číslo nebo Linka.

Přihlašovací údaje stanice

TabulátorProcházení prvků v dialogovém okně
Vytočit číslo nebo Linka.

Přihlašovací údaje stanice

Šipky nahoru a dolůVýběr názvu týmu z rozevíracího seznamu
Tým.

Přihlašovací údaje stanice

EnterVyberte některou možnost.Přihlašovací údaje stanice

EscZavření dialogového okna Přihlašovací
údaje ke stanici.

Přihlašovací údaje stanice

Tab a EnterPřístup k Centru oznámení.Centrum oznámení

Šipky nahoru a dolůProcházení notifikací.Centrum oznámení

Tab, potom Enter nebo
mezerník

Označení všech oznámení jako přečtených,
opětovné otevření automaticky otevíraného
okna, zavření oznámení a ignorování
oznámení.

Centrum oznámení

Esc nebo Enter nebomezerníkZavření dialogového okna Centrum
oznámení.

Centrum oznámení

Šipky nahoru a dolůProcházení stavu agenta z rozevíracího
seznamu.

Stav agenta

EnterVýběr stavu agenta.Stav agenta

Esc nebo Enter nebomezerníkZavření dialogového okna stavu agenta.Stav agenta

Enter nebo mezerníkPřístup k dialogovému oknu profilu
uživatele.

Profil uživatele

Tab a EnterProcházení možností v dialogovém okně
profilu uživatele.

Profil uživatele

EscZavření dialogového okna profilu uživatele.Profil uživatele

Tab a EnterPřístup k Nastavení oznámení.Nastavení oznámení
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Použití následujících klávesProvedení následujících akcíPrvek aplikaceAgent Desktop

Tab a mezerníkPovolení nebo zakázánímožností (přepínací
tlačítka) v Nastavení oznámení.

Nastavení oznámení

Klávesy se šipkamiZvýšení nebo snížení hlasitosti zvuku.Nastavení oznámení

Tab, potom Enter nebo
mezerník

Ztlumení, zrušení ztlumení nebo přehrávání
zvuku.

Nastavení oznámení

Tab a mezerníkPřepnutí na tmavý režim (přepínací
tlačítko).

Tmavý režim

Tab a EnterPřístup k dialogovému oknu Klávesové
zkratky.

Klávesové zkratky

Tab a EnterProcházení prvků v dialogovém okně
Seznam klávesových zkratek.

Klávesové zkratky

Tab, potom Enter nebo
mezerník

Vymazání kritéria vyhledávání v poli pro
vyhledávání.

Klávesové zkratky

Tab a EnterŘazení sloupců v dialogovémokně Seznam
klávesových zkratek.

Klávesové zkratky

Tab, potom šipky nahoru nebo
dolů

Procházení seznamu klávesových zkratek.Klávesové zkratky

Tab, potom Enter nebo
mezerník

Maximalizace, obnovení a zavření
dialogového okna Seznam klávesových
zkratek.

Klávesové zkratky

Tab a EnterStažení sestavy o chybě.Sestava o chybě

Šipky doleva nebo dopravaProcházení sestav.Sestavy Výkonnostní statistiky
agenta

EnterVyberte hlášení.Sestavy Výkonnostní statistiky
agenta

Klávesy se šipkamiPřepínání mezi úkoly.Seznam úkolů

Enter nebo mezerníkVýběr úkolu.Seznam úkolů

Šipky doprava a dolevaProcházení všech kanálů v rámci Historie
interakcí agenta.

Historie interakcí agenta

EnterVýběr kanálu.Historie interakcí agenta

TabPřepínání mezi historií kontaktů v určitém
kanálu.

Historie interakcí agenta

EnterPřijetí požadavku místního okna.Místní okno

TabPřepínání mezi požadavky místního okna.Místní okno

Uživatelská příručka k aplikaci Agent Desktop pro řešení Cisco Webex Contact Center
35

Úvod
Přístupnost



Použití následujících klávesProvedení následujících akcíPrvek aplikaceAgent Desktop

TabProcházení prvků v Nastavení interakce.Nastavení interakce

EnterVyberte některou možnost.Nastavení interakce

TabPřepínání mezi hodnotami proměnných
CAD.

Proměnné CAD

Enter nebo mezerníkVýběr hodnoty proměnné CAD.Proměnné CAD

Šipky doprava a dolevaVýběr možnosti přepínače.Přenos, konzultace nebo
konference

Šipky nahoru a dolůVýběr z rozevíracího seznamu.Přenos, konzultace nebo
konference

EnterVyberte některou možnost.Přenos, konzultace nebo
konference

EscZavření dialogového okna.Přenos, konzultace nebo
konference

Tab, potom Enter nebo
mezerník

Procházení možností.Konverzace a Konverzace
prostřednictvím sociálních sítí

Tab, potom Enter nebo
mezerník

Rozbalení nebo sbalení informací
o kontaktech.

Konverzace a Konverzace
prostřednictvím sociálních sítí

Tab, potom Enter nebo
mezerník

Procházení možností.E-mail

Tab, potom Enter nebo
mezerník

Rozbalení nebo sbalení informací
o kontaktech.

E-mail

Tab, potom Enter nebo
mezerník

Výběr stylu rozšířeného formátování textu.E-mail

Šipky doprava a dolevaVýběr adresáře nebo číselníku.Vnější volání

Šipky nahoru a dolůProcházení záznamů v adresáři nebo
vytočeného čísla v číselníku.

Vnější volání

Tab, potom Enter nebo
mezerník

Vymazání kritéria vyhledávání v poli pro
vyhledávání.

Vnější volání

Tab a EnterVýběr kontaktu z adresáře a uskutečnění
hovoru.

Vnější volání

Tab, potom Enter nebo
mezerník

Pohyb po číselné klávesnici na číselníku
pro uskutečnění hovoru.

Vnější volání

EscZavření dialogového okna Vnější volání.Vnější volání
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Použití následujících klávesProvedení následujících akcíPrvek aplikaceAgent Desktop

Tab, potom Enter nebo
mezerník

Maximalizace a obnovení miniaplikací.Doplňkové informace

Šipky doprava a dolevaPohyb mezi kartami v podokněDoplňkové
informace.

Doplňkové informace

Enter nebo mezerníkVýběr karty.Doplňkové informace

Tab nebo šipky nahoru a dolůProcházení prvků na kartě.Doplňkové informace

Tab a EnterPřístup k odkazu Zobrazit e-mailovou
zprávu na kartě Historie kontaktů.

Doplňkové informace

Tab, potom Enter nebo
mezerník

Procházení možností Upravit rozložení.Doplňkové informace

Tab a EnterObnovení rozložení celé plochy.Obnovení rozložení plochy

Tab, potom Enter nebo
mezerník

Procházení a výběr prvků v dialogovém
okně Potvrzení obnovení rozložení.

Obnovení rozložení plochy

Tab, potom Enter nebo
mezerník

Rozbalení a sbalení dialogového okna
Důvody ukončení.

Činnost po hovoru

TabProcházení prvků v dialogovém okně
Důvody ukončení.

Činnost po hovoru

Tab, potom Enter nebo
mezerník

Zrušení automatického ukončení.Činnost po hovoru

Šipky nahoru a dolůVýběr možnosti přepínače.Činnost po hovoru

Tab, potom Enter nebo
mezerník

Odeslat shrnutí po ukončení hovoru.Činnost po hovoru

TabProcházení prvků v dialogovém okně
Centrum nápovědy.

Nápověda

EnterVyberte některou možnost.Nápověda

Shift+Tab a EnterPřístup ke konkrétnímu tématu nápovědy
na nové kartě.

Nápověda

EscZavření dialogového okna Centrum
nápovědy.

Nápověda

Tab

Enter nebo mezerník

Odhlášení z Agent Desktop.Odhlásit

Tab, potom šipky nahoru
a dolů

Procházení prvků v rámci AplikaceWebex.Aplikace Webex
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Použití následujících klávesProvedení následujících akcíPrvek aplikaceAgent Desktop

Enter nebo mezerníkVyberte některou možnost.Aplikace Webex

Podpora čtečky obrazovky
Agent Desktop podporuje také software pro čtení obrazovky JAWS, a to pro níže uvedené prvky.

Další informace o podporovaných verzích softwaru JAWS naleznete ve zprávěVoluntary Product Accessibility
Templates (VPAT) pro Cisco Webex Contact Center.

PoznámkyPrvekPodokno, stránka nebo
miniaplikace

Čtečka obrazovky přečte název ikony, nadpis, název pole,
kombinované pole, rozevírací seznam, přepínací tlačítko,
textové pole, možnost vyhledávání, chybovou zprávu, počet
položek v seznamu, text nápovědy, rozbalení nebo sbalení
a klávesovou zkratku pro pokračování.

Čtečka obrazovky JAWS nepřečte rozevírací
seznam s automatickým doplňováním, který se
zobrazí na základě kritéria vyhledávání.

Poznámka

Ikony a uživatelské
rozhraní

Agent Desktop

Čtečka obrazovky přečte e-mailovou adresu a další úkol
pro pokračování.

Názvy políPřihlásit

Čtečka obrazovky přečte chybovou zprávu, která je
výsledkem neúspěšného odeslání podrobností přihlášení
ke stanici. Například, když je vytáčené číslo neplatné.

Chyba v dialogovém
okně Přihlašovací
údaje ke stanici.

Přihlášení ke stanici

Čtečka obrazovky přečte počet nepřečtených zpráv
a možnosti v dialogovém okně.

Počet zprávCentrum oznámení

Čtečka obrazovky přečte rozevírací seznam stavu agenta.SeznamStav agenta

Čtečka obrazovky přečte možnosti profilu.MožnostiProfil uživatele

Čtečka obrazovky čte popisný text nápovědy typu
směrování přiřazeného k profilu.

Kapacita kanálu

Čtečka obrazovky čte popisný text nápovědy kmožnostem
nastavení oznámení: Povolit oznámení, Povolit tichá
oznámení a Povolit zvuková oznámení.

Text nápovědyNastavení oznámení

Čtečka obrazovky přečte název záhlaví sloupce a hodnoty
řádku.

Záhlaví sloupců
a řádky

Klávesové zkratky

Čtečka obrazovky přečte stav stažení sestavy o chybách.StavStažení sestavy
o chybě
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PoznámkyPrvekPodokno, stránka nebo
miniaplikace

Čtečka obrazovky přečte název miniaplikace.NázevVýkonnostní statistiky
agenta

Čtečka obrazovky přečte každé záhlaví tabulky a každou
buňku v tabulce.

Tabulka

Čtečka obrazovky přečte jméno žádosti o kontakt, telefonní
číslo nebo e-mailovou adresu a typ kanálu. Například e-mail
z adresy johndoe@gmail.com.

Žádost o kontaktSeznam úkolů a místní
okno

Čtečka obrazovky přečte jméno žádosti o kontakt, telefonní
číslo nebo e-mailovou adresu, typ kanálu a další
podrobnosti.

Historie kontaktuHistorie interakcí
agenta

Čtečka obrazovky přečte název miniaplikace a její obsah.Nadpis a obsahMiniaplikace

Čtečka obrazovky přečte obsah adresáře.AdresářVnější volání

Čtečka obrazovky přečte číslo na číselníku.ČíselníkVnější volání

Čtečka obrazovky přečte možnosti v dialogovém okně
Centra nápovědy, obsah a text hypertextového odkazu.

Dialogové oknoNápověda

Přístupové klávesové zkratky
Pomocí klávesových zkratek získáte snadný přístup k funkcím pracovní plochy. Klávesové zkratky definují
alternativní způsob provedení určité akce na pracovní ploše. Pokud chcete provést klávesovou zkratku, ujistěte
se, že se střed pozornosti nachází uvnitř obrazovky plochy.

Ujistěte se, že je jazyk zobrazení klávesnice v operačním systému nastaven na angličtinu (Spojené
státy), aby všechny klávesové zkratky nástroje plochy reagovaly podle očekávání.

Poznámka

Přístup k seznamu klávesových zkratek:

Než začnete

Musíte být přihlášeni k ploše plochy. Další informace naleznete v tématu Přihlášení k ploše Agent Desktop.

Procedura

Krok 1 V pravém horním rohu nástroje plochy klikněte na Profil uživatele.
Krok 2 V části Nápověda klikněte na možnost Klávesové zkratky.

Dialogové okno Seznam klávesových zkratek zobrazuje následující položky:

• Předdefinované klávesové zkratky

• Konfliktní klávesové zkratky
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• K seznamu klávesových zkratek můžete přistupovat pomocí klávesové zkratky Ctrl + Alt +
F.

• Klávesové zkratky nereagují, pokud jsou stejné klávesy přiřazeny k provedení více než jedné
akce. Pro vyřešení konfliktních klávesových zkratek se musíte obrátit na správce.

• Pomocí vyhledávacího pole můžete seznam filtrovat.

Poznámka

Krok 3 (Volitelné) Pro přetažení nebo změnu velikosti dialogového okna Seznam klávesových zkratek postupujte
následovně:

• Pokud chcete dialogové okno přetáhnout, najeďte na něj ukazatelem myši. Ukazatel myši se změní na
. Klikněte na dialogové okno a přetáhněte jej na požadované místo.

• Pokud chcete změnit velikost dialogového okna, najeďte ukazatelem myši na jeho okraj. Ukazatel se

změní na nebo (úchyt pro nastavení velikosti) na základě umístění ukazatele. Kliknutím na
úchyt velikosti a jeho přetažením změníte velikost dialogového okna.

• Velikost dialogového okna nelze změnit pod minimální šířku a výšku 480 x 320 pixelů. Tím je zajištěno,
že obsah dialogového okna zůstane vždy čitelný.

• Pokud chcete dialogové okno maximalizovat, klikněte na .

Klávesové zkratky agenta
V následující tabulce jsou uvedeny klávesové zkratky pro jednotlivé agenty:

Pokud používáte klávesnici Mac, stiskněte klávesu Option místo klávesy Alt. Pokud chcete například
přejít do stavu Dostupný, stiskněte klávesy Control-Option-R.

Poznámka

Tabulka 5: Seznam klávesových zkratek nástroje Agent Desktop (Windows)

Klávesové
zkratky

AkceSkupina

Ctrl+Alt+RPřepnout na stav DostupnýStav agenta

Ctrl+Alt+NPřepnout na stav Nečinný

Ctrl+Alt+APřijmout konverzaci/e-mail/soc. síťAplikace

Ctrl+Alt+PPřepínat mezi místními okny

Ctrl+Shift+9Rozbalit/Sbalit místní okno

Ctrl+Shift+4Přijmout všechna (viditelná) místní okna
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Klávesové
zkratky

AkceSkupina

Ctrl+Alt+SOdeslat e-mailVyřizování e-mailů

Ctrl+Shift+6Odpovědět

Ctrl+Shift+5Odpovědět všem

Ctrl+Alt+TOtevřít navigační kartuZobrazení vložené
plochy

Ctrl+Alt+BObnovit

Ctrl+Alt+VPodržet hovor/PokračovatNastavení interakce

Ctrl+Shift+ZPozastavit/Pokračovat v záznamu

Ctrl+Alt+HPožadavek na konferenci pro hovor/konverzaci

Ctrl+Alt+CPožadavek konzultace pro hovor

Ctrl+Alt+EUkončit všechny kanály

Ctrl+Alt+XPožadavek na přenos pro všechny kanály

Ctrl+Alt+MUložit hodnoty upravených proměnných CAD

Ctrl+Alt+ZVrátit hodnoty upravených proměnných CAD

Ctrl+Alt+YRozbalit/Sbalit

Ctrl+Alt+WDůvod ukončení

Ctrl+Alt+1Otevřít domovskou stránkuNavigace

Ctrl+Alt+2Otevřít stránku Výkonnostní statistiky agenta

Ctrl+Alt+IOtevřít centrum oznámeníOznámení

Ctrl+Alt+DPovolit tichá oznámení

Ctrl+Alt+OOtevřít vnější voláníVnější volání

Ctrl+Shift+8Přepínat mezi aktivními úkolySeznam úkolů

Ctrl+Shift+7Rozbalit/Sbalit panel úloh

Ctrl+Alt+UOtevřít profil uživateleProfil uživatele

Ctrl+Alt+LOdhlásit

Ctrl+Alt+FOtevřít seznam klávesových zkratek

Ctrl+Shift+2Stažení sestavy o chybě
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Klávesové
zkratky

AkceSkupina

Ctrl+Shift+3Otevřít aplikaci WebexAplikace Webex

Ctrl+Shift+1Minimalizovat/obnovit aplikaci Webex

• Pořadí čísla klávesové zkratky vNavigační panel vychází z pořadí, v jakém je příslušnáminiaplikace
nebo vlastní stránka nakonfigurována v Rozložení plochy. Pokud je například ikona Customer
Experience Analytics třetí položkou na navigačním panelu, klávesová zkratka Ctrl+Alt+3 otevře
stránku Customer Experience Analytics.

• U písmen použitých v klávesových zkratkách se nerozlišují velká a malá písmena.

Poznámka
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K A P I T O L A 2
Práce s plochou Agent Desktop

• Přihlášení k ploše Agent Desktop, na straně 43
• Instalace aplikace plochy, na straně 47
• Změna stavu dostupnosti, na straně 48
• Reakce na vypršení časového limitu nečinnosti, na straně 48
• Použití důvodu pro ukončení, na straně 49
• Odstranění ukončené interakce, na straně 50
• Řešení problémů s plochou, na straně 50
• Automaticky otevírané okno, na straně 51
• Profil uživatele, na straně 53
• Aplikace Webex, na straně 57
• Přidání emodži do konverzace WhatsApp, na straně 61
• Odhlášení z plochy, na straně 62

Přihlášení k ploše Agent Desktop
Při používání nástroje Agent Desktop nezapomeňte na následující:

• Vícenásobné přihlášení: K nástroji Agent Desktop nelze přistupovat z více prohlížečů nebo z více karet
stejného okna prohlížeče.

Pokud se přihlásíte k více instancím Agent Desktop a přepínáte mezi prohlížeči nebo kartami, abyste
měli přístup k ploše Agent Desktop, zobrazí se výzva. Klikněte na možnost Pokračovatve výzvě
k přihlášení k ploše Agent Desktop v tomto okně prohlížeče.

Pokud kliknete na tlačítko Pokračovat během hovoru, podokno Nastavení interakce se načte během
čtyř až pěti sekund.

• Problémy s přihlášením: Pro vyřešení jakýchkoli problémů souvisejících s přihlášením se musíte obrátit
na svého správce. Následující situace vám mohou znemožnit přihlášení do nástroje Agent Desktop:

• Pokud je vytáčené číslo neplatné, není zaregistrované nebo je již použito jiným uživatelem.

• Pokud nejsou nakonfigurována oprávnění a nastavení nájemce, profilu, dovednosti nebo agenta.

• Pokud se vyskytnou problémy se sítí nebo rozhraním API (Application Programming Interface).
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• Opětovné načtení prohlížeče: Pokud nemůžete obnovit relaci z důvodu selhání připojení, vypršení
platnosti relace nebo problémů s místním úložištěm, znovu načtěte prohlížeč a obnovte relaci.

• Panel: Zpráva se zobrazí jako panel v horní části nástroje Agent Desktop s informací, že některé funkce
nejsou k dispozici. Až správce problém vyřeší, musíte znovu načíst webovou stránku Agent Desktop.
Po opětovném načtení prohlížeče se panel odstraní a v nástroji Agent Desktop jsou k dispozici všechny
funkce.

Než začnete

Zkontrolujte, zda je telefon připraven přijímat hovory.

Procedura

Krok 1 Do adresního řádku prohlížeče zadejte adresu URL zadanou správcem.
Krok 2 Zadejte uživatelské jméno a klikněte na tlačítko Další.

Pokud chcete změnit vybranou e-mailovou adresu, stiskněte klávesovou zkratku Alt + šipka doleva
(Windows) nebo Command + šipka doleva (Mac).

Poznámka

Krok 3 Zadejte heslo a klikněte na tlačítko Přihlásit.

Zobrazí se dialogové okno Přihlašovací údaje ke stanici.

Pokud chcete obnovit zapomenuté heslo, klikněte na možnost Zapomenuté heslo a zadejte
šestimístný potvrzovací kód zaslaný na vaši e-mailovou adresu.

Poznámka

Pokud výchozí číslo vytáčení (DN) nakonfiguroval správce, je toto číslo předvyplněno v políchČíslo vytáčení
a Linka.

Pokud správce omezí DN na výchozí DN, nemůžete upravovat předvyplněné DN při přihlašování do nástroje
Agent Desktop. Pole Číslo vytáčení a Linka jsou jen ke čtení. V tomto případě přeskočte krok 4 a krok 5.

Krok 4 V části Číslo vytáčení/Linka zadejte telefonní číslo pro příchozí a odchozí hovory. Ve výchozím nastavení
je vybrán přepínač Číslo vytáčení.

• Zaškrtněte zaškrtávací pole Mezinárodní formát vytáčení check box. V rozevíracím seznamu vyberte
kód země podle své zeměpisné polohy. Pro filtrování seznamu můžete také zadat kód země nebo název
země. Zadejte vytáčené číslo. Vytáčená čísla jsou ověřována na základě kódu země. Podporován je
následující formát:

• Formát kódu země: + [Kód země][Telefonní číslo]

Z rozevíracího seznamu vyberte kód země a zadejte pouze Telefonní číslo.

Například <+120> 15532447

Je zaškrtnuto pole Mezinárodní formát vytáčení a výchozí hodnota je +1.Poznámka

• Zrušte zaškrtnutí zaškrtávacího políčkaMezinárodní formát vytáčení, pokud chcete použít jiný formát
vytáčení čísel. Zadejte vytáčené číslo. Jsou podporovány následující formáty:

• Formát čísla E.164: [+][kód země][číslo]
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Například +11234567890

• Formát IDD (mezinárodní přímá volba): [IDD][kód země][číslo]

Například 01161123456789

Formát vytáčeného čísla závisí na vaší poloze. Podrobnosti o nastavení formátu získáte od správce.Poznámka

Krok 5 (Volitelné) Pokud používáte volající zařízení, vyberte přepínač Linka a zadejte volající linku, která je
nakonfigurována vaším správcem (například 10078). Linka podporuje maximálně 18 číslic.

Krok 6 V částiTým vyberte z rozevíracího seznamu tým, ke kterému chcete být přiřazeni, nebo použijte vyhledávací
pole pro filtrování seznamu.

Krok 7 (Volitelné) Zaškrtněte políčko Zapamatovat si moje pověření, abyste uložili pověření stanice pro budoucí
přihlášení.

• Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka Zapamatovat si moje přihlašovací údaje, přihlašovací
údaje se neuloží pro budoucí přihlášení. Přihlašovací údaje je třeba zadat ručně při každém
přihlášení k aplikaci Agent Desktop.

• Dialogové okno Přihlašovací údaje stanice podporuje funkci prohlížeče pro automatické
dokončování. Automatické dokončování šetří váš čas tím, že automaticky vyplňuje dříve
zadaná vytáčená čísla a čísla linek. Počet návrhů, které jsou poskytovány v automatickém
dokončování, je specifický pro daný prohlížeč. Pokud chcete uložené položky odebrat, musíte
vymazat mezipaměť prohlížeče. Funkce automatického dokončování není podporována
v režimu soukromého prohlížení.

Poznámka

Krok 8 Klikněte na příkaz Odeslat.

Pokud jste zaškrtli políčko Zapamatovat si moje pověření, může se zobrazit zpráva, že vaše
pověření nebyla uložena. V takovém případě je třeba při opětovném přihlášení zadat údaje.

Poznámka

Správce může nakonfigurovat stránku úloh tak, aby se při přihlášení zobrazovala ilustrace na pozadí. Pokud
ilustrace není nakonfigurována, zobrazí se stránka úloh s prázdným pozadím.

Pokud správce přiřadí vašemu týmu neupravené rozložení, nové funkce založené na rozložení se
zobrazí po přihlášení. Pokud jste se již přihlásili, nové funkce založené na rozložení se zobrazí po
opětovném načtení prohlížeče.

Poznámka

Odezva
Agent Desktop podporuje responzivní zobrazení, které umožňuje snadné čtení a navigaci při různých
rozlišeních obrazovky. Velikost displeje Agent Desktop musí být větší než 500 × 500 pixelů (šířka × výška).
Pro co nejlepší zážitek z používání produktu Agent Desktop je nutné nastavit ve webovém prohlížeči zoom
na 100 %. Další informace o podporovaných verzích prohlížeče naleznete v tématu Požadavky na nástroj
Agent Desktop, na straně 2.

Rozhraní se automaticky přizpůsobuje na základě progresivních velikostí obrazovky, orientace a zobrazovacích
ploch zařízení Agent Desktop. Agent Desktop prokazuje responzivní chování následovně:
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• Horizontální záhlaví – Pokud je na horizontální záhlaví více vlastních miniaplikací nebo ikon, zobrazí
se ikona Více ( ):

• Po kliknutí na ikonu se v rozevíracím seznamu zobrazí vlastní miniaplikace a ikony.

• Při změně velikosti obrazovky se vlastní miniaplikace a ikony zobrazí na horizontální záhlaví podle
očekávání, bez ikony .

• Navigační panel – Levý navigační panel se v malých oblastech zobrazení sbalí do vodorovného záhlaví.
Když kliknete na ikonu Menu ( ), zobrazí se posuvný panel a ikony.

Nadpis a logo se nezobrazí, pokud má zobrazovací plocha šířku nižší než
736 pixelů. Pokud chcete zobrazit logo a nadpis, zvětšete šířku na 737
pixelů nebo více.

Poznámka

• Seznam úkolů,Historie interakcí agenta, a podooknaDoplňkové informace – Podookna jsou překryta
na Pracovní prostor. Ve výchozím nastavení jsou podookna v malých oblastech zobrazení ve sbaleném
stavu.

Po kliknutí na ikonu (rozbalit) každého podokna se na posuvném podokně zobrazí podrobnosti. Když
rozbalíte jedno podokno, ostatní rozbalená podokna se sbalí, aby pracovní plocha nebyla skrytá.

V podokně Doplňkové informace se objeví možnost Více, pokud se v zobrazení mohou zobrazit další
karty.

Pokud přidáte popisek do dlouhých miniaplikací, systém název popisku zkrátí.

• Vyhněte se přidávání štítků do dlouhých miniaplikací

• Klikněte pouze na ikonu miniaplikace. Není možné kliknout na celý řádek v rozevíracím seznamu
Více.

Poznámka

Agent Desktop lze nainstalovat jako aplikaci. Responzivní chování je stejné jako v případě nástroje v prohlížeči
Agent Desktop.

• Správce určí, zda je vlastní miniaplikace responzivní, nebo ne.

• Neresponzivní miniaplikace nemohou zajistit nejlepší uživatelský zážitek a nezobrazují se, pokud
je zobrazovací plocha menší než 736 pixelů. Pokud chcete zobrazit miniaplikace, které jsou
nakonfigurované jako neresponzivní, zvětšete šířku na 737 pixelů nebo více.

Poznámka
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Instalace aplikace plochy
plochymůžete nainstalovat jako aplikaci, pokud k plochy přistupujete pomocímoderníhowebového prohlížeče,
který podporuje progresivní webové aplikace (PWA).

PWAs jsou webové aplikace, které využívají nejnovějších technologií ke kombinování nejlepších aplikací
pro web a mobilní aplikace. Představte si je jako webové stránky vytvořené pomocí webových technologií,
které se chovají jako aplikace.

Operační systémy a prohlížeče, které podporují plochy jako aplikaci, jsou:

• Operační systémy –Windows 10 a Windows 11, macOS a Chrome OS

• Webové prohlížeče – Google Chrome a Edge Chromium (MS Edge)

Než začnete

• Musíte být přihlášeni k ploše plochy. Další informace naleznete v tématu Přihlášení k ploše Agent
Desktop.

• Musíte používat moderní webový prohlížeč, který podporuje PWA, například Google Chrome a Edge
Chromium (MS Edge).

Procedura

Krok 1 Klikněte na odkaz Instalovat aplikaci zobrazený v oznamovací zprávě nebo na ikonu Instalovat Webex
CC Desktop zobrazenou v adresním řádku.

Krok 2 Klikněte na tlačítko Instalovat.

Po instalaci se plochy otevře v samostatném okně aplikace a lze jej používat jako samostatnou aplikaci na
ploše. Aplikaci můžete přidat na domovskou obrazovku nebo ji připnout na hlavní panel, abyste k ní měli
snadný přístup.

• Když se přihlásíte do plochy nebo vyčistíte mezipaměť, budete upozorněni na možnost
nainstalovat plochy jako desktopovou aplikaci.

• plochy nemůžete nainstalovat jako desktopovou aplikaci pomocí webového prohlížeče Firefox.

• Nezáleží na tom, zda získáte přístup k nástroji plochy z webového prohlížeče, nebo jako
aplikace, uživatelské prostředí (UX) se nemění, pouze adresní řádek není součástí desktopové
aplikace.

• Odinstalace aplikace plochy:

• Klikněte na ikonu elipsy na titulním panelu aplikace.

• Klikněte na možnost Odinstalovat Webex CC Desktop > Odstranit.

Poznámka
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Změna stavu dostupnosti
Po přihlášení do aplikaceAgent Desktop je váš stav nastaven na výchozí nečinný stav (důvod) nakonfigurovaný
správcem. Pokud chcete přijmout jakýkoli hovor, konverzaci, e-mail nebo žádost konverzace prostřednictvím
sociálních sítí, musíte nastavit stav na Dostupný.

Změna výchozího stavu:

Než začnete

Musíte být přihlášeni k ploše plochy. Další informace naleznete v tématu Přihlášení k ploše Agent Desktop.

Procedura

Krok 1 Klikněte na rozevírací seznam Stav dostupnosti, který se zobrazí v okně horizontální záhlaví.
Krok 2 Vyberte požadovaný stav dostupnosti z rozevíracího seznamu nebo použijte vyhledávací pole pro filtrování

seznamu.

Rozevírací seznam obsahuje stav Dostupný a tavy nečinnosti konfigurované správcem.

Reakce na vypršení časového limitu nečinnosti
Aktivita agenta zahrnuje zpracování kontaktů, práci s vlastními miniaplikacemi nebo provádění jakýchkoli
úkolů v aplikaci Agent Desktop. Pokud v aplikaci Agent Desktop neprovedete žádnou aktivitu, když jste ve
stavu Dostupný nebo Nečinný, jste považováni za neaktivní.

Hodnotu časového limitu nečinnosti nakonfiguruje správce. Pokud jste v aplikaci Agent Desktop neaktivní
po nastavenou dobu, Agent Desktop vás automaticky odhlásí. Minutu před uplynutím nakonfigurovaného
časového limitu se zobrazí dialogové okno Prodloužení nečinnosti s časovačem. Pokud neprovedete akci
před vypršením časovače, Agent Desktop vás odhlásí. Dialogové okno se zobrazí bez ohledu na stav
dostupnosti. Pokud aplikace Agent Desktop není aktivním oknem nebo kartou prohlížeče, zobrazí se
v prohlížeči vyskakovací oznámení.

Než začnete

• Musíte být přihlášeni k ploše plochy. Další informace naleznete v tématu Přihlášení k ploše Agent
Desktop.

• Po delší dobu neprobíhá žádná aktivita v aplikaci Agent Desktop.

Procedura

Krok 1 Vyberte jednu z následujících možností:

• Zůstaňte přihlášeni: Umožňuje zůstat přihlášený, dokud se neodhlásíte před vypršením časovače.
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• Odhlásit se: Umožňuje odhlásit se z aplikace Agent Desktop

Minutu před uplynutím nakonfigurovaného časového limitu se v dialogovém okně Prodloužení nečinnosti
zobrazí odpočítávání.

Krok 2 Pokud jste automaticky odhlášení, zavřete dialogové okno kliknutím na tlačítko OK.

Použití důvodu pro ukončení
Důvod ukončení uvádí, proč zákazník kontaktní centrum zavolal, a zaznamenává vaše zkušenosti s pomocí
zákazníkovi při řešení dotazů. Podnik tyto informace využívá k měření efektivity a úspěšnosti kontaktního
centra.

Po ukončení interakce se zákazníky se použije důvod ukončení. Vyberte důvod ukončení v následujících
případech:

• Když ukončíte aktivní hlasový hovor, konverzaci nebo konverzace prostřednictvím sociálních sítí se
zákazníkem.

• Když přenesete aktivní hlasový hovor, konverzaci nebo žádost konverzace prostřednictvím sociálních
sítí.

• Když odešlete e-mailovou odpověď zákazníkovi.

• Když zákazník ukončí aktivní hlasový hovor nebo konverzaci.

Než začnete

Pokud chcete použít důvod pro ukončení, musíte mít aktivní interakci se zákazníkem.

Procedura

Krok 1 Podle konkrétní situace klikněte na možnost Ukončit, Přenos nebo Odeslat.

Zobrazí se dialogové okno Důvody ukončení.

Časovač a důvody ukončení, které se zobrazí v dialogovém okně Důvody ukončení, konfiguruje správce.

Krok 2 (Volitelné) Kliknutím na tlačítkoZrušit automatické ukončení zabráníte ploše v automatickém ukončování.
Krok 3 Požadovaný důvodmůžete vybrat z rozevíracího seznamu nebo použít vyhledávací pole pro filtrování seznamu.

Vždy můžete vybrat pouze jeden důvod ukončení.

• Vedle stavu Ukončení se zobrazí časovač odpočítávající čas, který uplynul od ukončení
interakce.

• V dialogovém okně Důvody ukončení se zobrazí odpočítávací časovač, který udává, kolik
času zbývá do automatického ukončení interakce. Pokud před tím, než časovač dosáhne nuly,
nezvolíte důvod ukončení, bude během automatického ukončení odeslán výchozí důvod
ukončení.

Poznámka
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Krok 4 Klikněte na tlačítko Odeslat důvod ukončení.

Odstranění ukončené interakce
Interakce se zákazníkem (hlasová nebo digitální) může přestat reagovat, protože se nepodařilo načíst data do
rozhraní API nebo události v podokně Nastavení interakce. Pokud interakce nereaguje, nelze provést žádnou
operaci (přidržení, přenos, konzultace, ukončení). Správce může ukončit nereagující interakci se zákazníkem
nebo vynutit odhlášení od aplikace Agent Desktop.

Dialogové okno Ukončení interakce se zobrazí v nástroji Agent Desktop v následujících případech:

• Pokud váš správce ukončí interakci se zákazníkem.

• Pokud jste na konzultaci nebo konferenčním hovoru s jiným agentem a váš administrátor vás odhlásí.
Agent, se kterým konzultujete nebo který se účastní konference, je informován.

Než začnete

• Obraťte se na správce. Váš správce musí ukončit nereagující interakci se zákazníkem.

• Dialogové okno Ukončení interakce musí být zobrazeno na stránce Agent Desktop.

Procedura

Krok 1 V dialogovém okně Ukončení interakce klikněte na tlačítko OK.

Interakce se zákazníkem je odstraněna z nástroje Agent Desktop. Záložka Historie kontaktů nezobrazuje
interakce, které odstraní správce.

Krok 2 (Volitelné) Klikněte na odkaz Podrobnosti o chybě.
Krok 3 (Volitelné) Klikněte na tlačítko Kopírovat ID sledování.

Sdílejte zkopírované ID sledování se správcem, abyste problém vyřešili. Další informace vizŘešení problémů
s plochou, na straně 50.

V podokně Historie interakcí agenta se důvod ukončení zobrazí jako N/A, protože interakce není uzavřena.

Řešení problémů s plochou
Pokud dojde k selhání požadavku API nebo k selhání události při načítání dat na ploše, zobrazí se chybová
zpráva.Můžete zkopírovat ID sledování chyby a sdílet podrobnosti se správcem, abyste mohli problém vyřešit.

Pokud se vyskytnou problémy s plochou, můžete odeslat protokoly plochy správci, který problém
prošetří. Další informace viz Stažení sestavy o chybě, na straně 56.

Poznámka
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Procedura

Krok 1 Klikněte na odkaz Podrobnosti o chybě v dialogovém okně chyby.
Krok 2 Klikněte na tlačítko Kopírovat ID sledování.

Sdílejte zkopírované ID sledování se správcem, abyste problém vyladili.

Automaticky otevírané okno
Automaticky otevírané okno je okno nebo karta, která se zobrazí v nástroji Agent Desktop. Automaticky
otevíraná okna se aktivují na základě událostí, které jsou nakonfigurovány správcem.

Automaticky otevírané okno poskytuje další informace o požadavku. Správce například vytvoří pracovní
postup, který při přijetí příchozího hovoru vyvolá automaticky otevírané okno s možností zobrazení jako karty
v podokně Doplňkové informace. Když přijmete příchozí hovor, objeví se na kartě Automaticky otevírané
okno v podokně Dodatečné informace nástroje Agent Desktop.

Po přijetí požadavku se na obrazovce objeví oznámení v automaticky otevíraném okně v nástroji Agent
Desktop, který označuje, že požadavek je spojen s automaticky otevíraným oknem. Na základě možností
zobrazení můžete zobrazit automaticky otevírané okno v nástroji Agent Desktop.

Správce nakonfiguruje zobrazení automaticky otevíraného okna jedním z následujících způsobů:

• Na stávající kartě prohlížeče nahraďte předchozí automaticky otevírané okno.

• Jako nová karta prohlížeče bez ovlivnění stávajícího automaticky otevíraného okna.

• Jako podzáložka v rámci Automaticky otevíraná okna v podokně Doplňkové informace.

• Jako vlastní stránka automaticky otevíraného okna, kterou lze otevřít kliknutím na ikonu Automaticky
otevírané okno na Navigační panel.

• Jako jedna z miniaplikací na vlastní stránce, která je přístupná kliknutím na vlastní ikonu na Navigační
panel.

Pokud jste automaticky otevírané okno omylem zavřeli, můžete ji znovu otevřít kliknutím na odkaz
automaticky otevíraného okna vCentru oznámení. Další informace viz Přístup k vyskakovací obrazovce,
na straně 52.

Poznámka

Na vyskakovací obrazovce se zobrazí podrobnosti o zákazníkovi na základě aktuálně vybrané interakce.
Například:

• Když přijmete interakci od zákaznice Marie Kamenská, zobrazí se na kartě Automaticky otevírané
okno v podokně Doplňkové informace nebo na vlastní stránce automaticky otevíraného okna, které je
přiřazeno k zákaznici Marii Kamenské.

• Když přejdete od zákaznice Marie Kamenské k jinému zákazníkovi Janu Novákovi, karta Automaticky
otevíraného okno v podokně Doplňkové informace nebo na vlastní stránce zobrazuje automaticky
otevírané okno, které je přiřazeno k zákazníkovi Janu Novákovi.
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Správce může nakonfigurovat více než jednu automaticky otevírané okno pro jednu žádost. Automaticky
otevíraná okna se objevují jako dílčí karty pod kartou s názvem Automaticky otevírané okno. Pokud chcete

maximalizovat automaticky otevírané okno zobrazenou na dílčí kartě, klikněte na .

Po odeslání důvodu pro ukončení žádosti se zavře související automaticky otevírané okno v podokněDoplňkové
informace nebo na vlastní stránce.

• Pokud je automaticky otevírané okno nakonfigurována na vlastní stránce, objeví se ikona
automaticky otevíraného okna vždy na Navigační panel, bez ohledu na to, zda jste požadavek
přijali nebo ukončili.

• Pokud nakonfigurujete automaticky otevírané okno na vlastní stránce v rozložení plochy, ale
nedefinujete pracovní postup v návrháři toků, zobrazí se vlastní stránka prázdná.

Poznámka

Přístup k vyskakovací obrazovce
Přístup k vyskakovací obrazovce, kterou jste omylem zavřeli:

Procedura

Krok 1 Klikněte na ikonu (Centrum oznámení) v nástroji horizontální záhlaví.

V rozevíracím seznamu se zobrazí zprávaAutomaticky otevírané okno doručena uplynulý čas a automatická
identifikace čísla (ANI) hlasového hovoru.

Krok 2 Klikněte na hypertextový odkaz Automaticky otevíraná okna. Zobrazovaný text hypertextového odkazu
automaticky otevíraného okna definuje správce. Podle konfigurace směrování, kterou váš správce nastavil
v nástroji Flow Designer, se zobrazí přizpůsobený text nebo hypertextový odkaz Znovu otevřít automaticky
otevírané okno na obrazovce.

Automaticky otevírané okno se zobrazí jedním z následujících způsobů:

• Na stávající kartě prohlížeče nahradí předchozí automaticky otevírané okno.

• Jako nová karta prohlížeče bez ovlivnění stávajícího automaticky otevíraného okna.

• Jako nová záložka v podokně Doplňkové informace

• Jako vlastní stránka

• Jako jedna z miniaplikací na vlastní stránce
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Profil uživatele
Ikona Profil uživatele se zobrazí v pravém horním rohu plochy plochy. Když na ikonu Profil uživatele
kliknete, zobrazí se následující informace:

• Obrázek profilu

Pokud není profilový obrázek nakonfigurován, zobrazí se iniciály na základě
jména a příjmení. Profilový obrázek si můžete nakonfigurovat při aktivaci
účtu nebo později na stránce profilu Cisco Webex. Další informace
naleznete v tématu Přidání profilového obrázku.

Poznámka

• Uživatelské jméno

• Nastavení profilu: Nastavení vašeho účtu pro přístup k nástroji plochy. Další informace viz Nastavení
profilu.

• Kapacita kanálu: Počet kontaktů, které můžete v daném okamžiku zpracovat v každém kanálu médií.
Další informace naleznete v tématu Zobrazení kapacity kanálu, na straně 54.

• Nastavení uživatele: V části Nastavení uživatele se zobrazují následující možnosti:

• Nastavení oznámení: Nastavení zobrazení oznámení a upozornění na ploše. Další informace viz
Povolení nebo zakázání nastavení oznámení, na straně 55.

• Obnovení rozložení celé plochy: Možnost obnovit výchozí zobrazení rozložení plochy
nakonfigurované správcem. Další informace viz Obnovení rozložení plochy, na straně 115.

• Přepnutí na tmavý režim: Přepínací tlačítko pro povolení nebo zakázání tmavéhomotivu pozadí plochy
plochy. Výběr tmavého režimu zůstane zachován, dokud nevymažete mezipaměť prohlížeče.

• Nápověda: V části Nápověda se zobrazují následující možnosti:

• Klávesové zkratky: Možnost přístupu k seznamu klávesových zkratek. Další informace viz
Přístupové klávesové zkratky, na straně 39.

• Stažení sestavy o chybě: Možnost stažení sestav o chybě. Další informace viz Stažení sestavy
o chybě, na straně 56.

• Odhlášení: : Možnost odhlásit se z plochy plochy. Další informace viz Odhlášení z plochy, na straně
62.

Změna týmu
Tým můžete změnit v případě, že nemáte aktivní žádost o kontakt nebo konverzaci.

Než začnete

• Musíte být přihlášeni k ploše plochy. Další informace naleznete v tématu Přihlášení k ploše Agent
Desktop.

Uživatelská příručka k aplikaci Agent Desktop pro řešení Cisco Webex Contact Center
53

Práce s plochou Agent Desktop
Profil uživatele

https://web.webex.com/
https://help.webex.com/en-us/6xhst1/Webex-Add-Your-Profile-Picture


• Musíte být přiřazeni k více než jednomu týmu.

Procedura

Krok 1 Klikněte na možnost Profil uživateleNastaveníplochy v horním pravém rohu stránky.

• Ve výchozím nastavení zobrazuje oddílTým váš současný tým, který byl vybrán v dialogovém
okně Přihlašovací údaje ke stanici při přihlášení.

• Pokud máte aktivní úkoly, interakce nebo požadavky na příchozí úkoly, nemůžete změnit svůj
tým. Možnost Tým je zakázána.

Poznámka

Krok 2 Klikněte na možnost Tým.
Krok 3 V částiTým vyberte tým z rozevíracího seznamuTým nebo použijte vyhledávací pole pro filtrování seznamu.

Názvy týmů se zobrazují v abecedním pořadí. Ve výchozím nastavení je vybrán aktuální tým.Poznámka

Krok 4 Klikněte na tlačítko Uložit výběr.

Pokud nejste přidruženi k více než jednomu týmu, je možnost Uložit výběr deaktivována.Poznámka

Zobrazí se výzva k potvrzení změny týmu.

Krok 5 Klikněte na možnost Změnit tým.

Zobrazí se zpráva o úspěšné změně týmu. Je použito rozložení pracovní plochy a strategie směrování (hlasový
nebo digitální kanál) nového týmu.

Zobrazení kapacity kanálu
Správce nakonfiguruje počet kontaktů, které můžete v daném okamžiku zpracovávat v každém mediálním
kanálu, na základě vašeho multimediálního profilu, včetně fronty v konkrétním kanálu.

• Pokud chcete zobrazit kapacitu kanálu, klikněte na Profil uživatele v pravém horním rohu plochy plochy.

V části Kapacita kanálu se zobrazuje typ směrování a počet kontaktů, které můžete zpracovávat v
jednotlivých mediálních kanálech.

Mezi mediální kanály patří Konverzace, E-mail, Hovory a Sociální sítě. Pokud je například u štítku
mediálního kanálu Hovor uvedeno číslo 1 a u štítku Konverzace číslo 3, pak můžete přijmout pouze jeden
příchozí hlasový hovor a tři požadavky na konverzaci.

Štítky mediálních kanálů jsou zvýrazněny pouze v případě, že je kapacita přidělena. Uvažujte například,
že počet kontaktů, které můžete zpracovávat pro Hovor je nakonfigurován na 1 a pro Konverzaci na
0, pak je štítek mediálního kanálu pro Hovor zvýrazněn a v případě Konverzace je šedý.

Poznámka

Níže jsou uvedeny podrobnosti o médiích:
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DetailyTyp směrování

Umožňuje zpracovávat více kontaktů současně ve všech
kanálech. Například Chat – 2, E-mail – 4, Hovor – 1
a Sociální sítě – 2.

Kombinováno

Umožňuje obsluhovat jeden povinný kanál v reálném čase,
hlasový nebo konverzační, spolu s dalšími
nakonfigurovanými kanály. Například E-mail – 4 aHovor – 1.

Kombinovaný reálný čas

Umožňuje v daném okamžiku obsluhovat pouze jeden
kontakt. Například Hovor – 1.

Exkluzivní

Povolení nebo zakázání nastavení oznámení
Oznámení vás informují o tom, že se stalo něco nového, co může vyžadovat vaši pozornost. Oznámení na
ploše zahrnují upozornění, nové zprávy, změny stavu atd. Další informace viz Oznámení na ploše, na straně
26.

Povolení oznámení na ploše:

Než začnete

Musíte být přihlášeni k ploše plochy. Další informace naleznete v tématu Přihlášení k ploše Agent Desktop.

Procedura

Krok 1 Klikněte na možnost Profil uživateleNastaveníplochy v horním pravém rohu stránky.
Krok 2 V části Nastavení uživatele klikněte na možnost Nastavení oznámení.
Krok 3 Klikněte na přepínací tlačítko Povolit oznámení a povolte nebo zakažte zobrazování oznámení na ploše.

• Po povolení oznámení se zobrazí ikona (Centrum oznámení) v aplikaci horizontální záhlaví.

• Ve výchozím nastavení je přepínací tlačítko Povolit oznámení zapnuté.

Poznámka

Krok 4 Klikněte na přepínací tlačítko Povolit tichá oznámení a povolte nebo zakažte zobrazování vizuálních
upozornění na ploše. Pokud povolíte tichá oznámení, budou upozornění na ploše doručována do Centra
oznámení. Další informace viz Přístup k centru oznámení, na straně 56.

Ve výchozím nastavení je přepínací tlačítko Povolit tichá oznámení vypnuté.Poznámka

Krok 5 Klikněte na přepínací tlačítko Povolit zvuková oznámení a povolte nebo zakažte, aby oznámení na ploše
přehrávala zvuk. Pomocí posuvníku můžete upravit hlasitost.

a) Klikněte na a ztlumte zvuk. Klikněte na a zrušte ztlumení zvuku.
b) Klikněte na a poslechněte si výchozí zvuk.

Ve výchozím nastavení je povoleno přepínací tlačítko Povolit zvuková oznámení a hlasitost je
nastavena na 80 %.

Poznámka
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Změny v Nastavení oznámení zůstanou zachovány, dokud nevymažete mezipaměť prohlížeče. Když se
odhlásíte a znovu přihlásíte, budou Nastavení oznámení přiřazeny výchozí hodnoty.

Přístup k centru oznámení
Centrum oznámení zobrazuje upozornění a oznámení na ploše.

Přístup k Centru upozornění:

Než začnete

Ujistěte se, že jste vybrali možnost Povolit oznámení v části Nastavení oznámení, abyste získali přístup
k Centru oznámení. Další informace viz Povolení nebo zakázání nastavení oznámení, na straně 55.

Procedura

Krok 1 Klikněte na ikonu (Centrum oznámení) v nástroji horizontální záhlaví.
Zobrazí se seznam všech nepřečtených oznámení a čas, který uplynul po každém oznámení.

Krok 2 (Volitelné) Kliknutím na tlačítko Označit vše jako přečtené označíte všechny zprávy jako přečtené a
vymažete nepřečtená oznámení.

• Ikona zobrazuje štítek s počtem nepřečtených oznámení (například ).

• Oznámení na ploše lze ukládat na sebe a můžete je automaticky odmítnout nebo zavřít.
Kliknutím na tlačítko Ignorovat oznámení můžete oznámení zrušit.

• Oznámení na ploše se po odhlášení z plochy vymažou.

Poznámka

Stažení sestavy o chybě
Pokud se vyskytnou problémy s plochou, můžete odeslat protokoly plochy správci, který problém prošetří.

Než začnete

Musíte být přihlášeni k ploše plochy. Další informace naleznete v tématu Přihlášení k ploše Agent Desktop.

.

Procedura

Krok 1 Klikněte na možnost Profil uživateleNastaveníplochy v horním pravém rohu stránky.
Krok 2 V části Nápověda klikněte na možnost Stažení sestavy o chybě.

Poté, co plocha úspěšně stáhne sestavu o chybě, můžete ji sdílet se správcem, který problém prošetří.
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• Sestavu o chyběmůžete stáhnout i ve chvíli, kdy se plocha zotavuje z chyby během připojování.

• Pokud prohlížeč zamrzne nebo spadne dříve, než kliknete na možnost Stažení sestavy o chybě
a musíte prohlížeč restartovat, neklikejte hned na možnost Stažení sestavy o chybě.

Po restartování prohlížeče již protokoly nejsou k dispozici. Počkejte, dokud se na ploše nezačne
problém znovu projevovat, a pak vyberte danou možnost.

Poznámka

Aplikace Webex
Aplikace Webex od společnosti Cisco je podnikové řešení pro videokonference, online schůzky, sdílení
obrazovky a webové semináře. Další informace viz https://www.webex.com/all-new-webex.html.

Aplikace Webexspolu s funkcemi pro zasílání zpráv, volání a schůzky je nakonfigurován v rámci systému
produktu Agent Desktop. To vám umožní spolupracovat s ostatními pracovníky, supervizory a odborníky na
danou problematiku ve vaší organizaci, aniž byste museli odcházet z produktu Agent Desktop. Není však
k dispozici řízení hovoru. K přijímání a uskutečňování hovorů stále potřebujete externí, nezabudovanou
aplikaci Aplikace Webex. Další informace naleznete v tématu Aplikace pro volání.

Správce nakonfiguruje funkci Aplikace Webex aktualizací rozložení plochy.

Supervizoři a malé a střední podniky si musí stáhnout produkt klient Webex do svého systému (osobního
zařízení) nebo získat přístup k Aplikace Webex prostřednictvím řešení Aplikace Webex pro Web
(https://web.webex.com/). klient Webex odkazuje na produkt Aplikace Webex stažený do vašeho systému
(osobního zařízení). Další informace naleznete v tématu Stažení aplikace.

Pokud jste v produktu klient Webex nastavili dostupnost na Nerušit (DND), oznámení prohlížeče
o příchozích hlasových hovorech se nezobrazují na ploše Agent Desktop. Pro další informace o přístupu
k řešení klient Webex jako ke koncovému řešení navštivte Zařízení agenta, na straně 4.

Poznámka

Oznámení

Oznámení upozorňují na nové události v produktu Aplikace Webex vyžadující vaši pozornost. Upozornění
se zobrazují bez ohledu na to, zda Aplikace Webex používáte nebo ne. Další informace viz Oznámení, na
straně 25.
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• Aplikace Webex v rámci plochy Agent Desktop podporuje pouze funkci Nerušit (DND), nikoli
předvolby zadané v oznámeních (Nastavení > Oznámení).

• I když nastavíte dostupnost na DND, můžete obdržet oznámení Agent Desktop v následujících
případech:

Uvažujte, že jste se přihlásili k ploše Agent Desktop, nastavili dostupnost na DND
a neminimalizovali ani nezavřeli Aplikace Webex v rámci plochy Agent Desktop. Mezitím jste
přistupovali k Aplikace Webex v ostatních instancích (klient Webex nebo Aplikace Webex pro
web). Můžete obdržet oznámení. Když však kliknete na oznámení nebo přistupujete k Aplikace
Webex v rámci plochy Agent Desktop, další oznámení se nezobrazí na ploše Agent Desktop.

Poznámka

Vyskakovací oznámení – prohlížeč

Pokud je AplikaceWebex nebo Agent Desktop neaktivní, zobrazí se vyskakovací oznámení prohlížeče. Další
informace viz Vyskakovací oznámení – prohlížeč, na straně 25.

Musíte povolit vyskakovací oznámení prohlížeče pro Aplikace Webex pro web (https://web.webex.com/)
tím, že po zobrazení výzvy vyberete tuto možnost nebo povolíte oprávnění v nastavení prohlížeče. Další
informace naleznete v sekci s oprávněním k webu v nastavení prohlížeče.

Pokud používáte Aplikace Webex v rámci plochy Agent Desktop a klient Webex, obdržíte dvě
upozornění. Tedy v řešeních Agent Desktop a klient Webex. Důrazně doporučujeme odhlásit se
z produktu klientWebex, abyste mohli dosáhnout nejlepších uživatelských zkušeností v produktu Agent
Desktop.

Poznámka

Oznámení na ploše

Pokud jste minimalizovali nebo uzavřeli Aplikace Webex, oznámení na ploše se zobrazí v produktu Agent
Desktop. Další informace viz Oznámení na ploše, na straně 26.

Na ikoně Webex se zobrazí štítek (například ) označující počet nepřečtených konverzací. Oznámení
Aplikace Webex se neobjevují v Centru oznámení.

Pokud jste nastavili dostupnost na DND, oznámení pro hlasové hovory a konverzace se nezobrazují
v Agent Desktop. IkonaWebex zobrazí štítek s počtem nepřečtených konverzací a zmeškaných hovorů.

Poznámka

Omezení

Při změně šířky plochy Agent Desktop a Aplikace Webex se prvky, jako jsou ikony a textové pole pro
vyhledávání, překrývají na ploše AplikaceWebex. Výchozí velikost AplikaceWebex zobrazená na ploše Agent
Desktop je 900 x 600 pixelů (šířka x výška).

Preferovaná šířka pro zobrazení prvků v Aplikace Webex:

• Když je rozbalena nabídkaNavigace a podokno Seznam osob a prostorů vAplikaceWebex: Preferovaná
šířka Aplikace Webex je 800 pixelů nebo více.
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• Když je sbalen nabídka Navigace a podokno Seznam osob a prostorů v Aplikace Webex: Preferovaná
šířka Aplikace Webex je 660 pixelů nebo více.

Přístup Aplikace Webex
Přístup k Aplikace Webex v rámci plochy Agent Desktop:

Než začnete

Musíte být přihlášeni k ploše Agent Desktop. Další informace viz Přihlášení k ploše Agent Desktop, na
straně 43.

Procedura

Krok 1 Klikněte na ikonu (Webex) zobrazenou v horizontální záhlaví. K produktu Aplikace Webex můžete
přistupovat také pomocí klávesové zkratky Ctrl+Shift+3.

Okno Aplikace Webex se zobrazí okno v pravém dolním rohu produktu Agent Desktop. Výchozí velikost
zobrazeného okna Aplikace Webex je 900 x 600 pixelů (šířka x výška). Další informace viz Omezení, na
straně 58.

Ve výchozím nastavení se zobrazí stránka Vítáme vás v prostoru a uvítací zpráva.

• Aplikace Webex nevyžaduje opětovné zadávání pověření, protože je podporováno jednotné
přihlašování (SSO).

• Když zavřete webový prohlížeč, aniž byste se odhlásili z plochy Agent Desktop a znovu
přistoupíte k oknu Agent Desktop ve stejném prohlížeči, zobrazí se okno AplikaceWebex bez

kliknutí na ikonu .

• Pokud jste si neaktivovali účet Aplikace Webex nebo máte potíže s přihlášením do Aplikace
Webex, kontaktujte správce. Pro další informace naleznete v tématu Problémy s přihlašováním
ve služběWebex.

Poznámka

Aplikace Webex podporuje responzivní zobrazení, které umožňuje snadné čtení a navigaci v různých
rozlišeních obrazovky. Další informace viz Odezva, na straně 45.

Další informace o Aplikace Webex uživatelském rozhraní naleznete v tématu Vaše uživatelské rozhraní.

Krok 2 V Aplikace Webex můžete provádět následující úlohy:

• Odeslat zprávu jinému agentovi přímo nebo do skupinového prostoru, organizovat zprávy a sdílet obsah.
Další informace naleznete v tématu Zpráva.

• Zavolejte jinému agentovi a nastavte předvolby volání. Další informace naleznete v tématu Hovor
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• Obdržíte zvukové upozornění na příchozí hovor.

• Příchozí hovor od zákazníka můžete najednou přijmout v nástroji Agent Desktop a od
kolegy v AplikaceWebex. Dobrým zvykem je přijmout příchozí hovor od zákazníka jako
první.

• Když přijmete příchozí hovor v Aplikace Webex, u jména se zobrazí časovač. Při
minimalizaci se Aplikace Webex zobrazí jako plovoucí lišta a na ní se zobrazí časovač.

• Když vybíráte příchozí nebo odchozí hovor se zákazníkem, můžete přijmout příchozí
hovor od kolegy v Aplikace Webex. Je vhodné nejprve ukončit hlasový hovor se
zákazníkem a poté se věnovat hovoru v Aplikace Webex.

• Pokud jste zaneprázdněni jednáním se zákazníky nebo potřebujete nějaký čas na práci,
aniž byste byli rušeni zprávami nebo hovory, můžete nastavit svou dostupnost na funkci
Nerušit (DND) v AplikaceWebex. Další informace naleznete v tématu Dejte lidem vědět,
že jste zaneprázdněni.

Poznámka

• Naplánujte schůzky, nastavte předvolby schůzek a nahrávejte schůzky. Další informace naleznete v
tématu Schůzka.

• Když přijmete žádost o schůzku v AplikaceWebex, na pozadí místnosti se objeví časovač.
Při minimalizaci se AplikaceWebex zobrazí jako plovoucí lišta a na ní se zobrazí časovač.

• Váš správce definuje oprávnění ke schůzkám pro Webex Enterprise Edition.

Poznámka

• Aktualizujte svůj profil, stav, oznámení a pozadí. Další informace naleznete v tématu Přizpůsobení
Webexu.

• Profilový obrázek zobrazený v nástrojí Agent Desktop a uživatelském profilu Aplikace
Webex je stejný.

• Ve výchozím nastavení AplikaceWebex zobrazuje motiv pozadí nástroje Agent Desktop.
Motiv pozadí AplikaceWebex však můžete změnit na Výchozí nebo Světlý (Nastavení >
Vzhled).

• Motiv pozadí Aplikace Webex má přednost před motivem pozadí Agent Desktop.

• Pokud znovu načtete nebo se odhlásíte z nástroje Agent Desktop a znovu se přihlásíte,
Aplikace Webex zobrazí motiv pozadí Agent Desktop.

Poznámka

Další informace o Aplikace Webex funkcích a použití naleznete v tématu Vítáme vás ve služběWebex.

Krok 3 (Volitelný) Pro přetažení nebo změnu velikosti Aplikace Webex proveďte následující kroky:

• Pokud chcete přetáhnout AplikaceWebex, najeďte ukazatelemmyši na záhlaví AplikaceWebex. Ukazatel
myši se změní na . Klikněte a přetáhněte Aplikace Webex na požadované místo.

• Pokud chcete změnit Aplikace Webex, najeďte ukazatelem myši na okraj Aplikace Webex. Ukazatel se

změní na nebo (úchyt pro nastavení velikosti) na základě umístění ukazatele. Klikněte a
přetáhněte úchyt pro změnu velikosti Aplikace Webex.
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• Velikost Aplikace Webex nemůžete změnit pod minimální šířku a výšku 480 x 320 pixelů. Tím je
zajištěno, že obsah v Aplikace Webex zůstává čitelný.

• Pokud chcete maximalizovat AplikaceWebex, klikněte na . Když je AplikaceWebexmaximalizován,
Agent Desktop oznámení se zobrazují v pravém horním rohu obrazovky Aplikace Webex.

• Prominimalizaci AplikaceWebex, klikněte na . Můžete také použít klávesovou zkratku Ctrl+Shift+1.
Po minimalizaci se Aplikace Webex zobrazí jako plovoucí lišta, kterou lze přetáhnout na požadované
místo na Agent Desktop.

• Pro obnovení minimalizované AplikaceWebex, klikněte na plovoucí lištu AplikaceWebex.Můžete

také použít klávesovou zkratku Ctrl+Shift+1 nebo kliknout na tlačítko .

• Pro zavření Aplikace Webex, klikněte na .

• Pro otevření zavřené Aplikace Webex klikněte na . Můžete také použít klávesovou zkratku
Ctrl+Shift+3.

• Plovoucí panel, velikost a poloha Aplikace Webex jsou trvalé, i když přepínáte mezi stránkami, znovu
načítáte nebo se odhlásíte z webu Agent Desktop a zůstanou zachovány, dokud nevymažete mezipaměť
prohlížeče.

Ze služby Aplikace Webex se nemůžete odhlásit z nástroje Agent Desktop. Když se odhlásíte
z nástroje Agent Desktop, jste odhlášeni také ze služby Aplikace Webex. Další informace viz
Odhlášení z plochy, na straně 62.

Poznámka

Vyřešení problémů s Aplikace Webex

Abyste vyřešili případné problémy v Aplikace Webex, můžete provést následující kroky:

• Sdílejte ID sledování chyby. Další informace viz Řešení problémů s plochou, na straně 50.

• Sdílejte protokoly Agent Desktop. Další informace viz Stažení sestavy o chybě, na straně 56.

• Odešlete protokoly z Aplikace Webex (Profil a preference > Nápověda > Odeslání protokolů). Další
informace naleznete v článku Podpora pro službu Webex.

• Vymažte mezipaměť prohlížeče a zkuste se znovu přihlásit k ploše Agent Desktop.

Přidání emodži do konverzace WhatsApp
Agenti mohou do odpovědi přidávat emodži, čímž konverzaci učiní efektivní a interaktivní.

Procedura

Krok 1 Klikněte na ikonu Emodži v poli pro vytváření.
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Na obrazovce se zobrazí modální okno se seznamem nakonfigurovaných emodži.

Krok 2 Klikněte na požadované emodži a přidejte je do konverzace.

Odhlášení z plochy

Nezavírejte prohlížeč, abyste se odhlásili z plochy. Pokud máte aktivní konverzaci, nemůžete se odhlásit
z plochy. Před odhlášením ukončete všechny aktivní konverzace. Další informace viz Použití důvodu
pro ukončení, na straně 49.

Důležité upozornění

Odhlášení z Agent Desktop:

Než začnete

Dokončete aktivní konverzaci se zákazníkem.

Procedura

Krok 1 Zkontrolujte, zda je stav nastaven naNečinný. Klikněte na možnostProfil uživateleNastaveníplochy v horním
pravém rohu stránky.

Krok 2 Klikněte na tlačítko Odhlásit.

• Pokudmáte nastavený stavDostupný neboNečinný bez probíhající konverzace, váš supervizor
vás může odhlásit z plochy. Pro přístup do nástroje plochy se musíte znovu přihlásit. Další
informace viz Přihlášení k ploše Agent Desktop, na straně 43.

• Před odhlášením se zobrazí potvrzovací zpráva.

Poznámka
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K A P I T O L A 3
Správa hlasových hovorů
Pracovní plochu můžete používat k přijímání, odpovídání a uskutečňování hovorů se zákazníky v závislosti
na oprávněních, která vám přidělil správce.

• Přijetí hovoru, na straně 63
• Proměnné dat přidružených k hovoru, na straně 65
• Přidržení a pokračování v hovoru, na straně 66
• Záznam hlasového hovoru, na straně 67
• Přepojení hovoru, na straně 67
• Zahájení konzultačního hovoru, na straně 69
• Uskutečnění vnějšího volání, na straně 74
• Uskutečnění odchozího hovoru v rámci náhledové kampaně, na straně 77
• Ukončení hovoru, na straně 78

Přijetí hovoru
Pokud vám správce udělí potřebná oprávnění, můžete přijímat hovory od zákazníků. Když přijmete hovor
od zákazníka (příchozí hovor), po vyskakovacím okně připojení následuje vyskakovací okno žádosti o

kontakt.Ve vyskakovacím okně žádosti o kontakt se zobrazí popisek Příchozí hovor, ikona (Příchozí
hovor), proměnné nakonfigurované správcem a časovač udávající dobu, která uplynula od přijetí hovoru.
Stav příchozího hovoru se zobrazí jako Vyzvánějící.Ve vyskakovacím okně požadavku kontaktu se zobrazí

popisek Příchozí hovor, ikona (Příchozí hovor), telefonní číslo zákazníka, služba DNIS (Dialed Number
Identification Service), název fronty, která vám hovor předala, a časovač udávající dobu, která uplynula od
přijetí hovoru. Stav příchozího hovoru se zobrazí jako Vyzvánění.

Pokud hovor nepřijmete v maximální dostupné době, hovor se vrátí do fronty a systém změní váš stav na
RONA. Zobrazí se místní okno s možnostmi změny stavu na Dostupný nebo Nečinný. Další informace
o místním okně RONA naleznete v tématu Stavy dostupnosti agenta, na straně 28.

Pokud máte nastavený stav RONA, nemůžete přijímat žádné hovory. Pokud chcete přijímat požadavky
jakýchkoli mediálních kanálů včetně nových hlasových hovorů, musíte ručně změnit stav z RONA na
Dostupný.

Poznámka

Přijetí hovoru:
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Než začnete

Abyste mohli přijmout hovor zákazníka, musíte mít nastavený stav Dostupný.

Procedura

Krok 1 Když na ploše obdržíte požadavek na hovor, přijměte jej pomocí fyzického telefonu.
Spustí se časovat a zobrazí se podokno Nastavení interakce.

Krok 2 Během vyřizování hovoru můžete na panelu Nastavení interakce provádět následující úlohy:

• Aktualizace proměnných souvisejících s hovorem. Další informace viz Úprava proměnných dat
přidružených k hovoru, na straně 65.

• Přidržení a pokračování v aktivním hovoru. Další informace viz Přidržení a pokračování v hovoru, na
straně 66.

• Záznam a pozastavení nahrávání hlasového hovoru. Další informace viz Záznam hlasového hovoru, na
straně 67.

• Přenos hovoru do fronty, k agentovi nebo na vytáčené číslo. Další informace viz Přepojení hovoru, na
straně 67.

• Iniciace konzultačního hovoru do fronty, k agentovi nebo na vytáčené číslo. Další informace viz Zahájení
konzultačního hovoru, na straně 69.

• Zahájení třístranné komunikace mezi vámi, zákazníkem a dalším agentem. Další informace viz Zahájení
konferenčního hovoru, na straně 72.

Krok 3 Klikněte na tlačítko Konec. Další informace viz Ukončení hovoru, na straně 78.

Zavolat zpět
Zákazníci se mohou rozhodnout pro zpětné volání pomocí IVR (interaktivní hlasový automat), zavoláním
nebo pomocí chatbota (virtuálního agenta) call centra.

Zákazník si může zvolit funkci courtesy callback namísto čekání ve frontě kontaktního centra na agenta,
který hovor přijme.

Požadavky na zpětné volání jsou odesílány do systému Webex Contact Center. Když je agent k dispozici,
systém iniciuje zpětné volání zákazníkovi. Zákazníkovi může být nabídnuta možnost zpětného volání ve
špičce nebo mimo pracovní dobu kontaktního centra.

Požadavky na zpětné volání jsou k vám směrovány jako požadavky na příchozí hovory. Požadavek na kartu

zpětného volání v podokně Seznam úkolů zobrazuje štítek Zpětné volání, ikonu (zpětné volání), telefonní
číslo zákazníka, službu DNIS (dovolatelné telefonní číslo), frontu, která vám hovor předala, a časovač
udávající dobu, která uplynula od přijetí hovoru. Stav příchozího hovoru se zobrazí jako Vyzvánění.

Pokud zákazník hovor přijme, dojde ke spojení se zákazníkem a zobrazí se podokno Nastavení interakce.
Další informace o úkolech, které můžete provádět při vyřizování hovoru, naleznete v tématu Přijmout hovor.
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• Pokud zákazník hovor nepřijme, je hovor vrácen do fronty.

• Pokud kontaktní centrum dosáhlo maximálního limitu paralelních hovorů nastaveného pro datové
centrum nebo nájemce, nelze uskutečnit další hovory a zobrazí se příslušné kódy důvodů v Agent
Desktop. Další informace omaximálním limitu paralelních hovorů naleznete v tématu Uskutečnění
vnějšího volání, na straně 74.

Poznámka

Proměnné dat přidružených k hovoru
Proměnné CAD (Data přidružená k hovoru) umožňují správci shromažďovat údaje o volání, jako je číslo
případu nebo jakýkoli kód akce zákazníka. V nástroji Flow Designer správce nakonfiguruje proměnné, jejich
popisky a pořadí, v jakém semusí zobrazovat v podokněNastavení interakce. V podokněNastavení interakce
se zobrazí maximálně 30 proměnných. Během hovoru můžete upravovat proměnné CAD, pokud správce
nakonfiguruje proměnné CAD jako upravitelné. Další informace viz Úprava proměnných dat přidružených
k hovoru, na straně 65.

Váš správce označí proměnné obsahující citlivé informace,například osobní údaje (PII) a data vaší organizace,
jako zabezpečené. Pokud je proměnná označena jako zabezpečená, zobrazí se ikona (Zabezpečená
proměnná) v podokně Nastavení interakce vedle názvu pole.

Úprava proměnných dat přidružených k hovoru
Pomocí podokna Nastavení interakce můžete upravit jednu nebo více proměnných CAD.

Než začnete

Musíte přijmout žádost o hovor. Další informace viz Přijetí hovoru, na straně 63.

Procedura

Krok 1 Klikněte do textového pole upravitelného pole a zadejte příslušnou hodnotu. Zadejte například číslo případu
nebo kód akce.

Pro hodnotu proměnné CAD můžete zadat nebo vložit maximálně 256 znaků.Poznámka

Můžete provést následující kroky:

• Pokud chcete změnit existující hodnotu, vyberte ji a přepište ji novou hodnotou.

• Pro kopírování hodnoty proměnné CAD najeďte na ně ukazatelem myši a klikněte na .

• Pro výběr data a času klikněte na ikonu (Výběr data) nebo klikněte do pole.
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• Pokud při konzultaci nebo přenosu hovoru upravuje stejnou hodnotu proměnné CAD více
agentů současně, zobrazí se změny, které byly uloženy jako první, a druhý agent je upozorněn
pomocí zprávy. Uvažujme například, že dva agenti (agent A a agent B) současně upravují
stejnou proměnnou CAD a agent A tuto hodnotu uloží. Poté se přepíše hodnota zadaná agentem
B. Agent B je upozorněn pomocí zprávy.

• Když upravujete proměnnouCADodpovídající datu a času, dodržujte podporovanýmezinárodní
standard, abyste hodnotu proměnné mohli uložit.

Poznámka

Krok 2 Po úpravě hodnot proměnných CAD podle potřeby klikněte na tlačítko Uložit.

Pokud se pokusíte odejít bez uložení změn hodnot proměnných CAD, budete upozorněni pomocí zprávy.

• V závislosti na konfiguraci směrování nebo událostech v nástroji Flow Designer může dojít
ke zpoždění, než systém zobrazí aktualizované hodnoty proměnných CAD. Uložení hodnot
proměnných CAD závisí na dostupnosti sítě a dalších provozních aspektech.

Poznámka

Pokud chcete obnovit dříve uložené hodnoty, klikněte na tlačítko Vrátit.

Přidržení a pokračování v hovoru
Zákazníka můžete přidržet, abyste se mohli poradit s jiným agentem nebo vyhledat další informace
o zákazníkovi.

Přidržení hovoru:

Než začnete

Musíte přijmout žádost o hovor. Další informace viz Přijetí hovoru, na straně 63.

Procedura

Krok 1 Klikněte na možnost Přidržet.
Stav Přidržený hovor je zobrazen vedle časovače. Tlačítko Konec nefunguje.

Krok 2 Kliknutím na tlačítko Pokračovat zrušíte přidržení hovoru.

Když konzultujete s jiným agentem, váš hovor se zákazníkem je automaticky přidržen. Když
ukončíte přidržení zákazníka, je automaticky přidržen agent, se kterými konzultujete. Nelze přidržet
oba hovory současně. Další informace o konzultaci s jiným agentem naleznete v tématu Zahájení
konzultačního hovoru, na straně 69.

Poznámka
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Záznam hlasového hovoru
Váš hovor se zákazníkem se nahrává pouze v případě, že vám správce povolil nahrávání hovorů.

Pokud správce povolil funkci Privacy Shield pro váš podnik, můžete pozastavit nahrávání hovoru při
získávání citlivých informací, například informací o kreditní kartě zákazníka. Váš nadřízený vás instruuje,
kdy pozastavit záznam.

Poznámka

Pozastavení a obnovení záznamu hovoru:

Než začnete

Musíte přijmout žádost o hovor. Další informace viz Přijetí hovoru, na straně 63.

Procedura

Krok 1 Klikněte na možnost Pozastavit záznam, abyste pozastavili záznam aktivního hovoru.

Správce zadá dobu, po kterou plocha pozastaví nahrávání hovoru. Po uplynutí této doby plocha automaticky
obnoví záznam.

Ikona indikuje, že probíhá záznam.Poznámka

Krok 2 (Volitelné) Klikněte na možnost Zahájit záznam a kdykoliv ručně obnovte záznam.

Přepojení hovoru
Pokud nemůžete vyřešit dotaz zákazníka a chcete aktivní hlasový hovor (příchozí nebo odchozí) eskalovat,
můžete hovor předat jinému agentovi nebo supervizorovi.

Přenos aktivního hovoru do fronty, k agentovi, na vstupní bod nebo číslo v adresáři:

Než začnete

Musíte přijmout žádost o hovor. Další informace viz Přijetí hovoru, na straně 63.

Procedura

Krok 1 Klikněte na možnost Přenos.
Zobrazí se dialogové okno Požadavek na přenos.

Krok 2 Aktivní hovor můžete přenést do fronty, k agentovi, na vstupní bod nebo číslo v adresáři: Při výběru fronty,
agenta nebo čísla v adresáři berte v úvahu následující skutečnosti:
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• Agent: Agenta můžete vybrat z rozevíracího seznamu nebo použít vyhledávací pole pro filtrování
seznamu. V rozevíracím seznamu se zobrazí názvy dostupných agentů. Před jménem agenta je zobrazena
zelená ikona. Další informace naleznete v tématu Stavy dostupnosti agenta, na straně 28.

Před přepojením hovoru na agenta zvažte následující skutečnosti:

• Hovor nelze předat agentovi, který je ve stavu Ukončení.

• Během přenosu naslepo musí být cílový agent (agent, který přijímá hovor) ve stavu
Dostupný. Hovor je přerušen, pokud jej cílový agent nepřijme.

Poznámka

• Fronta: Můžete vybrat požadovanou frontu či vstupní bod z rozevíracího seznamu nebo použijte
vyhledávací pole pro filtrování seznamu. V rozevíracím seznamu se zobrazí fronty a vstupní body, které
jsou k dispozici pro přenos hovoru.

Správce definuje pracovní postupy, fronty a vstupní body na základě požadavků organizace. Při předávání
hovoru do vstupního bodu můžete hovor předat do vstupního bodu spojeného s aktuálním pracovním
postupem nebo jiným pracovním postupem. Uvažujte například, že komunikujete se zákazníkem na
základě dotazu týkajícího se debetní karty a zákazník má v úmyslu provést transakci na základě údajů
o kreditní kartě. Nyní můžete hovor přenést z pracovního postupu pro debetní karty do pracovního
postupu pro kreditní karty.

Při přenosu volání do vstupního bodu se proměnné CAD se stejným názvem a datovým typem přenesou
do nového pracovního postupu. Uvažujte například, že hovor přenesete z toku flow1 (EP_Debit Card)
do toku flow2 (EP_Credit Card) a tok flow2 (EP_Credit Card) je aktivní pracovní tok:

• Proměnné CAD se stejným typem dat: Pokud mají toky flow1 a flow2 proměnnou CAD
customerID typu Integer, hodnota CAD proměnné customerID se zkopíruje z flow1 do
flow2.

• Proměnné CAD s různými typy dat: Pokudmají toky flow1 a low2 CAD proměnnou var1 s typem
dat Integer v toku flow1 a String v toku flow2, pak se var1 nepřenese z flow1 do flow2.

• Proměnné CAD s dynamickými aktualizacemi (například zůstatek na účtu): Pokud toky flow1
i flow2 mají CAD proměnnou acBalance typu Integer a činnosti jako Set Variable, které
dynamicky aktualizují hodnotu proměnné, pak acBalance v toku flow2 budemít novou hodnotu.

Pokud je hovor přesměrován na vstupní bod, nemůže být přesměrován zpět k vám.Poznámka

• Vytáčení čísla: Můžete zadat číslo nebo jméno, vybrat číslo nebo jméno z rozevíracího seznamu nebo
použít vyhledávací pole k filtrování seznamu. V rozevíracím seznamu se zobrazí váš podnikový adresář.
V seznamu jsou uvedena jména a čísla z adresáře.

Agent Desktop podporuje v poliVytáčení čísla pouze speciální znaky + (plus), # (křížek), * (hvězdička)
a : (dvojtečka). Pokud do poleVytáčení čísla zkopírujete speciální znaky, Agent Desktop zachová pouze
ty speciální znaky, které jsou podporovány. Všechny ostatní speciální znaky budou odstraněny před
přenosem hovoru.
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• Agent Desktop ověří formát zadaného vytáčeného čísla. Vytáčené číslo může obsahovat
3–14 číslic a podporované speciální znaky.

• Vytáčené číslo podporuje následující formáty:

• Formát USA: + [kód země][směrové číslo oblasti][sedmimístné telefonní číslo]

Například +12015532447

• Formát čísla E.164: [+][kód země][číslo]

Například +11234567890.

• Formát IDD (mezinárodní přímá volba): [IDD][kód země][číslo]

Například 01161123456789

• Při zahájení přenosu naslepo nepoužívejte číslo vstupního bodu jako číslo vytáčení.

Poznámka

Krok 3 (Volitelné) Klikněte na ikonu (Obnovit seznam) a načtěte nejnovější seznam agentů, front a čísel vytáčení.

Získaný seznam zobrazuje aktuální stavy dostupnosti agenta.

Krok 4 Klikněte na možnost Přenos.
Je zahájen požadavek na přenos a zobrazí se dialogové okno Důvody ukončení. Další informace naleznete
v tématu Použití důvodu pro ukončení, na straně 49.

Pokud chcete hovor okamžitě přepojit (přenos naslepo), vyberte možnost Agent nebo Vytáčené
číslo a klikněte na tlačítko Přenos. Hovor přijme kterýkoli dostupný agent.

Poznámka

Zahájení konzultačního hovoru
Během aktivního hovoru se zákazníkem můžete zahájit konzultační hovor s jiným agentem.

Než začnete

Musíte být v aktivním hovoru se zákazníkem. Další informace viz Přijetí hovoru, na straně 63.

Procedura

Krok 1 Klikněte na možnost Konzultovat.

Zobrazí se dialogové okno Žádost o konzultaci.

Pro interakci s jiným agentem se doporučuje zahájit konzultační hovor pomocí dialogového okna
Žádost o konzultaci v Agent Desktop namísto použití telefonního zařízení (hardwarový nebo
softwarový telefon) pro komunikaci s jiným agentem.

Poznámka

Krok 2 Vyberte jednu z následujících možností:

Uživatelská příručka k aplikaci Agent Desktop pro řešení Cisco Webex Contact Center
69

Správa hlasových hovorů
Zahájení konzultačního hovoru



• Agent: Agenta můžete vybrat z rozevíracího seznamu nebo použít vyhledávací pole pro filtrování
seznamu. V rozevíracím seznamu se zobrazí jména agentů, kteří jsou dostupní pro konzultaci hovoru.
Před jménem agenta je uvedena barevná ikona označující aktuální stav dostupnosti. Například před
stavemDostupný se nachází zelená ikona. Další informace naleznete v tématu Stavy dostupnosti agenta,
na straně 28.

• Fronta: Požadovanou frontu můžete vybrat z rozevíracího seznamu nebo použít vyhledávací pole pro
filtrování seznamu. V rozevíracím seznamu se zobrazí fronty, které jsou k dispozici pro konzultaci hovoru.

Systém vyhledá dostupného agenta ve vybrané frontě. Pokud si nepřejete čekat, klikněte na
možnost Zrušit konzultaci pro zrušení iniciovaného požadavku na konzultaci.

Poznámka

• Vytáčení čísla: Můžete zadat číslo nebo jméno, vybrat číslo nebo jméno z rozevíracího seznamu nebo
použít vyhledávací pole k filtrování seznamu. V rozevíracím seznamu se zobrazí váš podnikový adresář.
V seznamu jsou uvedena jména a čísla z adresáře.

Agent Desktop podporuje v poliVytáčení čísla pouze speciální znaky + (plus), # (křížek), * (hvězdička)
a : (dvojtečka). Pokud do poleVytáčení čísla zkopírujete speciální znaky, Agent Desktop zachová pouze
ty speciální znaky, které jsou podporovány. Všechny ostatní speciální znaky budou odstraněny před
zahájením konzultačního hovoru.

• Agent Desktop ověří formát zadaného vytáčeného čísla. Vytáčené číslo může obsahovat
3–14 číslic a podporované speciální znaky.

• Vytáčené číslo podporuje následující formáty:

• Formát USA: + [kód země][směrové číslo oblasti][sedmimístné telefonní číslo]

Například +12015532447

• Formát čísla E.164: [+][kód země][číslo]

Například +11234567890.

• Formát IDD (mezinárodní přímá volba): [IDD][kód země][číslo]

Například 01161123456789

• Při zahájení přenosu naslepo nepoužívejte číslo vstupního bodu jako číslo vytáčení.

Poznámka

Krok 3 (Volitelné) Klikněte na ikonu (Obnovit seznam) a načtěte nejnovější seznam agentů, front, a čísel
vytáčení.

Získaný seznam zobrazuje aktuální stavy dostupnosti agenta.

Krok 4 Klikněte na možnost Konzultovat.

• Stav Vyžádaná konzultace se zobrazí vedle časovače.

• Požadavek na konzultační hovor zobrazí maximálně devět proměnných na vyskakovací okno. Tedy tři
výchozí proměnné (jméno agenta, číslo v adresáři agenta, tým agenta) a maximálně šest proměnných
nakonfigurovaných správcem. Tři výchozí proměnné se vztahují k agentovi, který inicioval konzultační
hovor.

• Když je požadavek na konzultaci přijat agentem, jsou na ploše zobrazena dvě podokna Nastavení
interakce spolu s proměnnými.
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• Caller (customer): Podokno Nastavení interakce zobrazuje podrobnosti o zákaznících. Stav se
aktualizuje na základě provedených akcí. Například při konzultaci s agentem je stav hovoru se
zákazníkem jako Přidržený hovor.

• Agent, se kterým konzultujete: V podokněNastavení interakce se zobrazují podrobnosti o agentovi,
se kterým konzultujete (agent, který přijímá konzultační hovor). Stav se aktualizuje na základě
provedených akcí. Když například začnete konzultovat s agentem, stav se změní na Konzultace.
Agenta, se kterým konzultujete, můžete přidržet kliknutím na tlačítko Přidržet. Stav se změní na
Přidržená konzultace. Další informace viz Přidržení a pokračování v hovoru, na straně 66.

Agent, se kterým je hovor konzultován, může hovor ukončit kliknutím na možnost Ukončit
konzultaci a hovor bude pokračovat mezi vámi a zákazníkem.

Krok 5 (Nepovinné) Během konzultačního hovoru s jiným agentem můžete provádět následující akce:

• Klikněte naPokračovat, abyste přidrželi agenta a ukončili přidržení agenta. Další informace viz Přidržení
a pokračování v hovoru, na straně 66.

• Klikněte na Přenos pro přenos hovoru na konzultanta. Je zahájen požadavek na přenos a zobrazí se
dialogové okno Důvody ukončení. Další informace viz Přepojení hovoru, na straně 67.

• Klikněte na Konference, abyste navázali třístrannou komunikaci mezi vámi, zákazníkem a agentem pro
konzultaci. Další informace viz Zahájení konferenčního hovoru, na straně 72.

Krok 6 Klikněte na možnost Ukončit konzultaci.
Zobrazí se dialogové okno Důvody ukončení. Další informace naleznete v tématu Použití důvodu pro
ukončení, na straně 49.

V následující tabulce jsou uvedeny akce, které mohou jednotliví uživatelé provádět během konzultačního
hovoru:

Agent 1: Označuje agenta, který iniciuje konzultační hovor.

Agent 2: Označuje agenta, který přijímá konzultační hovor.

ShrnutíRole

• Zákazník nemůže iniciovat konzultační hovor.

• Když agent 1 konzultuje s agentem 2, je zákazník přidržen.

• Zákazník může přerušit probíhající hovor s agentem 1 a ukončit interakci.

Zákazník
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• Agent 1 může zahájit a ukončit konzultační hovor.

• Agent 1 může pokračovat v hovoru se zákazníkem, který byl přidržen.

• Agent 1 může konzultovat s agentem 2 a přidržet agenta 2.

• Agent 1může předat hovor agentovi 2. Po zahájení požadavku na předání se u agenta 1 zobrazí dialogové
okno Důvody ukončení. Hovor pokračuje mezi agentem 2 a zákazníkem.

• Agent 1 může zahájit konferenční hovor s agentem 2 a zákazníkem.

• Když zákazník odejde z konzultačního hovoru, interakce končí a agentovi 1 se zobrazí dialogové okno
Důvody ukončení.

• Agent 1 může ukončit konzultační hovor kliknutím na tlačítko Ukončit konzultaci nebo zavěšením
fyzického telefonu. Zákazník a agent 2 jsou z konzultačního hovoru odpojeni.

Agent 1

• Když agent 1 obnoví hovor se zákazníkem, který byl přidržen, agent 2 je přidržen a zákazník je odpojen.

• Agent 2 nemůže obnovit nebo ukončit konzultační hovor.

• Agent 2 nemůže použít důvod pro ukončení konzultačního hovoru.

• Agent 2 může ukončit konzultační hovor kliknutím na tlačítko Ukončit konzultaci a hovor pokračuje
mezi agentem 1 a zákazníkem.

• Agent 2 může během konzultačního hovoru přijmout požadavek na předání, který zadal agent 1.

• Pokud agent 1 zahájí konferenční hovor při konzultaci s agentem 2, bude agent 2 součástí konferenčního
hovoru.

• Pokud zákazník z konzultačního hovoru odejde, interakce končí. Agent 2 je z hovoru vyřazen bez
ukončení.

Agent 2

Zahájení konferenčního hovoru
Zahájení třístranného konferenčního hovoru mezi vámi, zákazníkem a dalším agentem:

Než začnete

Musíte iniciovat konzultační hovor. Další informace viz Zahájení konzultačního hovoru, na straně 69.

Procedura

Krok 1 Během konzultace s jiným agentem klikněte na tlačítko Konference. Další informace viz Zahájení
konzultačního hovoru, na straně 69.

Vedle časovače se zobrazí ikona Konference. Je ukončeno přidržení zákazníka. Vy, zákazník a konzultující
agent spolu můžete komunikovat.
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• Všechny proměnné z konzultačního hovoru byly přeneseny do konferenčního hovoru.
Proměnné konferenčního hovoru zahrnují jméno agenta, se kterým bylo konzultováno, vytáčené
číslo.

• Klikněte naPřenos pro přenos hovoru na konzultanta. Je zahájen požadavek na přenos a zobrazí
se dialogové okno Důvody ukončení. Další informace viz Přepojení hovoru, na straně 67.

• Agent, se kterým je hovor konzultován, může hovor ukončit kliknutím na možnost Ukončit
konferenci a hovor bude pokračovat mezi vámi a zákazníkem.

Poznámka

Krok 2 Klikněte na možnost Ukončit konferenci.
Zobrazí se dialogové okno Důvody ukončení. Další informace viz Použití důvodu pro ukončení, na straně
49.

V následující tabulce jsou uvedeny akce, které mohou jednotliví uživatelé provádět během konferenčního
hovoru:

Agent 1 – označuje agenta, který zahajuje konferenční hovor.

Agent 2 – označuje agenta, se kterým je případ konzultován a který se účastní konferenčního hovoru.

ShrnutíRole

• Zákazník nemůže iniciovat konferenční hovor.

• Když agent 1 zahájí konferenční hovor, je ukončeno přidržení zákazníka. Hovor pokračuje mezi agentem
1, agentem 2 a zákazníkem.

• Zákazník může přerušit probíhající hovor s agentem 1 a agentem 2, a tím ukončit interakci.

• Během konferenčního hovoru nelze zákazníka přidržet.

Zákazník

• Agent 1 může zahájit a ukončit konferenční hovor.

• Agent 1 může zahájit konferenční hovor s agentem 2 kliknutím na tlačítko Konference.

• Během konferenčního hovoru nemůže agent 1 přidržet zákazníka nebo agenta 2.

• Agent 1 může předat hovor agentovi 2. Po zahájení požadavku na předání se u agenta 1 zobrazí dialogové
okno Důvody ukončení. Hovor pokračuje mezi agentem 2 a zákazníkem.

• Když zákazník odejde z konferenčního hovoru, interakce končí a agentovi 1 se zobrazí dialogové okno
Důvody ukončení.

• Agent 1 může ukončit konferenční hovor kliknutím na tlačítko Ukončit konferenci nebo zavěšením
fyzického telefonu. Zákazník a agent 2 jsou z konferenčního hovoru odpojeni.

Agent 1
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• Agent 2 nemůže ukončit konferenční hovor.

• Agent 2 nemůže použít důvod pro ukončení konferenčního hovoru.

• Agent 2 může ukončit konferenční hovor kliknutím na tlačítko Ukončit konferenci a hovor pokračuje
mezi agentem 1 a zákazníkem.

• Pokud agent 1 zahájí konferenční hovor při konzultaci s agentem 2, bude agent 2 součástí konferenčního
hovoru.

• Agent 2 může během konferenčního hovoru přijmout požadavek na předání, který zadal agent 1.

• Pokud zákazník z konferenčního hovoru odejde, interakce končí. Agent 2 je z hovoru vyřazen bez
ukončení.

Agent 2

Uskutečnění vnějšího volání
Pokud je váš profil nakonfigurován pro vnější volání, můžete uskutečnit odchozí hovor zákazníkovi.
Konfigurace vnějšího volání zahrnuje konfiguraci plánu vytáčení, adresáře nebo obojího. Formát telefonního
čísla, které můžete vytočit, je dán nastavením v profilu agenta. Můžete mít například zakázáno zadávat
telefonní čísla určité délky nebo začínající určitými směrovými čísly oblasti.

Vnější volání můžete uskutečnit, když máte nastavený stav Dostupný nebo jakýkoliv stav Nečinný.

Ikona vnějšího volání na horizontální záhlaví je povolena na základě nastavení vašeho profilu. Pokud máte
aktivní příchozí hlasový hovor, nemůžete uskutečnit vnější volání.

Uskutečnění vnějšího volání:

Procedura

Krok 1 Klikněte na ikonu (Vnější volání).

Pokud kontaktní centrum dosáhlo maximálního limitu pro paralelní hovory (příchozí a odchozí), který je
nastaven pro datové centrum nebo nájemce, nemůžete uskutečnit další hovory. Příslušné kódy důvodů se
zobrazí v nástroji plochy.

PopisKód důvodu

Datové centrum dosáhlo maximálního limitu pro paralelní hovory.26

Nájemce dosáhl maximálního limitu pro paralelní hovory.27

Krok 2 Vyberte jednu z následujících možností:

• Adresář: Požadovaný kontakt můžete vybrat z rozevíracího seznamu nebo použít vyhledávací pole pro
filtrování seznamu. Kontakty, které se zobrazují v adresáři, pocházejí z podnikového adresáře, který
nakonfiguroval správce.
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• Číselník: Zadejte telefonní číslo pomocí číselníku. Profil agenta musí mít požadovaná oprávnění, aby
mohl vytáčet čísla pomocí číselníku.

• K uskutečnění vnějšího volání nemůžete použít číslo linky.

• Číslo vstupního bodu nemůžete použít jako číslo pro vytáčení vnějšího volání.

• Telefonní číslo můžete zadat v následujících formátech:

• Formát USA: + [kód země][směrové číslo oblasti][sedmimístné telefonní číslo]

Například +12015532447

• Formát čísla E.164: [+][kód země][číslo]

Například +11234567890.

• Formát IDD (mezinárodní přímá volba): [IDD][kód země][číslo]

Například 01161123456789

• plochy podporuje pouze speciální znaky + (plus), # (křížek), * (hvězdička) a : (dvojtečka)
na číselníku. Pokud zkopírujete číslo se speciálními znaky, plochy zachová pouze ty
speciální znaky, které jsou podporovány. Všechny ostatní speciální znaky budou
odstraněny, abyste mohli uskutečnit vnější volání.

Poznámka

Krok 3 (Volitelné) V rozevíracím seznamu Výběr vnějšího ANI vyberte vnější ANI. Toto číslo se používá jako
číslo volajícího a zobrazuje se v ID volajícího zákazníka. Rozbalovací seznam se zobrazuje v abecedním
pořadí.

Pokud chcete odstranit vybrané vnější ANI, vyberte z rozevíracího seznamu štítek Výběr vnějšího ANI.

• Správce přidá seznam vnějších ANI do profilu.

• Pokud nevyberete ANI vnějšího volání, bude jako číslo volajícího použito výchozí ANI
vnějšího volání vaší organizace. Výchozí vnější ANI je nakonfigurováno správcem.

Poznámka

Krok 4 Klikněte na možnost Volat zobrazenou vedle kontaktu v adresáři nebo na číselníku.

Požadavek na volání je odeslán na zadané telefonní číslo. Vyskakovací okno zobrazuje štítek Vnější volání,

ikonu (Vnější volání), telefonní číslo kontaktního centra, DNIS (Dialed Number Identification Service),
frontu, která k vám hovor přesměrovala, a časovač udávající dobu, která uplynula od přijetí hovoru. Pokud
je správcem povolena funkce Ukončení hovoru, zobrazí se v požadavku na kartu kontaktu tlačítko Zrušit.

Přijmete hovor na svém fyzickém telefonu.

Pokud se vnější volání nezdaří, nástroj plochy zobrazí chybové zprávy pro následující scénáře:

• Vytáčené vnější volání se nespojí se zákazníkem. Například kvůli problémům se spojením
hovorů.

• Odmítnete vnější volání. Například ve chvíli, kdy jste zaneprázdněni jinou interakcí.

• Zákazník odpojí příchozí hovor. Například zákazník zruší příchozí hovor.

• Zákazník nepřijímá příchozí hovor. Například hovor zazvoní, ale zákazník jej nepřijme.

Poznámka
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Krok 5 Přijměte hovor na svém fyzickém telefonu a počkejte, až zákazník odpoví.

Jakmile zákazník na hovor odpoví, spustí se časovač a zobrazí se podokno Nastavení interakce.

Krok 6 Během vyřizování hovoru můžete na panelu Nastavení interakce provádět následující úlohy:

• Přidržení a pokračování v aktivním hovoru. Další informace viz Přidržení a pokračování v hovoru, na
straně 66.

• Záznam a pozastavení nahrávání hlasového hovoru. Další informace viz Záznam hlasového hovoru, na
straně 67.

• Přenos hovoru do fronty, k agentovi nebo na vytáčené číslo. Další informace viz Přepojení hovoru, na
straně 67.

Pokud správce povolil přenos do fronty pro vnější volání, zobrazí se v dialogovém okně
Žádost o přenos možnost Fronta. Jinak jsou k dispozici pouze možnosti Agent a Vytočit
číslo.

Poznámka

• Iniciace konzultačního hovoru do fronty, k agentovi nebo na vytáčené číslo. Další informace viz Zahájení
konzultačního hovoru, na straně 69.

Krok 7 Klikněte na tlačítko Konec.

Zobrazí se dialogové okno Důvody ukončení. Další informace viz Použití důvodu pro ukončení, na straně
49.

Po ukončení vnějšího volání se změní stav dostupnosti na základě konfigurace definované správcem. Pokud
správce nastavil volbu Agent dostupný po vnějším volání na Ano, po ukončení vnějšího volání se váš stav
nastaví na Dostupný, i když jste vnější volání uskutečnili ve stavu Nečinný.

Když uskutečníte odchozí hovor ze stavuDostupný, může na krátkou dobu dojít k přijetí příchozího
hovoru, zatímco je ještě iniciován odchozí hovor.

V takovém případě odchozí hovor selže a zobrazí se chybová zpráva.

Poznámka

Uskutečnění vnějšího volání z Historie interakcí agenta
Uskutečnění vnějšího hovoru z podokna Historie interakcí agenta:

Než začnete

Je nutné použít důvod ukončení hlasového hovoru. Podokno Historie interakcí agenta zobrazuje předchozí
komunikaci se zákazníkem v rámci hlasového hovoru na kartách Vše a Hovory.

Procedura

Krok 1 V podokně Historie interakcí agenta vyberte kartu Vše nebo Hovory.
Krok 2 Najeďte ukazatelem myši na telefonní číslo kontaktu, kterému chcete zavolat, a vyberte možnost Volání

kliknutím.
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• Nový hovor z podokna Historie interakcí agenta nelze uskutečnit během aktivního hovoru.

• Pokud je to nutné, můžete telefonní číslo upravit před hovorem. Pokud chcete číslo upravit,
klikněte na ikonu (Upravit před hovorem), upravte telefonní číslo zobrazené na číselníku
a klikněte na možnost Hovor.

Poznámka

Požadavek na volání je odeslán na zadané telefonní číslo. Vyskakovací okno zobrazuje štítek Vnější volání,

ikonu (Vnější volání), telefonní číslo kontaktního centra, DNIS (Dialed Number Identification Service),
frontu, která k vám hovor přesměrovala, a časovač udávající dobu, která uplynula od přijetí hovoru. Pokud
je správcem povolena funkce Ukončení hovoru, zobrazí se v požadavku na kartu kontaktu tlačítko Zrušit.

Přijmete hovor na svém fyzickém telefonu.

Pokud se vnější volání nezdaří, nástroj plochy zobrazí chybové zprávy pro následující scénáře:

• Vytáčené vnější volání se nespojí se zákazníkem. Například kvůli problémům se spojením
hovorů.

• Odmítnete vnější volání. Například ve chvíli, kdy jste zaneprázdněni jinou interakcí.

• Zákazník odpojí příchozí hovor. Například zákazník zruší příchozí hovor.

• Zákazník nepřijímá příchozí hovor. Například hovor zazvoní, ale zákazník jej nepřijme.

Poznámka

Krok 3 Přijměte hovor na svém fyzickém telefonu a počkejte, až zákazník odpoví.

Jakmile zákazník na hovor odpoví, spustí se časovač a zobrazí se podokno Nastavení interakce.

Další informace o úkolech, které mají být provedeny v podokně Nastavení interakce během vyřizování hovoru, se podívejte
do tématu Uskutečnění vnějšího volání, na straně 74.

Krok 4 Klikněte na tlačítko Konec.

Zobrazí se dialogové okno Důvody ukončení. Další informace viz Použití důvodu pro ukončení, na straně
49.

Uskutečnění odchozího hovoru v rámci náhledové kampaně
Správce vytvoří kampaně, nakonfiguruje režim vytáčení (náhled) a přiřadí ke kampani tým. Pokud jste součástí
týmu, kterému jsou kampaně přiřazeny, zobrazí se ikona (Kontakt kampaně) na horizontální záhlaví,
a můžete uskutečnit odchozí náhledový hovor kampaně.

Před uskutečněním hovoru v rámci kampaně si můžete zobrazit kontaktní informace zákazníka.

Uskutečnění odchozího hovoru v rámci náhledové kampaně:

Než začnete

Abyste mohli přijmout odchozí hovor z náhledové kampaně, musíte být ve stavu Dostupný.
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Procedura

Krok 1 Klikněte na ikonu (Kontakt kampaně) zobrazené na horizontální záhlaví.
Zobrazí se dialogové okno Kontakt kampaně s kontaktními informacemi o zákazníkovi.

Krok 2 Po zkontrolování kontaktních informací o zákazníkovi klikněte na tlačítko Volat a uskutečněte hovor, nebo
klikněte na tlačítko Přeskočit a zobrazte další náhled požadavku na hovor v rámci kampaně.

Pokud kontaktní centrum dosáhlo maximálního limitu paralelních hovorů nastaveného pro datové centrum
nebo nájemce, nelze uskutečnit další hovory a zobrazí se příslušné kódy důvodů v Agent Desktop. Další
informace o maximálním limitu paralelních hovorů naleznete v tématu Uskutečnění vnějšího volání, na
straně 74.

Pokud hovor přijmete, systém jej zákazníkovi předá a ikona Kontakt kampaně se deaktivuje. Požadavek na

kartu kontaktu náhledu kampaně v podokně Seznam úkolů zobrazuje štítek Hovor kampaně, ikonu
(Kontakt kampaně), podrobnosti podle konfigurace definované správcem a časovač udávající dobu, která
uplynula od zahájení náhledového hovoru kampaně. Stav hovoru se zobrazí jako Vyzvánějící. Pokud je
správcem povolena funkce Ukončit hovor pro webové zpětné volání, je stav Vyzvánění nahrazen tlačítkem
Zrušit v požadavku na kartu kontaktu.

• Pokud zákazník hovor přijme, dojde ke spojení se zákazníkem a zobrazí se podokno Nastavení interakce
. Další informace o úkolech, které můžete provádět při vyřizování hovoru, naleznete v tématu Přijmout
hovor.

Pokud se pokus nezdaří, je povolena ikona Kontakt kampaně a můžete znovu zahájit hovor
kampaně.

Poznámka

• Pokud správce nakonfiguroval otázky a odpovědi na úrovni kampaně, zobrazí se v podokněDoplňkové
informace karta Průvodce hovorem. Budete vyzváni k odpovědi na otázku. Na základě odpovědi budete
vyzváni, abyste prošli další sadu otázek v průvodci hovorem. Pro dokončení průvodce hovorem je
třeba odeslat odpovědi.

Ukončení hovoru
Poté, co jste zákazníkovi pomohli s dotazy, je vhodné ho požádat, aby ukončil hlasový hovor. Když zákazník
ukončí hovor, zobrazí se dialogové okno Důvody ukončení. V případě potřeby můžete hovor ukončit také
vy.

Hovor nelze ukončit ve chvíli, kdy je přidržen. Další informace viz Přidržení a pokračování v hovoru,
na straně 66.

Poznámka

Ukončení hovoru:

Než začnete

Musíte přijmout žádost o hovor. Další informace viz Přijetí hovoru, na straně 63.
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Procedura

Krok 1 Klikněte na tlačítko Konec
Zobrazí se dialogové okno Důvody ukončení. Další informace viz Použití důvodu pro ukončení, na straně
49.

Krok 2 (Volitelné) Pokud používáte sluchátko nebo náhlavní soupravu, musíte před přijetím dalšího hovoru zavěsit
fyzický telefon.
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K A P I T O L A 4
Správa nových digitálních kontaktů
Kontaktní centrum Webex podporuje nové digitální kanály – Facebook Messenger, WebChat, e-mail, SMS
aWhatsApp s rozšířenýmimožnostmi. Digitální kanály zvyšují dosah každé firmy. Vzhledemk demografickým
změnám a individuálním zvyklostem spotřebitelé očekávají, že se s firmou spojí prostřednictvím zvoleného
kanálu – odkudkoli, kdykoli a za jakýchkoli podmínek. Proto je pro podniky nezbytné, aby byly dostupné
prostřednictvím všech oblíbených komunikačních kanálů.

• Správa konverzací Facebook Messenger, na straně 81
• Správa konverzací SMS, na straně 85
• Správa konverzací WebChat, na straně 88
• Správa konverzací v e-mailu, na straně 92
• Správa konverzací ve služběWhatsApp, na straně 95

Správa konverzací Facebook Messenger
Zákazníci mohou kontaktovat agenty prostřednictvím Facebook Messenger na stránce na Facebooku nebo
přes mobilní aplikace. Agenti mohou reagovat na zprávy na Facebooku prostřednictvímminiaplikace Facebook
Messenger. Miniaplikace Facebook Messenger je miniaplikace nabízená společností Cisco, která umožňuje
agentům odpovídat na zprávy z Facebooku prostřednictvím podokna konverzace.

Pomocí plochy můžete konverzaci Facebook Messenger přenášet, zahájit konferenci a ukončit.

O miniaplikaci Facebook Messenger
Miniaplikace Facebook Messenger podporuje následující funkce:

• Přílohy textu, na straně 17

• Šablony, na straně 18

• Připojení šablony, na straně 18

• Zamčené šablony, na straně 19

• Šablony s nahraditelnými parametry, na straně 19

• Šablony s dynamickým nahrazováním systémových parametrů v konzoli konverzace, na straně 19

• Rozšířené formátování, na straně 19
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• Spouštění pracovního postupu, na straně 20

• Oznámení, na straně 21

• Klávesové zkratky, na straně 21

• Potvrzení o doručení, na straně 22

Miniaplikace Facebook Messenger podporuje následující interakce:

• Odpověď na konverzaci Facebook Messenger, na straně 82

• Přenos konverzace Facebook Messenger, na straně 83

• Zahájení konverzační konference Facebook Messenger, na straně 83

• Ukončení Facebook Messenger konverzace, na straně 84

Odpověď na konverzaci Facebook Messenger
Po přiřazení konverzace Facebook Messenger, se ve vyskakovacím okně žádosti o kontakt zobrazí název
fronty, zdrojová stránka, časovač a tlačítko Přijmout. Časovač ukazuje dobu, která uplynula od přijetí
konverzace Facebook Messenger.

Odpověď na konverzaci:

Než začnete

Pokud jste ve stavu RONA, nelze přijímat další žádosti o kontakt. Abyste mohli přijímat žádosti, musíte
ručně změnit stav z RONA na Dostupný.

Procedura

Krok 1 V žádosti klikněte na tlačítko Přijmout. Žádost se otevře v nástroji pro vytváření e-mailů a zobrazí se podokno
interakce.

Agent pak může v podokně interakce zobrazit následující podrobnosti:

• Jméno zákazníka

• Název fronty

• Vlákno zpráv

• Jméno agenta

• Datum

• Časovač

Zprávy zákazníků jsou znázorněny šedou bublinou s iniciálami jména zákazníka uvnitř bubliny.
Zprávy agenta jsou znázorněny plnou modrou bublinou.

Poznámka

Krok 2 Svou odpověď zadejte do pole pro vytváření.
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Pole pro vytváření podporuje maximálně 1000 znaků. Pokud počet znaků překročí nakonfigurovaný
limit, tlačítko Odeslat se deaktivuje a pod polem pro vytváření se zobrazí červená chybová zpráva
pro úpravu limitu znaků.

Poznámka

Krok 3 Klikněte na tlačítko Odeslat nebo stiskněte klávesu Enter na klávesnici.
Zákazník obdrží odpověď.

Přenos konverzace Facebook Messenger
Pokud nemůžete vyřešit dotaz zákazníka a chcete požadavek ve službě Facebook Messenger eskalovat,
můžete jej předat jinému agentovi.

Přenos aktivního požadavku na konverzaci do fronty nebo agentovi:

Než začnete

Musíte přijmout žádost Facebook Messenger. Další informace viz Odpověď na konverzaci Facebook
Messenger, na straně 82.

Procedura

Krok 1 Klikněte na možnost Přenos.
Zobrazí se dialogové okno Požadavek na přenos.

Krok 2 Vyberte jednu z následujících možností:

• Fronta – Požadovanou frontu můžete vybrat z rozevíracího seznamu nebo použít vyhledávací pole pro
filtrování seznamu. V rozevíracím seznamu se zobrazí fronty, které jsou k dispozici pro přenos požadavku
v konverzaci.

• Agent: Agenta můžete vybrat z rozevíracího seznamu nebo použít vyhledávací pole pro filtrování
seznamu. V rozevíracím seznamu se zobrazí názvy dostupných agentů. Před jménem agenta je zobrazena
zelená ikona. Další informace naleznete v tématu Stavy dostupnosti agenta, na straně 28.

Krok 3 (Volitelné) Klikněte na ikonu (Obnovit seznam) a načtěte nejnovější seznam fronty a agenti.

Získaný seznam zobrazuje aktuální stavy dostupnosti agenta.

Krok 4 Klikněte na možnost Přenos.
Je zahájen požadavek na přenos a zobrazí se dialogové okno Důvody ukončení. Další informace naleznete
v tématu Použití důvodu pro ukončení, na straně 49.

Pokud agent požadavek na konverzaci nepřijme, je po jeho předání agentovi požadavek na konverzaci
zrušen.

Poznámka

Zahájení konverzační konference Facebook Messenger
Vytvoření požadavku na třístrannou konferenční konverzaci mezi vámi, zákazníkem a dalším agentem:
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Než začnete

Musíte přijmout žádost Facebook Messenger. Další informace viz Odpověď na konverzaci Facebook
Messenger, na straně 82.

Procedura

Krok 1 Klikněte na možnost Konference.
Zobrazí se dialogové okno Žádost o konferenci.

Krok 2 Konkrétního agenta můžete vybrat z rozevíracího seznamu nebo použít vyhledávací pole pro filtrování
seznamu. Před jménem agenta je uvedena barevná ikona označující aktuální stav dostupnosti. Například před
stavem Dostupný se nachází zelená ikona. Další informace naleznete v tématu Stavy dostupnosti agenta, na
straně 28.

Krok 3 Klikněte na možnost Konference.

Po přijetí požadavku na konferenční konverzaci agentem se v podokně Nastavení interakce změní stav
z Požadovaná konference na Konference. Zobrazí se zpráva, že se agent připojil ke konverzaci.

Krok 4 Klikněte na možnost Ukončit konferenci.
Zobrazí se dialogové okno Důvody ukončení. Další informace viz Použití důvodu pro ukončení, na straně
49.

• Konferující agent může ukončit konferenci kliknutím na tlačítko Ukončit konferenci.
Konverzace pokračuje mezi vámi a zákazníkem.

Poznámka

Ukončení Facebook Messenger konverzace
Poté, co jste zákazníkovi pomohli s dotazy, musíte od něj získat souhlas s ukončením relace Facebook
Messenger. Když ukončíte relaci, objeví se dialog Důvody ukončení.

Ukončení relace Facebook Messenger:

Než začnete

Agent musí přijmout žádost Facebook Messenger. Další informace viz Odpověď na konverzaci Facebook
Messenger, na straně 82.

Procedura

Krok 1 V aktivní relaci Facebook Messenger klikněte na možnost Ukončit.
Zobrazí se dialogové okno Důvody ukončení.

Krok 2 Požadovaný důvodmůžete vybrat z rozevíracího seznamu nebo použít vyhledávací pole pro filtrování seznamu.
Krok 3 Klikněte na tlačítko Odeslat důvod ukončení. Další informace viz Použití důvodu pro ukončení, na straně

49.

Uživatelská příručka k aplikaci Agent Desktop pro řešení Cisco Webex Contact Center
84

Správa nových digitálních kontaktů
Ukončení Facebook Messenger konverzace



Správa konverzací SMS
Kanál SMS (Short Message Service) umožňuje zákazníkům kontaktovat agenty zasláním SMS odkudkoli, a
to i v případě, že není k dispozici datové připojení. Zákazníci mohou posílat SMS na dlouhý kód, krátký kód
nebo číslo bezplatného volání. Když zákazník odešle zprávu, vytvoří se nová konverzace v miniaplikaci SMS.
Agenti pak mohou vyřídit konverzaci a odeslat zákazníkovi odpověď.

SMS je je miniaplikace nabízená společností Cisco, která umožňuje agentům odpovídat na zprávy SMS
prostřednictvím podokna konverzace na ploše Agent Desktop.

Pomocí plochy můžete konverzaci SMS přenášet, zahájit konferenci a ukončit.

O miniaplikaci SMS
Miniaplikace SMS podporuje následující funkce:

• Šablony, na straně 18

• Připojení šablony, na straně 18

• Zamčené šablony, na straně 19

• Šablony s nahraditelnými parametry, na straně 19

• Šablony s dynamickým nahrazováním systémových parametrů v konzoli konverzace, na straně 19

• Spouštění pracovního postupu, na straně 20

• Oznámení, na straně 21

• Klávesové zkratky, na straně 21

• Potvrzení o doručení, na straně 22

Miniaplikace SMS podporuje následující interakce:

• Odpověď na konverzaci SMS, na straně 85

• Přenos konverzace SMS, na straně 86

• Zahájení konverzační konference SMS, na straně 87

• Ukončení konverzace SMS, na straně 88

Odpověď na konverzaci SMS
Po přiřazení konverzace SMS agentovi se ve vyskakovacím okně zobrazí název fronty, telefonní číslo, číslo
zdroje, časovač a tlačítko Přijmout. Časovač ukazuje dobu, která uplynula od přijetí konverzace SMS.

Jakmile je agentovi přiřazena konverzace SMS, zobrazí se v podokně Seznam úloh, který je k dispozici v
levém podokně nástroje Agent Desktop. Agent může vidět název fronty, telefonní číslo, číslo zdroje, časovač
a tlačítko Přijmout. Časovač ukazuje dobu, která uplynula od přijetí konverzace SMS.

Odpověď na konverzaci:
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Než začnete

Pokud jste ve stavu RONA, nelze přijímat další žádosti o kontakt. Abyste mohli přijímat žádosti, musíte
ručně změnit stav z RONA na Dostupný.

Procedura

Krok 1 V žádosti klikněte na tlačítko Přijmout. Žádost se otevře v nástroji pro vytváření e-mailů a zobrazí se podokno
interakce.

Agent pak může v podokně interakce zobrazit následující podrobnosti:

• Jméno zákazníka

• Název fronty

• Vlákno zpráv

• Jméno agenta

• Datum

• Časovač

Zprávy zákazníků jsou znázorněny šedou bublinou s iniciálami jména zákazníka uvnitř bubliny.
Zprávy agenta jsou znázorněny plnou modrou bublinou.

Poznámka

Krok 2 Svou odpověď zadejte do pole pro vytváření.

Pole pro vytváření podporuje maximálně 1000 znaků. Pokud počet znaků překročí nakonfigurovaný
limit, tlačítko Odeslat se deaktivuje a pod polem pro vytváření se zobrazí červená chybová zpráva
pro úpravu limitu znaků.

Poznámka

Krok 3 Klikněte na tlačítko Odeslat nebo stiskněte klávesu Enter na klávesnici.
Zákazník obdrží odpověď.

Přenos konverzace SMS
Pokud nemůžete vyřešit dotaz zákazníka a chcete požadavek ve službě SMS eskalovat, můžete jej předat
jinému agentovi.

Přenos aktivního požadavku na konverzaci do fronty nebo agentovi:

Než začnete

Musíte přijmout žádost SMS. Další informace viz Odpověď na konverzaci SMS, na straně 85.

Procedura

Krok 1 Klikněte na možnost Přenos.
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Zobrazí se dialogové okno Požadavek na přenos.
Krok 2 Vyberte jednu z následujících možností:

• Fronta – Požadovanou frontu můžete vybrat z rozevíracího seznamu nebo použít vyhledávací pole pro
filtrování seznamu. V rozevíracím seznamu se zobrazí fronty, které jsou k dispozici pro přenos požadavku
v konverzaci.

• Agent: Agenta můžete vybrat z rozevíracího seznamu nebo použít vyhledávací pole pro filtrování
seznamu. V rozevíracím seznamu se zobrazí názvy dostupných agentů. Před jménem agenta je zobrazena
zelená ikona. Další informace naleznete v tématu Stavy dostupnosti agenta, na straně 28.

Krok 3 (Volitelné) Klikněte na ikonu (Obnovit seznam) a načtěte nejnovější seznam fronty a agenti.

Získaný seznam zobrazuje aktuální stavy dostupnosti agenta.

Krok 4 Klikněte na možnost Přenos.
Je zahájen požadavek na přenos a zobrazí se dialogové okno Důvody ukončení. Další informace naleznete
v tématu Použití důvodu pro ukončení, na straně 49.

Pokud agent požadavek na konverzaci nepřijme, je po jeho předání agentovi požadavek na konverzaci
zrušen.

Poznámka

Zahájení konverzační konference SMS
Vytvoření požadavku na třístrannou konferenční konverzaci mezi vámi, zákazníkem a dalším agentem:

Než začnete

Musíte přijmout žádost SMS. Další informace viz Odpověď na konverzaci SMS, na straně 85.

Procedura

Krok 1 Klikněte na možnost Konference.
Zobrazí se dialogové okno Žádost o konferenci.

Krok 2 Konkrétního agenta můžete vybrat z rozevíracího seznamu nebo použít vyhledávací pole pro filtrování
seznamu. Před jménem agenta je uvedena barevná ikona označující aktuální stav dostupnosti. Například před
stavem Dostupný se nachází zelená ikona. Další informace naleznete v tématu Stavy dostupnosti agenta, na
straně 28.

Krok 3 Klikněte na možnost Konference.

Po přijetí požadavku na konferenční konverzaci agentem se v podokně Nastavení interakce změní stav
z Požadovaná konference na Konference. Zobrazí se zpráva, že se agent připojil ke konverzaci.

Krok 4 Klikněte na možnost Ukončit konferenci.
Zobrazí se dialogové okno Důvody ukončení. Další informace viz Použití důvodu pro ukončení, na straně
49.
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• Konferující agent může ukončit konferenci kliknutím na tlačítko Ukončit konferenci.
Konverzace pokračuje mezi vámi a zákazníkem.

Poznámka

Ukončení konverzace SMS
Poté, co jste zákazníkovi pomohli s dotazy, musíte od něj získat souhlas s ukončením relace SMS. Když
ukončíte relaci, objeví se dialogové okno Důvody ukončení.

Ukončení relace SMS:

Než začnete

Agent musí přijmout žádost SMS. Další informace viz Odpověď na konverzaci SMS, na straně 85.

Procedura

Krok 1 V aktivní relaci SMS klikněte na možnost Ukončit.
Zobrazí se dialogové okno Důvody ukončení:

Krok 2 Požadovaný důvodmůžete vybrat z rozevíracího seznamu nebo použít vyhledávací pole pro filtrování seznamu.
Krok 3 Klikněte na tlačítko Odeslat důvod ukončení. Další informace viz Použití důvodu pro ukončení, na straně

49.

Správa konverzací WebChat
KanálWebChat umožňuje podnikům zapojit a podporovat návštěvníky a zákazníky svých webových stránek.

Zákazníci mohou zahájitWebChat s agentem a posílat zprávy konverzace. Agenti pak mohou vyřídit WebChat
a odeslat zákazníkovi odpověď z miniaplikace WebChat na ploše.

MiniaplikaceWebChat je miniaplikace nabízená společností Cisco, která umožňuje agentůmodpovídat zprávy
konverzace prostřednictvím podokna konverzace.

Pomocí plochy můžete konverzaci WebChat přenášet, zahájit konferenci a ukončit.

O miniaplikaci WebChat
Miniaplikace WebChat podporuje následující funkce:

• Přílohy textu, na straně 17

• Šablony, na straně 18

• Připojení šablony, na straně 18

• Zamčené šablony, na straně 19
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• Šablony s nahraditelnými parametry, na straně 19

• Šablony s dynamickým nahrazováním systémových parametrů v konzoli konverzace, na straně 19

• Spouštění pracovního postupu, na straně 20

• Oznámení, na straně 21

• Klávesové zkratky, na straně 21

Miniaplikace WebChat podporuje následující interakce:

• Odpověď na konverzaci WebChat, na straně 89

• Přenos konverzace WebChat, na straně 90

• Zahájení konference WebChat, na straně 91

• Ukončení konverzace WebChat, na straně 91

Odpověď na konverzaci WebChat
Po přiřazení konverzaceWebChat agentovi se ve vyskakovacím okně zobrazí jméno zákazníka, e-mail, název
fronty, časovač a tlačítko Přijmout. Časovač ukazuje dobu, která uplynula od přijetí konverzace WebChat.

Odpověď na konverzaci:

Než začnete

Pokud jste ve stavu RONA, nelze přijímat další žádosti o kontakt. Abyste mohli přijímat žádosti, musíte
ručně změnit stav z RONA na Dostupný.

Procedura

Krok 1 V žádosti klikněte na tlačítko Přijmout. Žádost se otevře v nástroji pro vytváření e-mailů a zobrazí se podokno
interakce.

Agent pak může v podokně interakce zobrazit následující podrobnosti:

• Jméno zákazníka

• Název fronty

• Vlákno zpráv

• Jméno agenta

• Datum

• Časovač

Zprávy zákazníků jsou znázorněny šedou bublinou s iniciálami jména zákazníka uvnitř bubliny.
Zprávy agenta jsou znázorněny plnou modrou bublinou.

Poznámka
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Krok 2 Svou odpověď zadejte do pole pro vytváření.

Pole pro vytváření podporuje maximálně 1000 znaků. Pokud počet znaků překročí nakonfigurovaný
limit, tlačítko Odeslat se deaktivuje a pod polem pro vytváření se zobrazí červená chybová zpráva
pro úpravu limitu znaků.

Poznámka

Krok 3 Klikněte na tlačítko Odeslat nebo stiskněte klávesu Enter na klávesnici.
Zákazník obdrží odpověď.

Přenos konverzace WebChat
Pokud nemůžete vyřešit dotaz zákazníka a chcete požadavek na konverzaci eskalovat, můžete jej předat
jinému agentovi nebo supervizorovi.

Přenos aktivního požadavku na konverzaci do fronty nebo agentovi:

Než začnete

Musíte přijmout žádost WebChat. Další informace viz Odpověď na konverzaci WebChat, na straně 89.

Procedura

Krok 1 Klikněte na možnost Přenos.
Zobrazí se dialogové okno Požadavek na přenos.

Krok 2 Vyberte jednu z následujících možností:

• Fronta – Požadovanou frontu můžete vybrat z rozevíracího seznamu nebo použít vyhledávací pole pro
filtrování seznamu. V rozevíracím seznamu se zobrazí fronty, které jsou k dispozici pro přenos požadavku
v konverzaci.

• Agent: Agenta můžete vybrat z rozevíracího seznamu nebo použít vyhledávací pole pro filtrování
seznamu. V rozevíracím seznamu se zobrazí názvy dostupných agentů. Před jménem agenta je zobrazena
zelená ikona. Další informace naleznete v tématu Stavy dostupnosti agenta, na straně 28.

Krok 3 (Volitelné) Klikněte na ikonu (Obnovit seznam) a načtěte nejnovější seznam fronty a agenti.

Získaný seznam zobrazuje aktuální stavy dostupnosti agenta.

Krok 4 Klikněte na možnost Přenos.
Je zahájen požadavek na přenos a zobrazí se dialogové okno Důvody ukončení. Další informace naleznete
v tématu Použití důvodu pro ukončení, na straně 49.

Pokud agent požadavek na konverzaci nepřijme, je po jeho předání agentovi požadavek na konverzaci
zrušen.

Poznámka
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Zahájení konference WebChat
Vytvoření požadavku na třístrannou konferenční konverzaci mezi vámi, zákazníkem a dalším agentem:

Než začnete

Musíte přijmout žádost WebChat. Další informace viz Odpověď na konverzaci WebChat, na straně 89.

Procedura

Krok 1 Klikněte na možnost Konference.
Zobrazí se dialogové okno Žádost o konferenci.

Krok 2 Konkrétního agenta můžete vybrat z rozevíracího seznamu nebo použít vyhledávací pole pro filtrování
seznamu. V rozevíracím seznamu se zobrazí jména agentů. Před jménem agenta je uvedena barevná ikona
označující aktuální stav dostupnosti. Například před stavemDostupný se nachází zelená ikona. Další informace
viz Stavy dostupnosti agenta, na straně 28.

Krok 3 Klikněte na možnost Konference.

Po přijetí požadavku na konferenční konverzaci agentem se v podokně Nastavení interakce změní stav
z Požadovaná konference na Konference. Zákazník i vy uvidíte zprávu, že se ke konverzaci připojil agent.

Krok 4 Klikněte na možnost Ukončit konferenci.
Zobrazí se dialogové okno Důvody ukončení. Další informace viz Použití důvodu pro ukončení, na straně
49.

• Konverzaci můžete ukončit pouze vy, nikoli agent, se kterým jste konferenci vedli.

• Konferující agent může ukončit konferenci kliknutím na tlačítko Ukončit konferenci.
Konverzace pokračuje mezi vámi a zákazníkem.

Poznámka

Ukončení konverzace WebChat
Relace konverzace Poté, co jste zákazníkovi pomohli s dotazy, je vhodné ho požádat, aby ukončil. Když
zákazník ukončí relaci konverzace, zobrazí se v konverzaci zpráva, že zákazník opustil konverzaci.

Když ukončíte relaci konverzace, objeví se dialogové okno Důvody ukončení. V případě potřeby můžete
konverzaci také ukončit. V takovém případě se zákazníkovi zobrazí zpráva, že agent opustil konverzaci.

Ukončení relace konverzace:

Než začnete

Musíte přijmout žádost WebChat. Další informace viz Odpověď na konverzaci WebChat, na straně 89.

Procedura

Krok 1 V aktivní relaci konverzace klikněte na tlačítko Ukončit.
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Zobrazí se dialogové okno Důvody ukončení.
Krok 2 Požadovaný důvodmůžete vybrat z rozevíracího seznamu nebo použít vyhledávací pole pro filtrování seznamu.

Můžete vybrat více než jeden důvod ukončení.
Krok 3 Klikněte na tlačítko Odeslat důvod ukončení. Další informace viz Použití důvodu pro ukončení, na straně

49.

Správa konverzací v e-mailu
E-mailový kanál umožňuje zákazníkůmodesílat e-mailové zprávy s tabulkami, vloženými odkazy a přílohami.

Miniaplikace e-mailu je miniaplikace nabízená společností Cisco, která umožňuje agentům odpovídat na
e-mailové zprávy prostřednictvím podokna konverzace.

Pomocí plochy můžete odpovídat a přenášet e-mailovou konverzaci.

Pokud dojde k problémům s připojením, například k výpadku připojení k internetu, zobrazí se panel se
zprávou: Nebylo zjištěno žádné připojení. Pokus o připojení na pozadí. Klepnutím na tlačítko
Aktualizovat můžete připojení aktualizovat ručně.

Poznámka

O miniaplikaci e-mailu
Miniaplikace e-mailu podporuje následující funkce:

• Přílohy e-mailu, na straně 17

• Šablony, na straně 18

• Zamčené šablony, na straně 19

• Šablony s nahraditelnými parametry, na straně 19

• Šablony s dynamickým nahrazováním systémových parametrů v konzoli konverzace, na straně 19

• Spouštění pracovního postupu, na straně 20

• Rozšířené režimy nástroje pro vytváření, na straně 20

• Rozšířené formátování, na straně 19

Miniaplikace e-mailu podporuje následující interakce:

• Odpověď na konverzaci E-mail, na straně 93

• Odeslání odpovědi, na straně 93

• Přenos e-mailové konverzace, na straně 95
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Odpověď na konverzaci E-mail
Po přiřazení konverzace E-mail se ve vyskakovacím okně zobrazí jméno zákazníka, e-mail, název fronty,
časovač a tlačítko Přijmout. Časovač ukazuje dobu, která uplynula od přijetí konverzace E-mail.

Odpověď na konverzaci:

Než začnete

Pokud jste ve stavu RONA, nelze přijímat další žádosti o kontakt. Abyste mohli přijímat žádosti, musíte
ručně změnit stav z RONA na Dostupný.

Procedura

Krok 1 V žádosti klikněte na tlačítko Přijmout. Žádost se otevře v poli pro vytváření e-mailů a zobrazí se podokno
interakce.

Agent pak může v podokně interakce zobrazit následující podrobnosti:

• E-mailová adresa odesílatele

• E-mailová adresa příjemce

• Předmět e-mailu

• E-mailové vlákno (pokud existuje)

• Časové razítko a stav e-mailu (odesláno/přijato/DR)

• Oznámení

• Přílohy (pokud jsou v příchozím e-mailu)

• Ikony Odpovědět, Odpovědět všem, Přeposlat a Kopie

• Tlačítko Přenos

Krok 2 Na e-mail můžete odpovědět a formátovat text, přidávat do zprávy obrázky, přikládat soubory atd. Další
informace viz Odeslání odpovědi, na straně 93.

Krok 3 Klikněte na možnost Odeslat na klávesnici.
Zákazník obdrží odpověď.

Odeslání odpovědi
Pokud chcete odpověď na e-mail formátovat, přidat obrázky, přiložit soubory nebo přidat více příjemců,
můžete odeslat odpověď.

Odeslání odpovědi:

Než začnete

Abyste mohli obdržet e-mailovou žádost, musíte mít nastaven stav Dostupný.
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Procedura

Krok 1 V e-mailové žádosti klikněte na tlačítko Přijmout. Žádost se otevře v nástroji pro vytváření e-mailů a zobrazí
se podokno interakce.

Krok 2 Klikněte na ikonu v pravém horním rohu e-mailu, abyste zobrazili tělo e-mailu a další možnosti, jako
Odpovědět, Odpovědět všem a Přeposlat.

Krok 3 Výběrem možnosti Odpovědět odešlete odpověď pouze odesílateli. Výběrem možnosti Odpovědět všem
odešlete odpověď všem příjemcům. Výběrem možnosti Přeposlat ji odešlete novému příjemci.

• Pokud během odpovídání (na e-mail) obdržíte nový e-mail, zobrazí se nad složkou e-mailu panel s textem
Zobrazit všechny zprávy a provést další kroky. Nový e-mail je zobrazen modře v horní části vlákna.

• Když při odpovědi na e-mail vyberete možnost Odpovědět, pole Příjemce a Předmět jsou automaticky
vyplněna a nelze je upravit.

• Když při odpovědi na e-mail vyberete možnost Odpovědět všem, pole Příjemce a Předmět jsou
automaticky vyplněna a nelze je upravit. Pole Kopie se předvyplní původními příjemci kopie daného
e-mailu. V poli Kopie můžete přidávat nebo odebírat e-mailové adresy.

• Pokud e-mail přeposíláte, pole předmětu se vyplní automaticky. V políchKomu aKopiemůžete přidávat
a upravovat e-maily. Do těla e-mailu se načte nejnovější e-mail v nástroji pro vytváření e-mailu.

• Při přepnutí z možnosti Odpovědět na možnost Odpovědět všem se automaticky vyplní pole Komu.
V polích Komu a Kopie můžete přidávat a upravovat e-maily. Tělo e-mailu zůstane v nástroji pro
vytvoření e-mailu.

• Při přepnutí z možnosti Odpovědět na možnost Přeposlat se vyprázdní pole Komu a Kopie. Tělo
e-mailu zůstane v nástroji pro vytvoření e-mailu.

• Při přepnutí z možnosti Odpovědět všem na možnost Přeposlat se vyprázdní pole Komu a Kopie.
Tělo e-mailu zůstane v nástroji pro vytvoření e-mailu.

• Při přepnutí z možnosti Odpovědět všem na možnost Odpovědět se automaticky vyplní pole Komu
a vyprázdní se pole Kopie. Tělo e-mailu zůstane v nástroji pro vytvoření e-mailu.

• Při přepnutí z možnosti Přeposlat na možnost Odpovědět se automaticky vyplní pole Komu a tělo
e-mailu zůstane zachováno v nástroji pro vytvoření e-mailu.

• Při přepnutí z možnosti Přeposlat na možnost Odpovědět všem se automaticky vyplní pole Komu
a Kopie. Tělo e-mailu zůstane zachováno v nástroji pro vytvoření e-mailu.

Krok 4 (Nepovinné) Klikněte na možnost Kopie a pošlete kopii e-mailu více příjemcům.
Krok 5 Napište e-mail do těla e-mailu.
Krok 6 (Nepovinné) Můžete použít Rozšířené formátování, na straně 19.
Krok 7 (Nepovinné) Můžete přidat Přílohy e-mailu, na straně 17.
Krok 8 (Nepovinné) Můžete připojit Šablony, na straně 18.

Pokud zadáte text do nástroje pro vytváření e-mailu a poté vyberete šablonu, stávající text bude nahrazen
šablonou.

Krok 9 Můžete Spouštění pracovního postupu, na straně 20.
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Krok 10 Kliknutím na ikonu elipsy v těle e-mailu můžete zobrazit kompletní historii e-mailové konverzace.
Krok 11 Kliknutím na ikonu minimalizovat můžete minimalizovat okno pro vytvoření.
Krok 12 Kliknutím na ikonu maximalizace můžete maximalizovat pole pro vytvoření.
Krok 13 Kliknutím na ikonu zahození můžete e-mail zahodit.
Krok 14 Klikněte na tlačítko Odeslat.

Přenos e-mailové konverzace
Pokud je e-mail nesprávně klasifikován nebo nemůžete vyřešit dotaz zákazníka, můžete e-mail přesunout
do jiné fronty. Při zahájení přenosu e-mailu můžete vybrat e-mailovou frontu ze seznamu e-mailových front
v podniku. E-mail nelze předat žádnému konkrétnímu pracovníkovi nebo supervizorovi.

Přenesení e-mailového požadavku do fronty:

Procedura

Krok 1 Klikněte na možnost Přenos.

Zobrazí se dialogové okno Požadavek na přenos.

Krok 2 Požadovanou frontu můžete vybrat z rozevíracího seznamu nebo použít vyhledávací pole pro filtrování
seznamu. V rozevíracím seznamu se zobrazí fronty, do kterých lze e-mailový požadavek přenést.

Krok 3 Klikněte na možnost Přenos.

Je zahájen požadavek na přenos a zobrazí se dialogové okno Důvody ukončení. Další informace naleznete
v tématu Použití důvodů ukončení.

Správa konverzací ve službě WhatsApp
KanálWhatsApp umožňuje firmám efektivně komunikovat se zákazníky prostřednictvím jednoduché, rychlé
a bezpečné aplikace. Zákazníci mohou kontaktovat agenty prostřednictvím účtuWhatsApp Business a zahájit
konverzaci přes WhatsApp zasláním zprávy na číslo WhatsApp Business. Na zprávy můžete reagovat
prostřednictvím miniaplikace WhatsApp.

Miniaplikace WhatsApp je miniaplikace nabízená společností Cisco, která umožňuje agentům odpovídat na
zprávy WhatsApp prostřednictvím podokna konverzace v nástroji Agent Desktop.

Pomocí nástroje Agent Desktop můžete přenést, uspořádat konferenci a ukončit konverzaci ve službě
WhatsApp.

O miniaplikaci WhatsApp
Miniaplikace WhatsApp podporuje následující funkce:

• Přílohy textu, na straně 17
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• Šablony, na straně 18

• Připojení šablony, na straně 18

• Zamčené šablony, na straně 19

• Šablony s nahraditelnými parametry, na straně 19

• Šablony s dynamickým nahrazováním systémových parametrů v konzoli konverzace, na straně 19

• Rozšířené formátování, na straně 19

• Přidání emodži do konverzace WhatsApp

• Spouštění pracovního postupu, na straně 20

• Oznámení, na straně 21

• Klávesové zkratky, na straně 21

• Potvrzení o doručení, na straně 22

Odpověď na konverzaci ve službě WhatsApp
Když je vám přiřazena konverzace ve služběWhatsApp, vyskakovací okno zobrazí jméno zákazníka, telefonní
číslo zákazníka, číslo zdroje, název fronty a tlačítko Přijmout.Časovač zobrazuje čas, který uplynul od přijetí
konverzace WhatsApp.

Než začnete

Pokud jste ve stavu RONA, nemůžete přijímat další žádosti o kontakt. Abyste mohli přijímat žádosti, musíte
ručně změnit stav z RONA na Dostupný.

Procedura

Krok 1 V žádosti klikněte na tlačítko Přijmout.

Požadavek se otevře v okně pro sestavení a zobrazí se podokno Nastavení interakce s následujícími údaji:

• Jméno zákazníka

• Název fronty

• Číslo zdroje

• Telefonní číslo zákazníka

• Vlákno zpráv

• Časové razítko

• Potvrzení o přečtení

Zprávy zákazníků jsou znázorněny šedou bublinou s písmenem C uvnitř bubliny. Zprávy agenta jsou
znázorněny plnou modrou bublinou.
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Krok 2 Svou odpověď zadejte do pole pro vytváření. Pole pro vytváření podporuje maximálně 4 096 znaků.

Pokud překročíte povolený maximální počet znaků, tlačítko Odeslat bude vypnuto. Zobrazí se chybová
zpráva, která vás upozorní, že je třeba odstranit znaky.

Krok 3 Klikněte na tlačítko Odeslat nebo stiskněte klávesu Enter na klávesnici.

Přenos konverzace ve službě WhatsApp
Pokud nemůžete vyřešit dotaz zákazníka a chcete požadavek ve služběWhatsApp eskalovat, můžete požadavek
předat jinému agentovi.

Než začnete

Musíte přijmout žádost ve služběWhatsApp. Další informace viz Odpověď na konverzaci ve službě
WhatsApp, na straně 96.

Procedura

Krok 1 Klikněte na možnost Přenos.
Krok 2 Proveďte jeden z následujících kroků:

• V rozevíracím seznamu zvolte konkrétního agenta.

• Pro filtrování seznamu použijte kritéria hledání.

Krok 3 Vyberte jednu z následujících možností:

• Fronta: Vyberte požadovanou frontu z rozevíracího seznamu nebo použijte vyhledávací pole pro filtrování
seznamu. V rozevíracím seznamu se zobrazí fronty, které jsou dostupné pro přenos požadavkuWhatsApp.

• Agent: V rozevíracím seznamu se zobrazí názvy dostupných agentů. Vyberte si agenta z rozevíracího
seznamu nebo použijte vyhledávací pole pro filtrování seznamu. Před jménem agenta je zobrazena zelená
ikona. Další informace viz Stavy dostupnosti agenta, na straně 28.

Krok 4 (Volitelné) Kliknutím na ikonu Obnovit seznam načtete aktuální seznam front a agentů. Seznam zobrazuje
aktuální stavy dostupnosti agenta.

Krok 5 Klikněte na možnost Přenos.

Je zahájen požadavek na přenos a zobrazí se dialogové okno Důvody ukončení. Další informace viz Použití
důvodu pro ukončení, na straně 49.

Pokud agent nepřijme přenesený požadavek WhatsApp, dojde ke zrušení požadavku.Poznámka

Zahájení konference ve službě WhatsApp
Můžete vytvořit požadavek na třístrannou konferenci WhatsApp mezi vámi, zákazníkem a dalším agentem.
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Než začnete

Musíte přijmout žádost ve služběWhatsApp. Další informace viz Odpověď na konverzaci ve službě
WhatsApp, na straně 96.

Procedura

Krok 1 Klikněte na možnost Konference.
Krok 2 Proveďte jeden z následujících kroků:

• V rozevíracím seznamu zvolte konkrétního agenta.

• Pro filtrování seznamu použijte kritéria hledání.

Krok 3 Vyberte jednu z následujících možností:

• Fronta: Vyberte požadovanou frontu z rozevíracího seznamu nebo použijte vyhledávací pole pro filtrování
seznamu. V rozevíracím seznamu se zobrazí fronty, které jsou dostupné pro přenos požadavkuWhatsApp.

• Agent: V rozevíracím seznamu se zobrazí názvy dostupných agentů. Vyberte si agenta z rozevíracího
seznamu nebo použijte vyhledávací pole pro filtrování seznamu. Před jménem agenta je zobrazena zelená
ikona. Další informace viz Stavy dostupnosti agenta, na straně 28.

Krok 4 Klikněte na možnost Konference.

Podokno Nastavení interakce se změní na stav Konference. Když vybraný agent přijme požadavek na
konferenci, zobrazí se vám i zákazníkovi zpráva, že se ke konverzaci připojil další agent.

Krok 5 Po dokončení konference klikněte na možnost Ukončit konferenci.

Konferující agent může kliknout na tlačítko Ukončit konferenci a ukončit konferenci WhatsApp.
Konverzace pak pokračuje mezi vámi a zákazníkem.

Poznámka

Zobrazí se dialogové okno Důvody ukončení. Další informace viz Použití důvodu pro ukončení, na straně
49.

Ukončení konverzace ve službě WhatsApp
Poté, co jste zákazníkovi pomohli, je vhodné ho požádat o ukončení relaceWhatsApp. Když zákazník ukončí
relaci WhatsApp, zobrazí se v konverzaci WhatsApp zpráva, že zákazník opustil relaci.

V případě potřeby můžete relaci WhatsApp ukončit vy. V takovém případě se zákazníkovi zobrazí zpráva,
že jste relaci opustili.

Než začnete

Musíte přijmout žádost ve služběWhatsApp. Další informace viz Odpověď na konverzaci ve službě
WhatsApp, na straně 96.
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Procedura

Krok 1 V aktivní relaci WhatsApp klikněte na tlačítko Ukončit.
Krok 2 Proveďte jednu z těchto činností:

• V rozevíracím seznamu vyberte důvody pro ukončení.

• Pomocí kritérií hledání vyfiltrujte seznam a vyberte důvody pro ukončení.

Můžete vybrat více důvodů. Další informace viz Použití důvodu pro ukončení, na straně 49.

Krok 3 Klikněte na tlačítko Odeslat důvod ukončení.
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K A P I T O L A 5
Správa konverzací a e-mailů (zastaralé)

• Spravovat chaty, na straně 101
• Spravovat e-maily, na straně 106

Spravovat chaty
Pomocí plochymůžete přijímat požadavky zákazníků a reagovat na ně prostřednictvím konverzací. Oprávnění
k přístupu ke konverzacím určuje správce v nastavení multimediálního profilu.

Odpověď na konverzaci
Když obdržíte požadavek na konverzaci od zákazníka, vyskakovací okno žádosti o kontakt zobrazí ikonu

(Konverzace), jméno zákazníka nebo jedinečné ID, e-mailová adresa, fronta, která vám konverzaci předala,
a časovač, který ukazuje, jak dlouho konverzace čeká na vaše přijetí.

Pokud zákazník používá chatbot, poskytuje přednastavené odpovědi ještě předtím, než agent zákazníkovi
odpoví. Pokud požadavek na konverzaci nepřijmete v maximální dostupné době, požadavek na konverzaci
se vrátí do fronty a systém změní váš stav na RONA. Zobrazí se místní okno s možnostmi změny stavu na
Dostupný nebo Nečinný. Další informace o místním okně RONA naleznete v tématu Stavy dostupnosti
agenta, na straně 28.

Pokud jste ve stavu RONA, nelze přijímat další žádosti o kontakt. Pokud chcete přijímat požadavky
jakýchkoli mediálních kanálů včetně nových konverzací, musíte ručně změnit stav z RONA na
Dostupný.

Poznámka

Dodržování bezpečnosti

Aby bylo zajištěno dodržování bezpečnostních předpisů, není podle standardu PCI DSS (Payment Card
Industry Data Security Standard) povoleno přijímat ani odesílat citlivé informace, jako jsou údaje o kreditních
kartách a další osobní údaje (PII). Pokud je zjištěno, že obsah obsahuje údaje, které porušují PCI DSS:

• Příloha konverzace není odeslána (je zrušena).

• Konverzace je redigována (maskována).
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Na základě konfigurace definované správcem (redigovat nebo zrušit) se zpráva konverzace včetně
přílohy zruší nebo se konkrétní obsah rediguje.

Poznámka

Než začnete

Abyste mohli obdržet jakoukoliv žádost o konverzaci, musíte mít nastaven stav Dostupný.

Procedura

Krok 1 V požadavku na konverzaci klikněte na tlačítko Přijmout.

Zobrazí se konverzace a podokno Nastavení interakce. V podokně Pracovní prostor se zobrazí podrobnosti
o zákazníkovi, se kterým vedete konverzaci. Zobrazuje také konverzaci, kterou chatbot provedl předtím, než
systém požadavek na konverzaci přesměroval na vás.

Odpověď chatbot se zobrazí se štítkem. NapříkladVirtuální asistent zákazníka. Můžete procházet
konverzaci se zákazníkem a zobrazit historii konverzace.

Poznámka

Krok 2 Svou odpověď zadejte do pole pro vytváření.

Zpráva nesmí překročit limit 1000 znaků.Poznámka

Krok 3 Klikněte na tlačítko Odeslat nebo stiskněte klávesu Enter na klávesnici.
Zákazník obdrží odpověď spolu se jménem agenta.

Pokud správce nakonfiguroval předdefinované šablony konverzace, můžete tyto šablony použít
ke komunikaci se zákazníky. Další informace viz Předem definované odpovědi, na straně 103.

Poznámka

Krok 4 (Volitelné) Kliknutím na tlačítko Přiložit soubory nahrajete spolu s odpovědí do pole pro vytvoření odpovědi
soubory.
a) Pokud chcete nahraný soubor odebrat, klikněte na možnost .

• Konverzace a její přílohy musí být v souladu se standardem PCI. Další informace naleznete
v tématu Dodržování bezpečnostních předpisů.

• Ikona Připojit soubory je k dispozici, pokud vám správce povolil odesílání příloh. Můžete
nahrát více souborů. Celková velikost souboru musí být menší než 35 MB. Jsou podporovány
následující formáty souborů:

.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

• Pokud se pokusíte odejít, kdyžmáte v poli pro vytváření neodeslanou přílohu nebo text, budete
na to upozorněni zprávou.

Poznámka

Krok 5 (Volitelné) Kliknutím na kartuHistorie kontaktů v podokněDoplňkové informace zobrazíte historii kontaktů
zákazníka. Další informace o podrobnostech kartyHistorie kontaktů naleznete v tématu Podokno Doplňkové
informace, na straně 15.

Krok 6 (Volitelné) V podokně Nastavení interakce můžete provádět následující úlohy:

Uživatelská příručka k aplikaci Agent Desktop pro řešení Cisco Webex Contact Center
102

Správa konverzací a e-mailů (zastaralé)
Odpověď na konverzaci



• Přenos požadavku na konverzaci do fronty nebo k agentovi. Další informace viz Přenos konverzace, na
straně 103.

• Zahájení třístranné komunikace mezi vámi, zákazníkem a dalším agentem. Další informace naleznete
v tématu Zahájení konferenční konverzace, na straně 104.

Krok 7 Klikněte na tlačítko Konec. Další informace viz Ukončení konverzace, na straně 105.

Předem definované odpovědi
Správce definuje předem definované zprávy konverzace, kterou můžete použít ke komunikaci se zákazníkem.

Procedura

Krok 1 Klikněte na Předem definované odpovědi.
Krok 2 Požadovanou zprávu můžete vybrat z rozevíracího seznamu nebo použít vyhledávací pole pro filtrování

seznamu.

Během konverzace se zákazníkemmůžete přidat několik předem definovaných odpovědí a sestavit
tak jedinou odpověď.

Poznámka

Krok 3 (Volitelné) Před odesláním odpovědi zákazníkovi ji můžete upravit.

Přenos konverzace
Pokud nemůžete vyřešit dotaz zákazníka a chcete požadavek na konverzaci eskalovat, můžete jej předat
jinému agentovi nebo supervizorovi.

Přenos aktivního požadavku na konverzaci do fronty nebo agentovi:

Než začnete

Musíte přijmout žádost o konverzaci. Další informace viz Odpověď na konverzaci, na straně 101.

Procedura

Krok 1 Klikněte na možnost Přenos.
Zobrazí se dialogové okno Požadavek na přenos.

Krok 2 Vyberte jednu z následujících možností:

• Fronta – Požadovanou frontu můžete vybrat z rozevíracího seznamu nebo použít vyhledávací pole pro
filtrování seznamu. V rozevíracím seznamu se zobrazí fronty, které jsou k dispozici pro přenos požadavku
v konverzaci.
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• Agent: Agenta můžete vybrat z rozevíracího seznamu nebo použít vyhledávací pole pro filtrování
seznamu. V rozevíracím seznamu se zobrazí názvy dostupných agentů. Před jménem agenta je zobrazena
zelená ikona. Další informace naleznete v tématu Stavy dostupnosti agenta, na straně 28.

Krok 3 (Volitelné) Klikněte na ikonu (Obnovit seznam) a načtěte nejnovější seznam fronty a agenti.

Získaný seznam zobrazuje aktuální stavy dostupnosti agenta.

Krok 4 Klikněte na možnost Přenos.
Je zahájen požadavek na přenos a zobrazí se dialogové okno Důvody ukončení. Další informace naleznete
v tématu Použití důvodu pro ukončení, na straně 49.

Pokud agent požadavek na konverzaci nepřijme, je po jeho předání agentovi požadavek na konverzaci
zrušen.

Poznámka

Zahájení konferenční konverzace
Vytvoření požadavku na třístrannou konferenční konverzaci mezi vámi, zákazníkem a dalším agentem:

Než začnete

Musíte přijmout žádost o konverzaci. Další informace viz Odpověď na konverzaci, na straně 101.

Procedura

Krok 1 Klikněte na možnost Konference.
Zobrazí se dialogové okno Žádost o konferenci.

Krok 2 Konkrétního agenta můžete vybrat z rozevíracího seznamu nebo použít vyhledávací pole pro filtrování
seznamu. Před jménem agenta je uvedena barevná ikona označující aktuální stav dostupnosti. Například před
stavem Dostupný se nachází zelená ikona. Další informace naleznete v tématu Stavy dostupnosti agenta, na
straně 28.

Krok 3 Klikněte na možnost Konference.

Po přijetí požadavku na konferenční konverzaci agentem se v podokně Nastavení interakce změní stav
z Požadovaná konference na Konference. Zákazník i vy uvidíte zprávu, že se ke konverzaci připojil agent.

Krok 4 Klikněte na možnost Ukončit konferenci.
Zobrazí se dialogové okno Důvody ukončení. Další informace viz Použití důvodu pro ukončení, na straně
49.

• Konverzaci můžete ukončit pouze vy, nikoli agent, se kterým jste konferenci vedli.

• Konferující agent může ukončit konferenci kliknutím na tlačítko Ukončit konferenci.
Konverzace pokračuje mezi vámi a zákazníkem.

Poznámka

V následující tabulce jsou uvedeny akce, které mohou jednotliví uživatelé provádět během konverzace:

Agent 1 – označuje agenta, který zahajuje konferenční konverzaci.
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Agent 2 – označuje agenta, se kterým je případ konzultován a který se účastní konferenční konverzace.

ShrnutíRole

• Zákazník nemůže iniciovat konferenční konverzaci.

• Zákazník může přerušit probíhající konverzaci s agentem 1 a agentem 2, a tím ukončit interakci.

Zákazník

• Agent 1 může zahájit a ukončit konferenční konverzaci.

• Agent 1 může konferenci ukončit kliknutím na tlačítko Ukončit konferenci. Zákazník a agent 2 jsou
z konferenční konverzace odpojeni.

• Když zákazník odejde z konferenční konverzace, interakce se ukončí a pole pro vytváření zprávy se
agentům deaktivuje. Agent 1 ukončí konferenci kliknutím na tlačítko Ukončit konferenci a Agent
2 je vyřazen z konferenční konverzace.

Agent 1

• Agent 2 nemůže ukončit konferenční konverzaci.

• Agent 2 nemůže použít důvod pro ukončení konferenční konverzace.

• Agent 2může konferenci ukončit kliknutím na tlačítkoOpustit konferenci. Konverzacemezi agentem
1 a zákazníkem pokračuje.

• Pokud zákazník z konferenční konverzace odejde, interakce končí. Agent 2 je z konverzace vyřazen
bez ukončení.

Agent 2

Ukončení konverzace
Relace konverzace Poté, co jste zákazníkovi pomohli s dotazy, je vhodné ho požádat, aby ukončil. Když
zákazník ukončí relaci konverzace, zobrazí se v konverzaci zpráva, že zákazník opustil konverzaci.

Když ukončíte relaci konverzace, objeví se dialogové okno Důvody ukončení. V případě potřeby můžete
konverzaci také ukončit. V takovém případě se zákazníkovi zobrazí zpráva, že agent opustil konverzaci.

Ukončení relace konverzace:

Než začnete

Musíte přijmout žádost o konverzaci. Další informace viz Odpověď na konverzaci, na straně 101.

Procedura

Krok 1 V aktivní relaci konverzace klikněte na tlačítko Ukončit.
Zobrazí se dialogové okno Důvody ukončení.

Krok 2 Požadovaný důvodmůžete vybrat z rozevíracího seznamu nebo použít vyhledávací pole pro filtrování seznamu.
Můžete vybrat více než jeden důvod ukončení.
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Krok 3 Klikněte na tlačítko Odeslat důvod ukončení. Další informace viz Použití důvodu pro ukončení, na straně
49.

Spravovat e-maily
Pomocí plochy můžete přijímat e-mailové požadavky zákazníků a reagovat na ně. Váš správce v nastavení
multimediálního profilu definuje oprávnění pro přístup k e-mailům zákazníků.

Odpověď na e-mail

Pokud obdržíte e-mail od zákazníka, vyskakovací okno žádosti o kontakt zobrazí ikonu (E-mail), jméno
zákazníka, frontu, která vám e-mail předala, ID e-mailu zákazníka a časovač udávající dobu, která uplynula
od přijetí e-mailového požadavku.

Pokud e-mailový požadavek nepřijmete v maximální dostupné době, požadavek na konverzaci se vrátí do
fronty a systém změní váš stav na RONA. Zobrazí se místní okno s možnostmi změny stavu na Dostupný
nebo Nečinný. Další informace o místním okně RONA naleznete v tématu Stavy dostupnosti agenta, na
straně 28.

Pokud jste ve stavu RONA, nelze přijímat další žádosti o kontakt. Pokud chcete přijímat požadavky
jakýchkoli mediálních kanálů včetně nových e-mailů, musíte ručně změnit stav zRONA naDostupný.

Poznámka

Dodržování bezpečnosti

Aby bylo zajištěno dodržování bezpečnostních předpisů, není podle standardu PCI DSS (Payment Card
Industry Data Security Standard) povoleno přijímat ani odesílat citlivé informace, jako jsou údaje o kreditních
kartách a další osobní údaje (PII). Pokud je zjištěno, že obsah obsahuje údaje, které porušují PCI DSS:

• Příloha e-mailu není odeslána (je zrušena).

• E-mailová konverzace je redigována (maskována).

Na základě konfigurace definované správcem (redigovat nebo zrušit) se e-mail včetně přílohy zruší
nebo se konkrétní obsah rediguje.

Poznámka

Než začnete

Abyste mohli obdržet e-mailovou žádost, musíte mít nastaven stav Dostupný.

Procedura

Krok 1 V e-mailovém požadavku klikněte na tlačítko Přijmout.
E-mailový požadavek se otevře v okně pro vytváření e-mailu a zobrazí se podokno Nastavení interakce.
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Krok 2 Na e-mail můžete odpovědět jedním z následujících způsobů:

• Rychlé odpovědi umožňují okamžitě reagovat na jednoduché dotazy. Další informace viz Odeslání
rychlé odpovědi, na straně 107.

• Standardní odpovědi umožňují formátovat text, přidávat do zprávy obrázky, přikládat soubory atd. Další
informace viz Odeslání standardní odpovědi, na straně 108.

Pokud správce nakonfiguroval předem definovanou e-mailovou šablonu, můžete ji použít ke
komunikaci se zákazníkem. Ve výchozím nastavení je v poli pro vytváření vyplněna předem
definovaná odpověď. Další informace viz Předem definovaná šablona e-mailu, na straně 107.

Poznámka

Krok 3 (Volitelné) Kliknutím na kartuHistorie kontaktů v podokněDoplňkové informace zobrazíte historii kontaktů
zákazníka. Další informace o podrobnostech kartyHistorie kontaktů naleznete v tématu Podokno Doplňkové
informace, na straně 15.

Pokud chcete zobrazit e-mailovou korespondenci na kartě Historie kontaktů klikněte na možnost
Zobrazit e-mailovou zprávu.

Poznámka

Krok 4 (Volitelné) Přeneste e-mailovou žádost do fronty. Další informace viz Přenos e-mailu, na straně 110.
Krok 5 (Volitelné) Klikněte na možnost Ukončit.

Zobrazí se dialogové okno Důvody ukončení. Další informace naleznete v tématu Použití důvodu pro
ukončení, na straně 49.

Předem definovaná šablona e-mailu
Správce definuje předem definovanou šablonu e-mailu, kterou můžete použít ke komunikaci se zákazníkem.
Když kliknete na tlačítko Odpovědět nebo Odpovědět všem, v těle e-mailu se zobrazí předem definovaný
text (na základě nakonfigurovaných proměnných) s následujícími údaji:

• Jméno zákazníka

• Předem definované tělo e-mailu

• Jméno agenta (vaše jméno tak, jak je zobrazeno v profilu)

Šablonu zprávy můžete upravit tak, abyste zákazníkovi poskytli úplnou a přesnou odpověď.

Pro e-maily s rychlou odpovědí nelze použít předem definovanou e-mailovou šablonu.Poznámka

Odeslání rychlé odpovědi
Pokud příchozí e-mailový požadavek vyžaduje jednoduchou odpověď, můžete odeslat rychlou odpověď.

Pro e-maily s rychlou odpovědí nelze použít předem definovanou e-mailovou šablonu.Poznámka
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Odeslání rychlé odpovědi:

Než začnete

Abyste mohli obdržet e-mailovou žádost, musíte mít nastaven stav Dostupný.

Procedura

Krok 1 V e-mailovém požadavku klikněte na tlačítko Přijmout.
E-mailový požadavek se otevře v okně pro vytváření e-mailu a zobrazí se podokno Nastavení interakce.

Krok 2 Zadejte odpověď do textového pole Rychlá odpověď zde.

• Vaše e-mailová konverzace musí být v souladu s PCI. Další informace naleznete v tématu
Dodržování bezpečnostních předpisů.

• Pokud odejdete z pole pro vytváření e-mailu a v těle e-mailu máte obsah, koncept se uloží.

• Pole Rychlá odpověď zde podporuje pouze styl formátování prostého textu. Další informace
o rozšířeném formátování textu naleznete v tématu Odeslání standardní odpovědi, na straně
108.

Poznámka

Krok 3 Klikněte na tlačítko Odeslat.
Zobrazí se dialogové okno Důvody ukončení. Další informace naleznete v tématu Použití důvodu pro
ukončení, na straně 49.

Odeslání standardní odpovědi
Pokud chcete odpověď na e-mail formátovat, přidat obrázky, přiložit soubory nebo přidat více příjemců,
můžete odeslat standardní odpověď.

Odeslání standardní odpovědi:

Než začnete

Abyste mohli obdržet e-mailovou žádost, musíte mít nastaven stav Dostupný.

Procedura

Krok 1 V e-mailovém požadavku klikněte na tlačítko Přijmout.
E-mailový požadavek se otevře v okně pro vytváření e-mailu a zobrazí se podokno Nastavení interakce.

Krok 2 Výběrem možnosti Odpovědět odešlete odpověď pouze odesílateli, výběrem možnosti Odpovědět všem
odpovíte všem příjemcům.

Zobrazí se text e-mailu odpovědi. Pole Pro a Předmět jsou vyplněna automaticky. Tato pole nemůžete
upravit.

Krok 3 (Volitelné) Klikněte na možnost Kopie a pošlete kopii e-mailu více příjemcům.
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Krok 4 Zadejte odpověď do těla e-mailu.

Pokud správce nakonfiguroval předem definovanou e-mailovou šablonu, můžete ji použít ke
komunikaci se zákazníkem. Ve výchozím nastavení je v poli pro vytváření vyplněna předem
definovaná odpověď. Další informace viz Předem definovaná šablona e-mailu, na straně 107.

Poznámka

Krok 5 Zprávu s odpovědí můžete přizpůsobit pomocí stylů formátování bohatého textu. Níže jsou uvedenymožnosti
formátování zprávy s odpovědí:

PopisIkony

Použije na text přednastavené písmo a styl.Nadpis 1

Nastaví text jako tučný.Tučně

Text se zvýrazní kurzívou.Kurzíva

Text je podtržen.Podtržení

Nakreslí přes text čáru.Přeškrtnutí

Změní barvu textu.Barva textu

Vytvoří číslovaný seznam.Seznam – pořadí

Vytvoří seznam s odrážkami.Seznam – odrážky

Odsadí text a označí jej jako citaci svislou čarou na
levém okraji.

Bloková citace

Vloží tabulku do textové oblasti. V tabulce můžete
přidávat nebo odstraňovat řádky a sloupce.

Tabulka

Vloží hypertextový odkaz na vybraný text.Odkaz

Odsadí text doprava.Odsazení vpravo

Odsadí text doleva.Odsazení vlevo

Krok 6 Klikněte na možnost Připojit soubory a nahrajte soubory spolu s odpovědí na e-mail. Správce nakonfiguruje
maximální velikost souboru a maximální počet souborů, které můžete odeslat. Můžete nahrát maximálně
deset souborů, přičemž celková velikost souboru musí být menší než 25 MB.
a) Pokud chcete nahraný soubor odebrat, klikněte na možnost .

• Vaše e-mailová konverzace a přílohy musí být v souladu se standardem PCI. Další informace
naleznete v tématu Dodržování bezpečnostních předpisů.

• Jsou podporovány následující formáty souborů:

.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

• Pokud odejdete z pole pro vytváření e-mailu a v těle e-mailu máte obsah, koncept se uloží.

Poznámka
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Krok 7 (Volitelné) Klikněte na možnost Zobrazit původní e-mail a podívejte se na e-mail zákazníka.

Pokud během vytváření e-mailu přepnetemezi možnostmiZobrazit původní e-mail aOdpovědět
nebo Odpovědět všem, bude váš koncept uložen.

Poznámka

Krok 8 (Volitelné) Kliknutím na tlačítko elipsy, abyste Zobrazit předchozí vlákno nebo Skryli předchozí vlákno
konverzace se zákazníkem.

Krok 9 Klikněte na tlačítko Odeslat.
Zobrazí se dialogové okno Důvody ukončení. Další informace naleznete v tématu Použití důvodu pro
ukončení, na straně 49.

Přenos e-mailu
Pokud je e-mail nesprávně klasifikován nebo nemůžete vyřešit dotaz zákazníka, můžete e-mail přesunout
do jiné fronty. Při zahájení přenosu e-mailu můžete vybrat e-mailovou frontu ze seznamu e-mailových front
v podniku. E-mail nelze předat žádnému konkrétnímu pracovníkovi nebo supervizorovi.

Přenesení e-mailového požadavku do fronty:

Než začnete

Musíte přijmout žádost o e-mailovou konverzaci. Další informace viz Odpověď na e-mail, na straně 106.

Procedura

Krok 1 Klikněte na možnost Přenos.
Zobrazí se dialogové okno Požadavek na přenos.

Krok 2 Požadovanou frontu můžete vybrat z rozevíracího seznamu nebo použít vyhledávací pole pro filtrování
seznamu. V rozevíracím seznamu se zobrazí fronty, do kterých lze e-mailový požadavek přenést.

Krok 3 (Volitelné) Klikněte na ikonu (Obnovit seznam) a načtěte nejnovější seznam fronty.
Krok 4 Klikněte na možnost Přenos.

Je zahájen požadavek na přenos a zobrazí se dialogové okno Důvody ukončení. Další informace naleznete
v tématu Použití důvodu pro ukončení, na straně 49.
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K A P I T O L A 6
Správa miniaplikací

Miniaplikace jsou základními komponenty pro přizpůsobení plochy. Miniaplikace je komponenta s určitou
zapouzdřenou funkčností exportovaná jako vlastní prvek HTML, který je umístěn na ploše.

Typy miniaplikací

Správce nakonfiguruje různé typy miniaplikací na základě nastavení organizace. Níže jsou uvedeny různé
typy miniaplikací:

• Výchozí miniaplikace – miniaplikace, které jsou součástí plochy a zobrazují se na základě nastavení
vašeho profilu. Například se jedná ominiaplikaci stránky Výkonnostní statistiky agenta, která je přístupná
z Navigační panel. Další informace viz Sestavy Výkonnostní statistiky agenta, na straně 117.

• Miniaplikace nabízené společností Cisco –Miniaplikace nabízené společností Cisco, které se zobrazují
na základě nastavení organizace. Například miniaplikace CiscoWebex ExperienceManagement a Přepis
IVR.

• Vlastní miniaplikace –Miniaplikace pro aplikace třetích stran, které se přidávají na základě požadavků
organizace. Například GoogleMaps. Vlastní miniaplikacemohou být součástí vlastních stránek, vlastních
karet v podokně Doplňkové informace nebo horizontální záhlaví nástroje Agent Desktop.

Správce může nakonfigurovat karty na vlastních stránkách a vlastní miniaplikace tak, aby byly trvalé.
Výběr karty na vlastních stránkách a ve vlastních miniaplikacích lze obnovit na výchozí kartu, když se
odhlásíte z nástroje Agent Desktop, znovu načtete/obnovíte prohlížeč nebo vymažete mezipaměť
prohlížeče.

• Trvalé miniaplikace – Správce může nakonfigurovat libovolnou vlastní miniaplikaci tak, aby byl
trvalá. Trvalé miniaplikace se zobrazují na všech stránkách nástroje Agent Desktop. Pokud máte
aktivní žádost o kontakt nebo konverzaci, zobrazí se trvalá miniaplikace jako nová karta na panelu
Doplňkové informace.

Trvalé miniaplikace se na domovské stránce nezobrazují tak, jak se zobrazují
na ostatních stránkách. Pokud však máte aktivní interakci, trvalé
miniaplikace se zobrazí v podokně Doplňkové informace.

Poznámka
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Možnosti zobrazení

Zobrazeníminiaplikací konfiguruje správce.Možnosti zobrazeníminiaplikací v rozhraní plochy jsou následující:

• Záhlaví – zobrazí miniaplikace v horizontální záhlaví.

• Vlastní karta – Zobrazí widgety na vlastních kartách podokna Doplňkové informace. Každá karta
v podokně může obsahovat jednu nebo více miniaplikací.

• Vlastní stránka – Zobrazuje vlastní stránku uprostřed rozhraní plochy (podokno Pracovní prostor).
K vlastní stránce lze přistupovat pomocí ikon na Navigační panel. Každá vlastní stránkamůže obsahovat
jednu nebo více miniaplikací.

Další informace o rozhraní plochy naleznete v tématu Rozhraní Agent Desktop, na straně 5.

• Velikost miniaplikace bez názvu nelze změnit.

• Pokud chcete miniaplikaci maximalizovat, klikněte na . Když jsou miniaplikace rozbalené,
můžete stále vidět podoknoHorizontální záhlaví, Navigační panel, Seznam úkolů, podoknoHistorie
interakcí agenta a trvalé podokno Nastavení interakce během aktivního hovoru. I po rozšíření
miniaplikací zůstává zachována možnost okamžitě reagovat na všechny nové požadavky.

• Webex Contact Center využívá společnou identitu a interakci jednotného přihlašování (SSO).
Další informace o správě vlastních miniaplikací pro uživatele s povoleným SSO získáte od správce.

Poznámka

Přizpůsobení rozložení plochy

Rozložení plochy si můžete přizpůsobit úpravou výchozího rozložení, které nakonfiguroval správce. Další
informace viz Úprava rozložení plochy, na straně 113.

• Cisco Webex Experience Management, na straně 112
• Přepis IVR, na straně 113
• Úprava rozložení plochy, na straně 113
• Obnovení rozložení plochy, na straně 115

Cisco Webex Experience Management
Následující miniaplikace Experience Management se zobrazují na ploše pouze v případě, že pro vás správce
tyto miniaplikace nakonfiguroval:

Customer Experience Journey (CEJ) – Zobrazuje všechny odpovědi zákazníka v rámci minulých průzkumů
v chronologicky řazeném seznamu. Tato miniaplikace umožňuje zjistit kontext o předchozí zkušenosti
zákazníka s firmou a komunikovat se zákazníkem vhodným způsobem. Tato miniaplikace se aktivuje
automaticky, když agent začne komunikovat se zákazníkem prostřednictvím hovoru, konverzace nebo e-mailu.
Agent může zobrazit hodnocení a skóre, jako je například skóre NPS (skóre loajality a spokojenosti zákazníků),
skóre CSAT (skóre spokojenosti zákazníků) a skóre CES (skóre pro hodnocení snadnosti použití služeb
a produktů), a také všechny ostatní zpětné vazby získané od zákazníka.
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Customer Experience Analytics (CEA) – Zobrazuje celkovou spokojenost zákazníků nebo agentů s využitím
standardních metrik, jako je například NPS, CSAT a CAS nebo jiných indikátorů KPI sledovaných v rámci
řešení Experience Management.

Když se agent přihlásí, miniaplikace CEJ zobrazí předchozí reakce zákazníků. Miniaplikace CEA zobrazí
klíčové metriky a KPI agregované z předchozích interakcí agenta se zákazníky. To zahrnuje NPS, CES a další
klíčové ukazatele výkonnosti, jako je přívětivost agenta, nadšení, komunikační dovednosti atd.

Přepis IVR
Miniaplikace Přepis IVR zobrazí přepis konverzace mezi virtuálním asistentem a zákazníkem (volajícím).
Miniaplikace se na ploše zobrazí pouze v případě, že ji pro vás správce nakonfiguroval. Tato miniaplikace
určená pouze k prohlížení pomáhá získat kontext o požadavcích zákazníka a vhodně s ním komunikovat, což
zvyšuje efektivitu zákaznického servisu.

Úprava rozložení plochy
Rozložení plochy si můžete přizpůsobit úpravou výchozího rozložení, které nakonfiguroval správce. Pokud

správce povolil funkce přetahování a změna velikosti, bude se zobrazovat ikona (Upravit rozložení) v
pravém dolním rohu vlastní stránky nebo vlastní miniaplikace.

Můžete upravovat vlastní stránky nebo vlastní miniaplikace přístupné z Navigační panel a vlastní miniaplikace
s kartami přístupné z panelu Doplňkové informace.

Přetahování a změna velikosti miniaplikace

• Funkce přetažení umožňuje přetáhnout (a upustit) miniaplikaci na požadované místo na ploše.

• Funkce změna velikosti umožňuje zmenšit nebo zvětšit miniaplikaci na vlastní velikost v rozložení
plochy.

Plocha uchová vaše nastavení při opětovném přístupu k prohlížeči. Další informace o obnovení výchozího
rozložení plochy naleznete v tématu Obnovení rozložení plochy, na straně 115.

Tyto funkce jsou použitelné i pro miniaplikace třetích stran.Poznámka

Omezení a limity

Níže jsou uvedena omezení pro funkce přetažení a změna velikosti:

• Akce změny uspořádání a velikosti prováděné naminiaplikaci jsou specifické pro přihlášeného uživatele,
použitý prohlížeč a zařízení.

• Akce změny uspořádání a velikosti se nevztahují na miniaplikace záhlaví a výchozí stránky. Například:
Výkonnostní statistiky agenta.

• Změna uspořádání a velikosti vlastních miniaplikací s kartami v podokně Doplňkové informace platí
pouze v případě, že máte aktivní úlohu.
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• Pokud správce změní výchozí rozložení, provedené změny se přepíší výchozím nastavením
rozložení plochy. Změny se projeví po obnovení nebo opětovném přihlášení.

• V režimu úprav jsou funkce miniaplikace vypnuty.

• Vlastní ikony nebo vlastní widgety se nejprve načtou na základě mezipaměti a poté na základě
synchronizace se serverem. Pokud je konfigurace Rozložení plochy aktualizována správcem, je
třeba vymazat mezipaměť a znovu načíst Agent Desktop, aby se zobrazily nejnovější vlastní ikony
nebo vlastní miniaplikace. Pokus o opětovné načtení bez vymazání mezipaměti může způsobit
blikání obrazovky nebo může vést k neočekávanému chování.

Poznámka

Přetažení miniaplikace
Funkce přetažení je povolena vaším správcem. Funkce přetažení umožňuje přetáhnout (a upustit) miniaplikaci
na požadované místo na ploše.

Přetažení miniaplikace:

Než začnete

Musíte být přihlášeni k ploše plochy. Další informace naleznete v tématu Přihlášení k ploše Agent Desktop.

Procedura

Krok 1 Přístup k vlastním miniaplikacím stránky získáte kliknutím na Navigační panel nebo výběrem na vlastní
miniaplikaci s kartou v podokně Doplňkové informace.

Krok 2 Klikněte na možnost Upravit rozložení.

Krok 3 Umístěte ukazatel na miniaplikaci. Jakmile se ukazatel změní na , klikněte na miniaplikaci a přetáhněte
ji na požadované místo na ploše.

Přetažení prováděné na miniaplikaci jsou specifické pro přihlášeného uživatele, použitý prohlížeč
a zařízení.V režimu úprav jsou funkce miniaplikace vypnuty.

Krok 4 Klikněte na tlačítko Uložit rozložení.

Pokud chcete zrušit úpravy rozložení plochy, klikněte na možnost Zrušit úpravu.Poznámka

Změna velikosti miniaplikace
Funkci Změna velikosti povoluje správce. Funkce změna velikosti umožňuje zmenšit nebo zvětšit miniaplikaci
na vlastní velikost v rozložení plochy.
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Pokudmáte na vlastní stránce nebo na vlastní kartě pouze jednu miniaplikaci, nelze změnit její velikost.Poznámka

Změna velikosti miniaplikace:

Než začnete

Musíte být přihlášeni k ploše plochy. Další informace naleznete v tématu Přihlášení k ploše Agent Desktop.

Procedura

Krok 1 Přístup k vlastním miniaplikacím stránky získáte kliknutím na Navigační panel nebo výběrem na vlastní
miniaplikaci s kartou v podokně Doplňkové informace.

Krok 2 Klikněte na možnost Upravit rozložení.

Krok 3 Umístěte ukazatel na okraj miniaplikace. Když se ukazatel změní na (úchyt pro nastavení velikosti),

kliknutím a přetažením změníte velikost miniaplikace na ploše.

Změna velikosti prováděné na miniaplikaci jsou specifické pro přihlášeného uživatele, použitý prohlížeč
a zařízení.V režimu úprav jsou funkce miniaplikace vypnuty.

označuje vertikální změnu velikosti a označuje horizontální změnu velikosti.Poznámka

Krok 4 Klikněte na tlačítko Uložit rozložení.

Pokud chcete zrušit úpravy rozložení plochy, klikněte na možnost Zrušit úpravu.Poznámka

Obnovení rozložení plochy
Pokud jste upravili rozložení plochy pomocí funkce přetažení nebo změny velikosti, lze rozložení vlastní
stránky nebo vlastní karty vrátit do výchozího zobrazení.

Obnovení vlastní stránky nebo vlastního rozložení miniaplikace s kartami:

Než začnete

Rozložení plochy můžete přizpůsobit úpravou výchozího rozložení. Další informace najdete v Přetažení
miniaplikace, na straně 114 nebo Změna velikosti miniaplikace, na straně 114.

Procedura

Krok 1 Přístup k vlastním miniaplikacím stránky získáte kliknutím na Navigační panel nebo výběrem na vlastní
miniaplikaci s kartou v podokně Doplňkové informace.

Krok 2 Klikněte možnost Upravit rozložení > Obnovit rozložení.
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Zobrazí se potvrzovací zpráva pro obnovení vybraného rozložení.

Krok 3 Klikněte na tlačítko OK.
Pro vybranou stránku nebo vlastní miniaplikaci s kartami se obnoví výchozí zobrazení rozložení plochy.

Obnovení rozložení celé plochy
Pokud jste upravili rozložení plochy pomocí funkce přetažení nebo změny velikosti, lze rozložení celé plochy
vrátit do výchozího zobrazení.

Obnovení rozložení celé plochy:

Než začnete

Rozložení plochy můžete přizpůsobit úpravou výchozího rozložení. Další informace najdete v Přetažení
miniaplikace, na straně 114 nebo Změna velikosti miniaplikace, na straně 114.

Procedura

Krok 1 Klikněte na Profil uživatele v pravém horním rohu plochy.
Krok 2 V části Nastavení uživatele klikněte na možnost Obnovit rozložení celé plochy.

Zobrazí se potvrzovací zpráva pro obnovení rozložení celé plochy.
Krok 3 Klikněte na tlačítko OK.

Výchozí zobrazení rozložení plochy je obnoveno na různých stránkách a ve vlastníchminiaplikacích s kartami.
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K A P I T O L A 7
Sestavy Výkonnostní statistiky agenta

Pomocí plochy Agent Desktop můžete přistupovat k sestavám s výkonnostními statistikami. Výkonnostní
statistiky agenta je výchozí miniaplikace stránky, která se zobrazuje na základě konfigurace definované
správcem.

Existují dva typy statistických sestav:

• Historické sestavy – zobrazují historická data. Sestavy jsou aktualizovány každých 24 hodin.

• Sestavy v reálném čase – zobrazují aktuální data. Sestavy jsou aktualizovány v časovém intervalu
nastaveném správcem.

• Karta vybraná v sestavách Výkonnostní statistiky agenta zůstane zachována, i když přejdete na
jinou stránku a pak se vrátíte na stránku sestav Výkonnostní statistiky agenta. Výběr karty se obnoví
na výchozí kartu, když se odhlásíte z aplikace Agent Desktop, obnovíte/znovu načtete prohlížeč
nebo vymažete mezipaměť prohlížeče.

• Sestavy Výkonnostní statistiky agenta zobrazené v aplikaci Agent Desktop se řídí časovým pásmem
prohlížeče.

• Sestavy Výkonnostní statistiky agenta zobrazené v aplikaci Agent Desktop nepodporují funkci
procházení hierarchií.

Poznámka

• Přístup Výkonnostní statistiky agenta, na straně 117
• Shrnující sestava, na straně 118

Přístup Výkonnostní statistiky agenta
• Pokud chcete zobrazit sestavy, klikněte na Výkonnostní statistiky agenta v nástroji Navigační panel.
V podokně Pracovní prostor se zobrazují následující sestavy:

• Shrnující sestava, na straně 118

• Statistiky agenta – historické, na straně 120

• Statistiky agenta – v reálném čase, na straně 122

Uživatelská příručka k aplikaci Agent Desktop pro řešení Cisco Webex Contact Center
117



• Statistiky agenta podle stavu – historické, na straně 123

• Statistiky agenta podle stavu – v reálném čase, na straně 124

• Statistiky týmu – historické, na straně 125

• Statistiky týmu – v reálném čase, na straně 125

• Statistiky fronty – historické, na straně 126

• Sestava Statistiky fronty – v reálném čase, na straně 126

• Statistiky vnějšího volání agenta – historické, na straně 127

• Statistiky vnějšího volání agenta – v reálném čase, na straně 128

Další informace o sestavách naleznete v uživatelské příručce Cisco Webex Contact Center Analyzer.

• Po odhlášení z plochy musíte zavřít prohlížeč. Spusťte prohlížeč a znovu se přihlaste na plochu,
aby se projevily aktualizace konfigurace nástroje Cisco Webex Contact Center Analyzer.

• Pokud k nástroji Výkonnostní statistiky agenta přístupujete v režimu inkognito (soukromé
prohlížení), je nutné povolit soubory cookie třetích stran, aby se sestavy Výkonnostní statistiky
agenta úspěšně načetly.

Poznámka

Shrnující sestava
Sestava Shrnutí představuje počet zákazníků, které jste obsloužili, a průměrný čas, který jste potřebovali
k ukončení konverzace se zákazníkem.

Pokud chcete sestavu filtrovat, vyberte možnosti z rozevíracího seznamu Název týmu, Název fronty, Typ
kanálu a Doba trvání.

Agent Desktop zachová výběr filtru, i když se odhlásíte, obnovíte nebo znovu načtete prohlížeč. Pokud chcete
obnovit výchozí hodnotu filtrů, klikněte na odkaz Obnovit filtry.

Odkaz Obnovit filtry se zobrazí, pokud změníte výchozí hodnotu rozevíracího seznamu a filtrujete
sestavu.

Poznámka

Vyberte si z možností v následujících rozevíracích seznamech:

• Název týmu

• Vše (výchozí)

• Konkrétní tým. Názvy týmů jsou zobrazeny v rozevíracím seznamu na základě nastavení profilu
agenta.

• Název fronty
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• Vše (výchozí)

• Konkrétní fronta. Názvy front jsou zobrazeny v rozevíracím seznamu na základě nastavení profilu
agenta.

• Typ kanálu

• Vše (výchozí)

• Chaty

• E-mail

• Sociální sítě

• Telefonie

Typ kanálu sociální sítě se zobrazí na základě nastavení organizace.Poznámka

• Doba trvání

• Dnes

• Včera

• Tento týden

• Minulý týden

• Posledních 7 dní (výchozí)

• Tento měsíc

• Minulý měsíc

• Tento rok

Pokud chcete zobrazená data obnovit ručně, klikněte na ikonu (Obnovit).Poznámka

V následující tabulce jsou uvedeny parametry, které se zobrazují v sestavě Shrnutí:

PopisParametr

Celkový počet interakcí se zákazníky, které váš tým vyřídil
za zadanou dobu trvání.

Celkem vyřízených – týmy

Průměrná doba, kterou váš tým potřebuje k vyřízení interakce
se zákazníkem.

Průměrná doba vyřízení – týmy

Průměrná doba, za kterou tým ukončí interakci se zákazníkem.Průměrná doba shrnutí – týmy
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PopisParametr

Celkový počet interakcí se zákazníky, které jste vyřídili.Celkem vyřízených – já

Průměrná doba, kterou potřebujete k vyřízení interakce se
zákazníkem.

Průměrná doba vyřízení – já

Průměrná doba, za kterou ukončíte interakci se zákazníkem.Průměrná doba ukončení – já

Počet kontaktních osob zákazníků, které jsou ve frontě pro
vaše týmy v reálném čase.

Kontakty ve frontě – v reálném čase

Počet agentů ve stavu Dostupný pro vaše týmy v reálném
čase

Dostupné agenti – v reálném čase

Statistiky agenta – historické
Sestava Statistiky agenta – historické zobrazuje vaše historické statistiky.

Pro filtrování sestavy vyberte možnosti z rozevíracího seznamu Interval nebo Doba trvání.

Agent Desktop zachová výběr filtru, i když se odhlásíte, obnovíte nebo znovu načtete prohlížeč. Pokud chcete
obnovit výchozí hodnotu filtrů, klikněte na odkaz Obnovit filtry.

Odkaz Obnovit filtry se zobrazí, pokud změníte výchozí hodnotu rozevíracího seznamu a filtrujete
sestavu.

Poznámka

Možnosti, které se zobrazí v rozevíracím seznamu Interval, závisí na zvolené době trvání. Pokud je například
jako Doba trvání vybrána možnost Posledních 7 dní, v rozevíracím seznamu Interval se zobrazí následující
možnosti:

• 30 minut

• Každou hodinu

• Denně (výchozí)

V rozevíracím seznamu Doba trvání vyberte jednu z následujících možností:

• Dnes

• Včera

• Tento týden

• Minulý týden

• Posledních 7 dní (výchozí)

• Tento měsíc

• Minulý měsíc

• Tento rok
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V následující tabulce je zobrazen rozevírací seznam Interval v závislosti na zvolené době trvání.

Tabulka 6: Doba trvání a odpovídající možnosti intervalu

IntervalDoba trvání

• 15 minut

• 30 minut

• Každou hodinu

• Denně

• Dnes

• Včera

• 30 minut

• Každou hodinu

• Denně

• Tento týden

• Minulý týden

• Posledních 7 dní

• Denně

• Týdně

• Tento měsíc

• Minulý měsíc

• Denně

• Týdně

• Měsíčně

Tento rok

Pokud chcete zobrazená data obnovit ručně, klikněte na ikonu (Obnovit).Poznámka

Vaše sestava s historickými statistikami se zobrazuje jako grafické znázornění dat v tabulce Statistiky agenta
a shrnutí sestavy v části tabulky Podrobné shrnutí.

Pokud chcete zobrazit sestavu v nástroji Cisco Webex Contact Center Analyzer, klikněte na ikonu Spustit,
která se zobrazuje na pravé straně grafu Statistiky agenta nebo v tabulce Podrobné shrnutí.

Abyste mohli přistupovat k nástroji Cisco Webex Contact Center Analyzer, potřebujete oprávnění.Poznámka

Níže jsou uvedeny parametry, které se zobrazují v tabulce Podrobné shrnutí sestavy Statistiky agenta –
historické:

PopisParametr

Časový interval sestavy.Interval

Způsob interakce se zákazníkem, jako je konverzace, e-mail, sociální
sítě nebo telefonie.

Typ kanálu
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PopisParametr

Datum a místní čas přihlášení agenta.Počáteční čas přihlášení

Datum a místní čas odhlášení agenta.Konečný čas odhlášení

Celkový počet příchozích interakcí se zákazníky, které agent vyřídí
v daném intervalu.

Počet vyřízených kontaktů

Průměrná doba, za kterou agent vyřídí požadavek zákazníka. Průměrná
doba zahrnuje dobu připojení, dobu podržení a dobu ukončení.

Průměrná doba vyřízení

Průměrná doba, za kterou agent ukončí interakci se zákazníkem.Prům. doba ukončení

Shrnutí sestavy se zobrazí na konci části Podrobný souhrn tabulky.

Statistiky agenta – v reálném čase
Sestava Statistiky agenta – v reálném čase zobrazuje vaše statistiky v reálném čase.

Pokud chcete zobrazená data obnovit ručně, klikněte na ikonu (Obnovit).Poznámka

Vaše sestava se statistikami v reálném čase se zobrazuje jako grafické znázornění dat v grafu statistik agentů
v reálném čase a souhrn sestavy v tabulce Podrobné shrnutí.

Pokud chcete zobrazit sestavu v nástroji Cisco Webex Contact Center Analyzer, klikněte na ikonu Spustit,
která se zobrazuje na pravé straně grafu Statistiky agenta v reálném čase nebo v tabulce Podrobné shrnutí
stavu.

Abyste mohli přistupovat k nástroji Cisco Webex Contact Center Analyzer, potřebujete oprávnění.Poznámka

Níže jsou uvedeny parametry, které se zobrazují v tabulce části Podrobné shrnutísestavy Statistiky agenta
– v reálném čase:

PopisParametr

Řetězec pro identifikaci přihlašovací relace agenta.ID relace agenta

Způsob interakce se zákazníkem, jako je konverzace, e-mail, sociální sítě
nebo telefonie.

Typ kanálu

Datum a místní čas přihlášení agenta.Čas přihlášení

Datum a místní čas odhlášení agenta.Čas odhlášení

Celkový počet příchozích interakcí se zákazníky, které agent vyřídí v daném
intervalu.

Počet vyřízených kontaktů
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PopisParametr

Průměrná doba, za kterou agent vyřídí požadavek zákazníka. Průměrná
doba zahrnuje dobu připojení, dobu podržení a dobu ukončení.

Průměrná doba vyřízení

Průměrná doba, za kterou agent ukončí interakci se zákazníkem.Prům. doba ukončení

Shrnutí sestavy se zobrazí na konci části Podrobný souhrn tabulky.

Statistiky agenta podle stavu – historické
Sestava Statistiky agenta podle stavu – historické zobrazuje statistiky aktivit na základě stavů.

Pro filtrování sestavy vyberte možnosti z rozevíracího seznamu Interval nebo Doba trvání.

Agent Desktop zachová výběr filtru, i když se odhlásíte, obnovíte nebo znovu načtete prohlížeč. Pokud chcete
obnovit výchozí hodnotu filtrů, klikněte na odkaz Obnovit filtry.

Odkaz Obnovit filtry se zobrazí, pokud změníte výchozí hodnotu rozevíracího seznamu a filtrujete
sestavu.

Poznámka

Možnosti, které se zobrazí v rozevíracím seznamu Interval, závisí na zvolené době trvání. Pokud je například
jako Doba trvání vybrána možnost Posledních 7 dní, v rozevíracím seznamu Interval se zobrazí následující
možnosti:

• 30 minut

• Každou hodinu

• Denně (výchozí)

V rozevíracím seznamu Doba trvání vyberte jednu z následujících možností:

• Dnes

• Včera

• Tento týden

• Minulý týden

• Posledních 7 dní (výchozí)

• Tento měsíc

• Minulý měsíc

• Tento rok

Další informace naleznete v tématu Tabulka 6: Doba trvání a odpovídající možnosti intervalu.
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Pokud chcete zobrazená data obnovit ručně, klikněte na ikonu (Obnovit).Poznámka

Vaše sestava s historickými statistikami se zobrazuje jako grafické znázornění dat v tabulce Statistiky agenta
podle stavu a shrnutí zprávy v tabulce Podrobné shrnutí stavu.

Pokud chcete zobrazit sestavu v nástroji Cisco Webex Contact Center Analyzer, klikněte na ikonu Spustit,
která se zobrazuje na pravé straně grafu Statistiky agenta podle stavu nebo v tabulce Podrobné shrnutí
stavu.

Abyste mohli přistupovat k nástroji Cisco Webex Contact Center Analyzer, potřebujete oprávnění.Poznámka

Následují parametry, které se zobrazují v tabulce části Podrobný přehled stavu v sestavě Statistiky agenta
podle stavu – historické:

PopisParametr

Časový interval sestavy.Interval

Řetězec pro identifikaci přihlašovací relace agenta.ID relace agenta

Stav nastavený agentem nebo systémem, například Nečinný, Dostupný
atd.

Stav aktivity

Doba, kterou agent stráví v příslušném stavu.Doba trvání stavu

Shrnutí sestavy se zobrazí na konci části Podrobný souhrn tabulky.

Statistiky agenta podle stavu – v reálném čase
Sestava Statistiky agenta podle stavu – v reálném čase zobrazuje statistiky aktivity na základě stavů v reálném
čase.

Pokud chcete zobrazená data obnovit ručně, klikněte na ikonu (Obnovit).Poznámka

Vaše sestava se statistikami v reálném čase se zobrazuje jako grafické znázornění dat v tabulce Statistiky
agenta podle stavu a shrnutí sestavy v tabulce Podrobné shrnutí stavu.

Pokud chcete zobrazit sestavu v nástroji Cisco Webex Contact Center Analyzer, klikněte na ikonu Spustit,
která se zobrazuje na pravé straně grafu Statistiky agenta podle stavu nebo v tabulce Podrobné shrnutí
stavu.

Abyste mohli přistupovat k nástroji Cisco Webex Contact Center Analyzer, potřebujete oprávnění.Poznámka
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Následují parametry, které se zobrazují v tabulce části Podrobný přehled stavu v sestavě Statistiky agenta
podle stavu – v reálném čase:

PopisParametr

Řetězec pro identifikaci přihlašovací relace agenta.ID relace agenta

Stav nastavený agentem nebo systémem, například Nečinný, Dostupný
atd.

Stav aktivity

Doba, kterou agent stráví v příslušném stavu.Doba trvání stavu

Shrnutí sestavy se zobrazí na konci části Podrobný souhrn tabulky.

Statistiky týmu – historické
Sestava Statistiky týmu – historické zobrazuje historické statistiky všech týmů, ke kterým jste přiřazeni.

Níže jsou uvedeny parametry, které se zobrazují v sestavě Statistiky týmu – historické:

PopisParametr

Časový interval sestavy.Interval

Název týmu.Název týmu

Jméno agenta.Jméno agenta

Celkový počet interakcí se zákazníky, které agent v daném intervalu
vyřídil.

Počet vyřízených kontaktů

Celkový počet interakcí se zákazníky, které agent vyřídil pro daný typ
kanálu (například hlasový hovor).

Celkem vyřízených kontaktů

Celkový počet příchozích interakcí se zákazníky, které agent vyřídil.Vyřízené příchozí kontakty

Celkový počet zpětných volání se zákazníky, které agent vyřídil.Vyřízená zpětná volání

Celkový počet vnějších interakcí se zákazníky, které agent vyřídil.Vyřízená vnější volání

Průměrná doba, kterou agent stráví vyřízením zákazníka. Průměrná
doba zahrnuje dobu připojení, dobu podržení a dobu ukončení.

Průměrná doba vyřízení

Průměrná doba, za kterou agent ukončí interakci se zákazníkem.Průměrná doba ukončení

Shrnutí sestavy je zobrazeno na konci tabulky.

Statistiky týmu – v reálném čase
Sestava Statistiky týmu – v reálném čase zobrazuje statistiky všech týmů, ke kterým jste přiřazeni, v reálném
čase.

Níže jsou uvedeny parametry, které se zobrazují v sestavě Statistiky týmu – v reálném čase:
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PopisParametr

Název týmu.Název týmu

Jméno agenta.Jméno agenta

Stav agenta, například Nečinný, Dostupný atd.Aktuální stav

Celkový počet interakcí se zákazníky, které agent v daném intervalu
vyřídí.

Počet vyřízených kontaktů

Průměrná doba, kterou agent stráví vyřízením zákazníka. Průměrná
doba zahrnuje dobu připojení, dobu podržení a dobu ukončení.

Průměrná doba vyřízení

Průměrná doba, za kterou agent ukončí interakci se zákazníkem.Průměrná doba ukončení

Shrnutí sestavy je zobrazeno na konci tabulky.

Statistiky fronty – historické
Sestava Statistiky fronty – historické zobrazí historické statistiky pro všechny fronty, ke kterým jste
namapováni.

Níže jsou uvedeny parametry, které se zobrazují v sestavě Statistiky fronty – historické:

PopisParametr

Interval sestavy.Interval

Způsob interakce se zákazníkem, jako je konverzace, e-mail, sociální sítě
nebo telefonie.

Typ kanálu

Název fronty.Název fronty

Počet kontaktních osob zákazníků, na které agent odpoví v rámci prahové
hodnoty rozsahu služeb, kterou správce pro frontu stanovil.

Počet kontaktů

Průměrná doba, po kterou kontaktní osoba zákazníka čeká ve frontě, než
mu agent odpoví.

Prům. doba čekání ve frontě

Nejdelší doba, kterou kontaktní osoba zákazníka stráví ve frontě, než agent
odpoví.

Nejdelší doba kontaktu ve
frontě

Počet kontaktních osob zákazníka, na které nereaguje žádný agent.Počet neuskutečněných
kontaktů

Shrnutí sestavy je zobrazeno na konci tabulky.

Sestava Statistiky fronty – v reálném čase
Sestava Statistiky fronty – v reálném čase zobrazí statistiky pro všechny fronty, ke kterým jste namapováni,
v reálném čase.
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Níže jsou uvedeny parametry, které se zobrazují v sestavě Statistiky fronty – v reálném čase:

PopisParametr

Způsob interakce se zákazníkem, jako je konverzace, e-mail, sociální sítě
nebo telefonie.

Typ kanálu

Název fronty.Název fronty

Počet kontaktních osob zákazníků, na které agent odpoví v rámci prahové
hodnoty rozsahu služeb, kterou správce pro frontu stanovil.

Počet kontaktů

Celkový počet interakcí se zákazníky, které jsou pro danou frontu
zpracovány.

Počet vyřízených kontaktů

Počet kontaktních osob zákazníka ve frontě v daném okamžiku.Počet kontaktů čekajících ve
frontě

Průměrná doba, po kterou kontaktní osoba zákazníka čeká ve frontě, než
mu agent odpoví.

Prům. doba čekání ve frontě

Nejdelší doba, kterou kontaktní osoba zákazníka stráví ve frontě, než agent
odpoví. Zohledňují se hovory přijaté v posledních 24 hodinách. Hovory,
které jsou aktuálně ve frontě, se nezohledňují.

Nejdelší zpracovávaný kontakt
z fronty

Počet kontaktních osob zákazníka, na které nereaguje žádný agent.Počet neuskutečněných
kontaktů

Shrnutí sestavy je zobrazeno na konci tabulky.

Statistiky vnějšího volání agenta – historické
Sestava Statistiky vnějšího volání agenta – historické zobrazuje historické statistiky odchozích hovorů
uskutečněných agentem.

V sestavě Statistiky vnějšího volání agenta – historické se zobrazují následující parametry:

PopisParametr

Jméno agenta.Jméno agenta

Časový interval sestavy.Interval

Způsob interakce se zákazníkem, jako je konverzace, e-mail, sociální
sítě nebo telefonie.

Typ kanálu

Datum a místní čas přihlášení agenta.Počáteční čas přihlášení

Počet vnějších volání vyřízených agentem v daném intervalu.Vyřízené vnější kontakty

Průměrná doba, kterou agent potřebuje k vyřízení vnějších volání.
Průměrná doba zahrnuje dobu připojení, dobu podržení a dobu
ukončení.

Vnější volání – průměrná doba
vyřízení
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PopisParametr

Celková doba, kterou agent stráví rozhovorem se zákazníkem v rámci
vnějšího volání, včetně doby přidržení.

Vnější volání – doba připojení

Průměrná doba, kterou agent stráví rozhovorem se zákazníkem
v rámci vnějšího volání, včetně doby přidržení.

Vnější volání – průměrná doba
připojení

Celková doba, kterou agent stráví rozhovorem se zákazníkem v rámci
vnějšího volání, bez doby přidržení.

Vnější volání – doba hovoru

Počet přenosů hovorů.Počet přenosů

Průměrná doba, po kterou agent konzultoval hovor s jiným agentem
nebo třetí stranou a nechal volajícího přidrženého.

Průměrná doba konzultačního hovoru

Shrnutí sestavy je zobrazeno na konci tabulky.

Statistiky vnějšího volání agenta – v reálném čase
Sestava Statistiky vnějšího volání agenta – v reálném čase zobrazuje statistiky odchozích hovorů
uskutečněných agentem v reálném čase.

V sestavě Statistiky vnějšího volání agenta – v reálném čase se zobrazují následující parametry:

PopisParametr

Časový interval sestavy.Interval

Jméno agenta.Jméno agenta

Způsob interakce se zákazníkem, jako je konverzace, e-mail,
sociální sítě nebo telefonie.

Typ kanálu

Datum a místní čas přihlášení agenta.Čas přihlášení

Počet vnějších volání vyřízených agentem v daném intervalu.Vyřízené vnější kontakty

Průměrná doba, kterou agent potřebuje k vyřízení vnějších
volání. Průměrná doba zahrnuje dobu připojení, dobu
podržení a dobu ukončení.

Vnější volání – průměrná doba vyřízení

Celková doba, kterou agent stráví rozhovorem se zákazníkem
v rámci vnějšího volání, včetně doby přidržení.

Vnější volání – doba připojení

Průměrná doba, kterou agent stráví rozhovorem se
zákazníkem v rámci vnějšího volání, včetně doby přidržení.

Vnější volání – průměrná doba připojení

Celková doba, kterou agent stráví rozhovorem se zákazníkem
v rámci vnějšího volání, bez doby přidržení.

Vnější volání – doba hovoru

Shrnutí sestavy je zobrazeno na konci tabulky.
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K A P I T O L A 8
Síťové požadavky

• Šířka pásma, na straně 129

Šířka pásma
Požadavky na šířku pásma nástroje Agent Desktop jsou následující:

• Optimální výkon: Je vyžadováno vysokorychlostní připojení k internetu s minimální doporučenou šířkou
pásma sítě 512 KB/s (kilobitů za sekundu).

• Požadavky na zatížení dat: V průměru se datová zátěž pohybuje od 1 do 100 KB/s, ve špičce od 2 do
3 MB/s.

Datová zátěž se liší v závislosti na činnostech, požadavcích a četnosti
těchto činností nebo požadavků v nástroji Agent Desktop.

Poznámka

• Další šířka pásma: Minimální doporučená šířka pásma sítě 100 kb/s musí být přidělena zvlášť pro
hlasový provoz pro všechny koncové body agentů podporované kontaktním centrem Webex.

Při prvním přístupu k nástroji Agent Desktop nebo vymazání mezipaměti se po několika sekundách
načte vlastní název, vlastní logo a vlastní ikony do Navigační panel.

Poznámka

Odhadovaná doba spuštění nástroje Agent Desktop

Když spustíte aplikaci Agent Desktop poprvé, trvá její načtení méně než osm sekund. Pokud jsou data aplikace
Agent Desktop uložena v mezipaměti, aplikace se načte za méně než čtyři sekundy. Čas závisí na rychlosti
a dostupnosti sítě.

Pokud se aplikace Agent Desktop nespustí, budete upozorněni pomocí chybové zprávy. Podrobnosti můžete
sdílet se správcem, abyste mohli problém vyřešit.
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