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Rediger historik
I denne tabel vises de ændringer, der er foretaget i denne vejledning. De seneste ændringer vises øverst.

DatoSeSkift

September
2022

#unique_4 unique_4_Connect_42_cmd_rnj_
dz2_vsb, på side 43

Bemærkningen er opdateret.

September
2022

Pop op-vindue på skærm, på side 48Bemærkningen er opdateret. Den tredje
punktopstilling, der er tilføjet i slutningen af
emnet.

September
2022

Omstil et opkald, på side 65Fjernet oplysninger om, at indgangspunkt ikke
vises.

August 2022Påbegynd et rådgivningsopkald, på side 67Har tilføjet oplysninger om start af et
rådgivningsopkald til et opkaldsnummer, der
er knyttet til et indgangspunkt.

August 2022Omstil et opkald, på side 65Tilføjet oplysninger om viderestilling af et
opkald via et opkaldsnummer til et
indgangspunkt.
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DatoSeSkift

August 2022Pop-over, på side 11

Interaktionsstyring, på side 14

Besvar et opkald, på side 61

Call-Associated Data-variabler, på side 63

Påbegynd et rådgivningsopkald, på side 67

Har tilføjet yderligere oplysninger om de
variabler, der vises på popover'en for
taleopkald, og ruden Interaktionsstyring.

Juli 2022Svar på timeout for inaktivitet, på side 46Har tilføjet oplysninger om timeout på grund
af længerevarende inaktivitet.

Juli 2022Log på Agent Desktop, på side 41Tilføjet oplysninger om det skrivebordslayout,
der er tildelt dit team.

Juli 2022Log på Agent Desktop, på side 41Yderligere oplysninger om
baggrundsillustrationer på opgavesiden.

Juli 2022Optaget, på side 30

Tilstand og timere for forbundet tid, på side
21

Har tilføjet oplysninger om etiketten for
optaget.

Juli 2022Navigationslinje, på side 8Har tilføjet oplysninger om
feedbackfunktionen.

Juli 2022Systemkrav, på side 2

Browserkrav, på side 2

Browserindstillinger for Chrome, på side 25

Installer programmet Skrivebord, på side 44

Tilføjet oplysninger om Windows 11-support.

Juli 2022Administrer WhatsApp-samtaler, på side 93

Tilføj emojis i WhatsApp-samtale, på side
59

Tilføjet oplysninger om WhatsApp-kanal.

Juni 2022Genkald, på side 62Tilføjet oplysninger om
webtilbagekaldsdetaljer (tilbagekald).
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DatoSeSkift

Pop-over, på side 11

Besvar et opkald, på side 61

Genkald, på side 62

Foretag et udgående opkald, på side 72

Besvar Facebook Messenger-samtale, på side
80

Besvar Facebook Messenger-samtale, på side
80

Besvar en Webchat samtale, på side 87

Besvar en E-mail-samtale, på side 91

Besvar SMS-samtale, på side 83

Besvar en WhatsApp-samtale, på side 94

Svar på en chat, på side 99

Svar på en e-mail, på side 104

Har tilføjet oplysninger om den forbundne
popover for en indgående anmodning.

Juni 2022Lokalisering, på side 5Tilføjet understøttelse af 12 nye sprog i
brugervejledning til Agent Desktop.

Maj 2022Foretag et udgående opkald, på side 72Tilføjelse af oplysninger om
fejlmeddelelserne, når et udgående opkald
mislykkes.

Call-Associated Data-variabler, på side 63

Rediger Call-Associated Data-variabler, på
side 63

Tilføjede oplysninger om sikre variabler.

April 2022Log på Agent Desktop, på side 41Fjernet baggrundsillustrationerne på
landingssiden.

April 2022Yderligere oplysninger, rude, på side 15Tilføjet oplysninger om, hvordan du
omarrangerer fanerne i ruden Yderligere
oplysninger.

April 2022Agenters tilgængelighedstilstande, på side
28

Tilføjet oplysninger om RONA-detaljer.

April 2022Fjern afsluttet interaktion, på side 47Har tilføjet oplysninger om ikke-svarende
kundeinteraktion.

Skift team, på side 51Har tilføjet oplysninger om at huske
opdateringerne af profilindstillingerne.

Log på Agent Desktop, på side 41Har tilføjet oplysninger om
bannermeddelelsen.
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DatoSeSkift

Log på Agent Desktop, på side 41Tilføjet oplysninger om at logge på med en
landekode.

Båndbredde, på side 127

Tilgængelighed, på side 32

Understøttelse af skærmlæser, på side 37

Tilføjet oplysninger om funktionen Noter.

Februar 2022Foretag et udgående opkald, på side 72

Foretag et udgående prøvekampagneopkald,
på side 75

Genkald, på side 62

Tilføjet oplysninger om maksimumgrænsen
for samtidige opkald i kontaktcenteret og de
årsagskoder, der vises.

Genkald, på side 62Fjernet knappen Annuller i kontaktkortet i
anmodninger om tilbagekald.

Januar 2022Log på Agent Desktop, på side 41

Omstil et opkald, på side 65

Påbegynd et rådgivningsopkald, på side 67

Foretag et udgående opkald, på side 72

Tilføjet oplysninger om E.164-nummerformat
og detaljer om internationale opkaldskoder.

Januar 2022Rediger Call-Associated Data-variabler, på
side 63

Tilføjet oplysninger om det maksimale antal
tegn for CAD-variabelværdi.

December
2021

Oversigtsrapport, på side 116

Agentstatistik – historisk, på side 118

Agentstatistik efter tilstand – historisk, på
side 121

Tilføjet oplysninger om bevarelse af
filterdetaljer i APS-rapporter (Agent
Performance Statistics).

December
2021

Omstil et opkald, på side 65

Påbegynd et rådgivningsopkald, på side 67

Foretag et udgående opkald, på side 72

Opdateret liste over understøttede specialtegn
i opkaldsnummeret for opkald.

December
2021

Opgaveliste, på side 9

Besvar et opkald, på side 61

Genkald, på side 62

Foretag et udgående opkald, på side 72

Foretag et udgående prøvekampagneopkald,
på side 75

Opdateret popover-etiketter for indgående
opkald.

November
2021

Yderligere oplysninger, rude, på side 15Opdateret oplysninger om det maksimale antal
poster under fanen Kontakthistorik.
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DatoSeSkift

Oktober 2021Historik for agentinteraktion, på side 13

Foretag et udgående opkald fra Historik for
agentinteraktion, på side 74

Foretag et udgående opkald fra Historik for
agentinteraktion.

Oktober 2021Lokalisering, på side 5Tilføjet understøttelse af lokalisering for to
nye sprog – engelsk (Storbritannien) og
portugisisk (Portugal).

September
2021

Log på Agent Desktop, på side 41Opdateret standard-DN-detaljerne.

September
2021

Webex-app, på side 54

Agentenheder, på side 4

Skrivebordsbesked, på side 25

Tilgængelighed, på side 32

Tastaturgenveje for agent, på side 39

Tilføjet Webex-app-oplysninger.

September
2021

Administrer widgets, på side 109

Statistik for agentydelse Rapporter, på side
115

Opdateret detaljer om permanente faner.

September
2021

Oversigtsrapport, på side 116Opdateret parametre på oversigtssiden.

Agent Desktop-grænsefladen, på side 5

Log på Agent Desktop, på side 41

Administrer widgets, på side 109

Tilføjet detaljer om startside.

Juli 2021Agent Desktop-grænsefladen, på side 5

Almindelige funktioner for Nye digitale
kanaler, på side 17

Tilføjet nye digitale kanaler: Facebook
Messenger, WebChat, Email og SMS

Juli 2021Pop op-vindue på skærm, på side 48Opdateret detaljer på pop op-vindue.

Juni 2021Agenters tilgængelighedstilstande, på side
28

Opdateret oplysninger om RONA.

Juni 2021Vandret overskrift, på side 7

Skrivebordsbesked, på side 25

Adgang til pop op-vindue, på side 50

Opdateret oplysninger om links på pop
op-skærm.

Juni 2021Vandret overskrift, på side 7

Svartid, på side 43

Skift tilgængelighedstilstand, på side 45

Opdateret oplysninger om værktøjstip på
vandret overskrift.
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DatoSeSkift

Juni 2021Brugerprofil, på side 50Tilføjet detaljer om profilbilleder.

Juni 2021Vis kanalkapacitet, på side 52Tilføjet oplysninger om medietypemærker.

Juni 2021Yderligere oplysninger, rude, på side 15

Tilgængelighed, på side 32

Svar på en e-mail, på side 104

Ændret linket Vis udskrift til linket Vis
e-mailmeddelelse.

Juni 2021Yderligere oplysninger, rude, på side 15

Log på Agent Desktop, på side 41

Tilføjet forbedringer af brugeroplevelsen.

Juni 2021Adgang til tastaturgenveje, på side 38Tilføjet oplysninger om mindste bredde og
højde for dialogboksen Liste over
tastaturgenveje.

Juni 2021Omstil et opkald, på side 65

Påbegynd et rådgivningsopkald, på side 67

Opdateret detaljer i rullemenuen
Opkaldsnummer.

Juni 2021Foretag et udgående opkald, på side 72Opdateret oplysninger om udgående
standardopkalds-ANI.

Maj 2021—Fjernet kapitlet Administrer samtaler via
sociale meddelelser.

April 2021Opgaveliste, på side 9Tilføjet oplysninger om Acceptér alle opgaver
og Nye svar.

April 2021Agenters tilgængelighedstilstande, på side
28

Opdateret oplysninger om RONA-tid.

April 2021Skift tilgængelighedstilstand, på side 45Tilføjet et søgefelt for at filtrere listen.

April 2021Log på Agent Desktop, på side 41

Omstil et opkald, på side 65

Påbegynd et rådgivningsopkald, på side 67

Opdateret detaljer om specialtegn.

Marts 2021Brugerprofil, på side 50Ændret etiketnavnet fra Opkaldsnummer til
Telefonnummer.

Marts 2021Svartid, på side 43Opdateret titel- og logodetaljer i mindre
visningsområde.

Marts 2021Omstil et opkald, på side 65

Påbegynd et rådgivningsopkald, på side 67

Viderestil en chat, på side 101

Videresend en e-mail, på side 108

Opdateret indstillingen Liste i dialogboksene
Overførselsanmodning og
Rådgivningsanmodning.
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DatoSeSkift

Marts 2021Rediger Call-Associated Data-variabler, på
side 63

Opdateret oplysninger om datovælger.

Marts 2021Foretag et udgående opkald, på side 72Ændret navnet på ikonet Udgående til ikonet
Udgående opkald.

Opdateret detaljer om specialtegn.

Januar 2021Agenters tilgængelighedstilstande, på side
28

Opdateret oplysninger om RONA.

Januar 2021Skift team, på side 51Tilføjet detaljer om skift af team.

Januar 2021Foretag et udgående opkald, på side 72Opdateret oplysninger om udgående ANI.

December
2020

Første udgivelse af dette dokument

December
2020

Skrivebordet har et omfattende nyt udseende
som en del af den opdaterede brugeroplevelse.

December
2020

Titel og logo på skrivebordet kan tilpasses.

December
2020

Krav til Agent Desktop, på side 2Browserunderstøttelse omfatter Edge
Chromium.

December
2020

Navigationslinje, på side 8Navigationslinje har ikoner, der kan tilpasses.

December
2020

Opgaveliste, på side 9Ruden Opgaveliste har følgende opdateringer:

• Anmodningen blinker i et par sekunder,
før din tilstand ændres til RONA.

• Viser de ulæste chat- og sociale
chatmeddelelser.

December
2020

Yderligere oplysninger, rude, på side 15Ruden Yderligere oplysninger har widgets,
der kan tilpasses.

December
2020

Tilstand og timere for forbundet tid, på side
21

Tilføjet oplysninger om timer for agenttilstand.

December
2020

Beskeder, på side 24Tilføjet oplysninger om toast- og
skrivebordsbeskeder.

Brugervejledning til Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
xv

Forord
Forord



DatoSeSkift

December
2020

Brugerprofil, på side 50Ikonet Brugerprofil viser følgende
oplysninger:

• Kanalkapacitet

• Meddelelsesindstillinger

• Nulstil hele layoutet af skrivebord

• Tastaturgenveje

• Download fejlrapport

December
2020

Adgang til pop op-vindue, på side 50Understøttelse af arbejdsgang for skærm-pop
op.

December
2020

Genkald, på side 62Tilføjet detaljer om tilbagekald.

December
2020

Rediger Call-Associated Data-variabler, på
side 63

Flere agenter kan redigere og gemme
CAD-variabler (Call-Associated Data) med
opdateringer i realtid.

December
2020

Foretag et udgående opkald, på side 72Foretag et udgående opkald i tilstanden
Tilgængelig.

December
2020

Foretag et udgående prøvekampagneopkald,
på side 75

Tilføjet detaljer om prøvekampagneopkald.

December
2020

Administrer widgets, på side 109Tilføjet Cisco Webex Experience Management
og IVR-widgets.

December
2020

Rediger layout af skrivebord, på side 111Tilpas skrivebordslayoutet ved hjælp af
funktionerne til træk og slip og ændring af
størrelse.

Om denne vejledning
Denne vejledning beskriver, hvordan du bruger Webex Contact CenterAgent Desktop.

Brugeroplevelsen i Agent Desktop er blevet opdateret. Denne vejledning dokumenterer det omfattende nye
udseende af Agent Desktop sammen med de produktspecifikke funktioner.

Modtagere
Denne vejledning er beregnet til Webex Contact Center-agenter, der bruger Agent Desktop.
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Relateret dokumentation
Du kan få vist listen over dokumentation til Webex Contact Center under https://www.cisco.com/c/en/us/
support/customer-collaboration/webex-contact-center/series.html.

Du kan få vist udviklerdokumentationen til Webex Contact Center og API-referencer under
https://developer.webex-cx.com/documentation/getting-started.

Kommunikation, tjenester og yderligere oplysninger
• Hvis du vil modtage rettidige, relevante oplysninger fra Cisco, skal du tilmelde dig på Cisco Profile

Manager.

• Når det gælder de betydningsfulde teknologier, kan du få den forretningsmæssige effekt, du leder efter,
ved at gå til Cisco-tjenester.

• Hvis du vil sende en tjenesteanmodning, skal du gå til Cisco-support.

• Hvis du vil finde og gennemse sikre, validerede apps, produkter, løsninger og tjenester til virksomhedsbrug,
kan du gå til Cisco Marketplace.

• Gå til Cisco Press for at få generelle titler om netværk, undervisning og certificering.

• Gå til Cisco Warranty Finder for at finde oplysninger om garanti for et bestemt produkt eller en
produktserie.

Cisco-værktøj til fejlsøgning

Cisco Bug Search Tool (BST) er et webbaseret værktøj, der fungerer som gateway for Ciscos fejlsporingssystem,
der vedligeholder en omfattende liste over fejl og svagheder i Cisco-produkter og -software. BST giver dig
detaljerede fejloplysninger om dine produkter og din software.

Feedback om dokumentation
Du kan give kommentarer om dette dokument ved at sende en e-mail til følgende adresse:
contactcenterproducts_docfeedback@cisco.com

Vi sætter pris på dine kommentarer.

Konventioner
Denne vejledning bruger følgende konventioner:
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BeskrivelseKonvention

Fed skrifttype angiver kommandoer (såsom brugerindtastninger), taster,
knapper, mappenavne og navne på undermenuer. For eksempel:

• Vælg Rediger > Søg.

• Klik på Udfør.

Fed skrift

Kursiv skrift:

• Introducerer en ny term.

For eksempel: En færdighedsgruppe er en samling agenter, som
deler et fælles sæt kompetencer.

• Understreger vigtige oplysninger.

Eksempel: Brug ikke den numeriske navngivningskonvention.

• Angiver et argument, som du skal angive værdier for.

For eksempel: HVIS (betingelse, sand-værdi, falsk-værdi)

• Angiver en titel.

Eksempel: Se Vejledning til Agent Desktop.

Kursiv skrift

Windows-skrifttype angiver:

• Tekst, som den vises i kode, eller oplysninger, som systemet viser.

For eksempel: <html><title> Cisco Systems, Inc.

</title></html>

• Filnavne.

For eksempel: tserver.properties.

• Stier til adressebøger.

For eksempel: C:\Programmer\Adobe

Windows-skrifttype
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K A P I T E L 1
Indledning

• Agent Desktop Oversigt, på side 1
• Krav til Agent Desktop, på side 2
• Lokalisering, på side 5
• Agent Desktop-grænsefladen, på side 5
• Tilstand og timere for forbundet tid, på side 21
• Beskeder, på side 24
• Agenttilstande, på side 27
• Tilgængelighed, på side 32

Agent Desktop Oversigt
Agent Desktop indeholder et enkelt browserbaseret program, der gør det muligt for agenter at interagere med
kunder vha. tale, chat, e-mail eller samtale via sociale meddelelser.

Når du logger på Agent Desktop, afhænger udseendet af, hvordan Webex Contact Center-administratoren har
konfigureret skrivebordslayoutet. Agent Desktop-visningsstørrelsen skal være større end 500 x 500 pixel
(bredde x højde). Du skal indstille webbrowseren til at zoome til 100 % for at få den bedste oplevelse med
Agent Desktop. Du kan finde flere oplysninger under Svartid, på side 43.

Administratoren konfigurerer tilladelser og skrivebordsindstillinger for agentprofiler. Agenterne tildeles
et bestemt team, der udfylder en bestemt funktion. Det kan f.eks. være gruppen af agenter i et team, der
yder support til Gold-kunder eller administrerer fakturering.

Bemærk

Administratoren angiver følgende tilladelser og indstillinger for agentprofiler:

• Funktioner for indgående opkald

• Årsager til inaktive tilstande

• Viderestilling til kø

• Agentrådgivning og viderestilling

• Oplysninger om afslutning og afslutningstimer

• Agent automatisk tilgængelig

Brugervejledning til Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
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• Funktioner for udgående opkald

• Funktioner for opkaldsnummer og adressebog

• Adgang til rapporter med statistik over agentresultater

• Adgang til widgets

• En kø er det sted, hvor aktive kontakter opbevares og distribueres til agenter, mens kontakter venter
på at blive besvaret af en agent.

• Administratoren konfigurerer de årsager for inaktivitet, der er relevante for din virksomhed. Den
inaktive tilstand angiver, at du er logget på, men ikke klar til at acceptere anmodninger, der er sendt.
For eksempel Frokostpause.

Bemærk

Krav til Agent Desktop
Agent Desktop kræver følgende konfiguration for at sikre, at alle funktioner fungerer som forventet, før du
forsøger at logge på første gang.

Systemkrav
Der er følgende minimumsystemkrav:

• Hukommelse – 2 GB samlet program-RAM, eksklusive operativsystemets allokering.

• Operativsystem – de understøttede operativsystemer (OS) er:

• Windows 10 og Windows 11

• macOS 10.12, 10.13 og 10.14

• Chrome OS 70 (64-bit) og nyere

Browserkrav
I følgende tabel vises de understøttede browsere.

Tabel 1: Understøttede browsere

BrowserversionOperativsystem

• Google Chrome V76.0.3809 og nyere

• Firefox Extended Support Release (ESR) V68 og nyere

• Edge Chromium (MS Edge V79 og nyere)

Windows 10

Brugervejledning til Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
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BrowserversionOperativsystem

• Google Chrome V103.0.5060.114 og nyere

• Firefox Extended Support Release (ESR) V102.0 og nyere

• Edge Chromium (MS Edge V103.0.1264.44 og nyere)

Windows 11

• Google Chrome V76.0.3809 og nyere

• Firefox Extended Support Release (ESR) V68 og nyere

• Edge Chromium (MS Edge V79 og nyere)

macOS

• Chromium V73 og nyere

• Google Chrome V76.0.3809 og nyere

Chrome OS

Følgende browserindstillinger skal konfigureres:

• Cookies og websitesdata er aktiveret.

• Sikkerhedsniveauet er indstillet til Mellem.

• Billedindstillingen er aktiveret.

• Pop op-blokering er deaktiveret.

• JavaScript er aktiveret.

 Virtual Desktop Infrastructure (VDI)
Følgende virtuelle skriveborde understøttes:

• 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

Krav til telefon
Agenter, der behandler taleinteraktioner, skal have en telefon. For at sikre forbindelse skal du ringe til dit
opkaldsnummer (DN) fra en anden telefon og validere din taleforbindelse. Det samme DN skal indtastes i
dialogboksen Legitimationsoplysninger for station (Legitimationsoplysninger for station >
Opkaldsnummer ), når du logger på. Du kan finde flere oplysninger under Log på Agent Desktop, på side
41.
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Agentenheder
Cisco Webex Contact Center understøtter følgende agentenheder for opkald:

• Webex Calling-bordtelefon

• Webex Calling-skrivebordsapp (pc-lyd)

• Webex-mobilapp på mobiltelefonen

• Webex-app er en integreret del af Webex Calling (pc-lyd)

Hvis du bruger en opkaldende enhed, skal du angive det lokalnummer, der er konfigureret af administratoren
i dialogboksen Legitimationsoplysninger for station (Legitimationsoplysninger for station >
Lokalnummer), når du logger på. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Log på Agent Desktop,
på side 41.

Webex-app som klient

Webex-app, der er downloadet på systemet (din personlige enhed), henviser til Webex-klient. Du kan finde
flere oplysninger under Download appen.

Webex-klient kan bruges som en slutpunktsenhed, når den er integreret i Webex Calling. Hvis du vil modtage
eller foretage et taleopkald, skal du logge på Agent Desktop ved hjælp af lokalnummeret
(Legitimationsoplysninger for station > Lokalnummer).

Hvis du bruger lokalnummeret, kan du besvare et taleopkald fra Webex-klient. Hvis du ikke besvarer opkaldet
inden for den maksimale tilgængelige tid, returneres opkaldet til køen, og systemet ændrer din tilstand til
RONA.

Webex-app kan også åbnes i Agent Desktop for at samarbejde med andre agenter, supervisorer og eksperter
i organisationen, uden at du behøver at navigere væk fra Agent Desktop. Opkaldskontrol er dog ikke tilgængelig.
Hvis du vil modtage eller foretage opkald, skal du stadig have den eksterne, ikke-integrerede Webex-app. Du
kan finde flere oplysninger under Opkaldsapps.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du får adgang til Webex-app i Agent Desktop, under Webex-app,
på side 54.

Hvis du bruger Webex-klient og Webex-app i Agent Desktop, vises meddelelserne for et indgående
opkald på følgende måde:

• Når ruden Opgaveliste i Agent Desktop er udvidet, og du har et indgående opkald fra en kunde,
vises beskeden Webex-klient og popover-skærmen Agent Desktop.

• Når Webex-klient og Agent Desktop er inaktive:

• For et indgående opkald fra en kunde på Webex-klient modtager du en toastbesked i browseren
og en Webex-klient-besked.

• Hvis du får indgående opkald fra en kunde på Webex-klienten og en kollega på Webex på
samme tid, modtager du beskeder fra browseren, Webex-klienten og Webex.

Bemærk
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Lokalisering
Agent Desktop UI

Agent Desktop-brugergrænsefladen understøtter lokalisering på 29 sprog.

Følgende sprog understøttes:

Bulgarsk, catalansk, kinesisk (Kina), kinesisk (Taiwan), kroatisk, tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk
(Storbritannien), engelsk (USA), finsk, fransk, tysk, ungarsk, italiensk, japansk, koreansk, norsk, polsk,
portugisisk (Brasilien), portugisisk (Portugal), rumænsk, russisk, serbisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk
og tyrkisk.

Agent Desktop-brugergrænsefladesproget er baseret på indstillingerne for foretrukket sprog i din browser.
Lad os f.eks. antage, at du har valgt fransk som foretrukket sprog i Google Chrome-browseren. Når du starter
Agent Desktop i Google Chrome-browseren, vises Agent Desktop-brugergrænsefladen på Français (fransk).

I Firefox-browseren er brugergrænsefladesproget for Agent Desktop baseret på det foretrukne sprog,
der er valgt for websiderne. Du kan vælge websidesproget i dialogboksen Indstillinger for websidesprog
(Indstillinger > Generelt > Sprog og udseende > Sprog > Vælg...). Hvis du ønsker yderligere
oplysninger, kan du se Vælg visningssprog for flersprogede websider.

Bemærk

Brugervejledning til Agent Desktop

Brugervejledningen til Agent Desktop understøtter lokalisering på 13 sprog. Standardsproget er engelsk
(USA).

Følgende sprog understøttes:

Kinesisk (Hongkong), kinesisk (forenklet), dansk, hollandsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk,
portugisisk (Brasilien), russisk, spansk og svensk. Du kan finde flere oplysninger i Oversatte
slutbrugervejledninger.

Agent Desktop-grænsefladen
Agent Desktop-grænsefladen består af følgende sektioner:

• Vandret overskrift, på side 7

• Navigationslinje, på side 8

• Opgaveliste, på side 9

• Historik for agentinteraktion, på side 13

• Interaktionsstyring, på side 14

• Arbejdsareal, på side 15

• Yderligere oplysninger, rude, på side 15
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Figur 1: Eksempel på Agent Desktop-grænseflade for tale
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Figur 2: Eksempel på Agent Desktop-grænseflade for Nye digitale kanaler

Vandret overskrift
vandret overskrift er det område, der kører langs toppen af Agent Desktop-grænsefladen. Du kan vælge
følgende indstillinger på vandret overskrift:

• Titel og logo: Viser logo for og navn på Cisco Webex Contact Center (standard) i det øverste venstre
hjørne af skærmen. Administratoren kan tilpasse titlen og logoet baseret på indstillingerne for
skrivebordslayout.

• Tilgængelighedstilstand – viser din tilgængelighedsstatus for at modtage og acceptere kontakter på
tværs af alle kommunikationskanaler (taleopkald, chat, e-mail eller samtale via sociale meddelelser). Når
du logger på Agent Desktop, indstilles din tilstand som standard til Inaktiv. Hvis du ønsker yderligere
oplysninger, kan du se Agenters tilgængelighedstilstande, på side 28.

• Webex-app: Viser en indstilling for at samarbejde med andre agenter, supervisorer og eksperter i din
organisation uden at navigere væk fra Agent Desktop. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se
Webex-app, på side 54.
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• Udgående opkald: Viser en indstilling for at foretage et udgående opkald. Ikonet Udgående opkald
vises på basis af konfigurationen af agentprofilen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se
Foretag et udgående opkald, på side 72.

• Meddelelsescenter: Viser antallet af nye meddelelser, du har modtaget. Når du klikker på ikonet
Meddelelsescenter, viser dialogboksen skrivebordsalerts og -beskeder. Hvis du ønsker yderligere
oplysninger, kan du se Åbn meddelelsescenter, på side 53.

Du kan også få adgang til et tidligere pop-vindue på skærmen ved brug af URL-adressen til pop op-vinduet
på skærmen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Adgang til pop op-vindue, på side 50.

• Brugerprofil: Viser dine oplysninger og indstillinger. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se
Brugerprofil, på side 50.

• Ikonerne Webex-app, Udgående opkald og Meddelelsescenter samt den rækkefølge, de vises i
den vandrette overskrift, afhænger af konfigurationen, der er defineret af din administrator.

• Hvis administratoren har konfigureret overskriftswidgets, vises der widgets på vandret overskrift.
Du kan finde flere oplysninger under Administrer widgets, på side 109.

Bemærk

Navigationslinje
Navigationslinje vises i venstre side af Agent Desktop-grænsefladen.

Tilgængeligheden af ikoner på Navigationslinje afhænger af, hvordan administratoren har konfigureret
desktop-layoutet.

Bemærk

Følgende ikoner er tilgængelige og giver adgang til hovedfunktionerne:

• Start ( ): viser agentdashboardet, hvor du kan få adgang til dine fuldførte eller tildelte kontakter, der
kræver din opmærkning. Du kan udføre handlinger som f.eks. kommunikere med kunder på tværs af
forskellige kanaler og få vist kundeoplysninger. Ikonet viser et mærke, der angiver antallet af anmodninger,

som du ikke har accepteret på tværs af forskellige kanaler. F. eks. .

• Statistik for agentydelse ( ): viser Statistik for agentydelse-widgetten, der beskriver den historiske
statistik og realtidsstatistikken for en agent. Hvis din profil er konfigureret til statistikrapportering, vises
ikonet Statistik for agentydelse i Navigationslinje. Du kan finde oplysninger om statistikrapporter under
Statistik for agentydelse Rapporter, på side 115.

• Genindlæs ( ): Hvis du går til Agent Desktop i en iFrame, skal du klikke på Genindlæs for at opdatere
Agent Desktop-websiden. En iFrame er et HTML-element, der giver dig mulighed for at indlejre én
webside i en anden webside.

Ikonet Genindlæs vises kun, når du åbner Agent Desktop i en iFrame.Bemærk
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• Feedback ( ): viser siden Feedback i den nye browserfane. Du kan dele feedback om din
computeroplevelse.

• Hjælp ( ): viser emner i hjælpen i dialogboksen Hjælpcenter. Hvis du vil se hjælpemnerne i
PDF-format, skal du klikke på Vis som PDF.

• Baseret på konfigurationen af Desktop-layout vises de brugerdefinerede ikoner (f.eks. ikonet
Customer Experience Analytics) i Navigationslinje over ikonet Hjælp.

• Når Agent Desktop åbnes for første gang, eller cachen ryddes, indlæses den brugerdefinerede titel,
det brugerdefinerede logo og de brugerdefinerede ikoner i Navigationslinje et par sekunder senere.

• De brugerdefinerede ikoner eller brugerdefinerede widgets indlæses først på basis af cachen og
derefter på basis af serversynkroniseringen. Hvis konfigurationen af desktop-layoutet opdateres af
administratoren, skal du rydde cachen og genindlæse Agent Desktop for at få vist de seneste
brugerdefinerede ikoner eller brugerdefinerede widgets. Hvis du forsøger at indlæse uden at rydde
cachen, kan det medføre, at skærmen flimrer, og kan også føre til en uventet funktionsmåde.

Bemærk

Opgaveliste
Ruden Opgaveliste vises i øverste venstre hjørne af Agent Desktop-grænsefladen.

Når en anmodning omdirigeres til din kø, og du er tilgængelig, vises der en ny anmodning i din
Opgaveliste-rude. Du skal acceptere anmodningen for at begynde at kommunikere med kunden. Ruden
Opgaveliste er som standard udvidet. Hvis ruden Opgaveliste er skjult, kan du se et pop op-vindue i nederste
højre hjørne af skrivebordet, hvor du skal acceptere anmodningen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger,
kan du se Pop-over, på side 11.

Hvis du har flere anmodninger, vises den seneste anmodning øverst i ruden Opgaveliste, og rækkefølgen er
opkald, chat, samtaler via sociale meddelelser og e-mails.

Anmodningen viser følgende detaljer:

• Opkald: viser en etiket og et ikon, der angiver opkaldstype, telefonnummer for kunden, DNIS (Dialed
Number Identification Service), navnet på den kø, der har omdirigeret opkaldet til dig, og en timer, der
angiver den tid, der er gået, siden du modtog opkaldet. Status for det indgående opkald vises som Ringning.

Følgende tabel viser opkaldstyperne, ikonerne og de tilsvarende etiketter:

IkonEtiketOpkaldstype

Indgående opkaldIndgående taleopkald

GenkaldGenkald

KampagneopkaldUdgående prøvekampagneopkald

Udgående opkaldUdgående opkald
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• Chat: viser ikonet (chat), navnet på kunden eller det entydige id, e-mailadressen, køen, der har sendt
chatten til dig, og en timer, der viser, hvor længe chatten har ventet på din accept.

• Samtaler via sociale meddelelser: Følgende detaljer vises:

• Facebook Messenger: Anmodningen viser ikonet (Messenger), den kø, som har omdirigeret
chatanmodningen til dig, det entydige id for Facebook-forretningssiden og en timer, der viser den
tid, der er gået, siden du modtog chatanmodningen.

Kundenavnet vises kun på skrivebordet, hvis kundens profiloplysninger i
Facebook Messenger er angivet som offentlige.

Bemærk

• SMS: Anmodningen viser ikonet (SMS), kundens telefonnummer, den kø, der har omdirigeret
SMS-chatanmodningen til dig, kildenummeret (DN) og en timer, der viser den tid, der er gået, siden
du modtog chatanmodningen.

• E-mails: viser ikonet (e-mail) navnet på kunden, den kø, der dirigerede e-mailen til dig, kundens
e-mail-id og en timer, der angiver den tid, der er gået, siden du modtog e-mailanmodningen.

• Når du anbringer markøren på anmodningen i ruden Opgaveliste, vises ikonet (udvid). Klik
på for at få vist detaljerne om anmodningen.

• Du bliver advaret med en lydbesked, når du modtager en anmodning om chat, samtale via sociale
meddelelser eller e-mail.

• Et mærke i hver opgave for chat og samtale via sociale meddelelser viser antallet af ulæste
meddelelser.

Bemærk

Ruden Opgaveliste viser følgende indstillinger:

• Acceptér alle opgaver: Klik på Acceptér alle opgaver for at acceptere alle anmodninger (chat, e-mails
eller samtaler via sociale meddelelser) samlet. Knappen Acceptér alle opgaver vises, når du har mere
end fem nye anmodninger.

• Nye svar: Klik på Nye svar for at rulle for at få vist ulæste meddelelser (chat eller samtaler via sociale
meddelelser).

Når du har accepteret anmodningen, viser timeren den tid, der er gået, siden du accepterede anmodningen.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Tilstand og timere for forbundet tid, på side 21.
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• Hvis du ikke kan acceptere anmodningen inden for det angivne tidsrum, der vises i timeren, blinker
handlingsknappen i pop-over-vinduet i et par sekunder, og din tilstand ændres til RONA
(Omdirigering ved intet svar). Du kan finde flere oplysninger om RONA under Agenters
tilgængelighedstilstande, på side 28.

• Antag, at du logger af, når ruden Opgaveliste er skjult. Hvis du logger på Agent Desktop uden at
rydde cachen, bevarer ruden Opgaveliste dit tidligere valg, som er den skjulte tilstand.

Bemærk

Pop-over
Hvis ruden Opgaveliste er skjult, kan du se popover'en nederst til højre på Skrivebord. Pop op-vinduet er den
pop op-dialogboks, der vises, når en anmodning om et opkald, en chat, en e-mail eller en samtale via sociale
meddelelser omdirigeres til dig.

Skrivebord viser følgende popovers:

• Oprette forbindelse til popover: tilslutnings-popover'en informerer dig om, at en ny kontaktanmodning
er i gang med at blive tildelt.

• Kontaktanmodnings-popover: kontaktanmodningens-popover'en vises efter den forbundne popover. Du
skal foretage en handling på kontaktanmodning-popover'en, før din tilstand ændres til RONA. I pop
op-vinduet vises variablerne, handlingsknapperne eller linkene afhængigt af den konfiguration, der er
defineret for de enkelte kanaler.

Du kan ikke logge af, når en forbundet popover eller kontaktanmodnings-popover vises på Skrivebord.Bemærk
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I popover'en vises variablerne, handlingsknapperne eller linkene afhængigt af den konfiguration, der er
defineret for de enkelte kanaler. Følgende tabel viser de variabler, der vises i pop op-vinduet, baseret på
kanaltypen:

Tabel 2: Talekanalsvariabler, der vises på popover

Variabler, der vises på popoverOpkaldstype for talekanal

I Flow Designer konfigurerer administratoren variablerne, etiketterne
for variablerne og den rækkefølge, de skal vises i, på Agent Desktop.
Der vises mindst tre og højst seks variabler på popover'en. En
indgående popover viser ikke de variabler, som administratoren har
angivet som sikre.

Rådgivningsopkaldsanmodningen viser maks. ni variabler
på popover'en. Det vil sige de tre standardvariabler
(agentnavn, agent-DN, agentteam) og maks. seks variabler,
der er konfigureret af din administrator. De tre
standardvariabler refererer til den agent, der startede
rådgivningsopkaldet.

Bemærk

• Telefonnummer

• Kønavn

• DNIS (Dialed Number Identification Service)

Indgående taleopkald

• Telefonnummer

• Kønavn

• DNIS (Dialed Number Identification Service)

Genkald

• Variabler, der er baseret på den konfiguration, som er defineret
af din administrator.

Udgående prøvekampagneopkald

• Telefonnummer

• Kønavn

• DNIS (Dialed Number Identification Service)

Udgående opkald

Tabel 3: Digitale kanalvariabler, der vises på popover

Variabler, der vises på popoverDigital kanaltype

• Kønavn

• Kildeside

Facebook Messenger
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Variabler, der vises på popoverDigital kanaltype

• Kønavn

• Telefonnummer

• Kildenummer

SMS (Short Message Service)

• Kundenavn

• E-mail

• Kønavn

WebChat

• Kundenavn

• E-mail

• Kønavn

E-mail

• Kundenavn

• Kønavn

WhatsApp

Når du har flere anmodninger, stables popovers. Hvis du har mere end fem anmodninger på et hvilket som
helst tidspunkt, vises anmodningerne som 1-5 af <samlet antal>. Klik på ikonet for at få vist de næste
anmodninger. Du kan acceptere e-mailen, chatten eller samtale via sociale meddelelser ved at klikke på
knappen Acceptér i de enkelte pop op-vinduer. Hvis du vil acceptere alle anmodninger samlet, skal du klikke
på Acceptér <antal> anmodninger. Den tidligste anmodning vises øverst. Rækkefølgen er e-mails, samtaler
via sociale meddelelser, chat og opkald oppefra og ned.

Historik for agentinteraktion
Ruden Historik for agentinteraktion vises i nederste venstre hjørne af Agent Desktop-grænsefladen. Du kan
få vist din tidligere kommunikation med en kunde på tværs af alle kanaler (tale, e-mail, chat og social) i denne
rude. Ruden viser oplysninger for de sidste 24 timer.

Hvis du vil se din tidligere kommunikation baseret på specifikke kanaler for de seneste 24 timer, skal du vælge
en af følgende faner:

• Alle – viser oplysninger om dine tidligere kommunikationer på tværs af alle kanaler sammen med den
samlede tid, du har været tilsluttet, og tidsstemplet for, hvornår du accepterede anmodningen. Dette er
standardvalget.

• Opkald – viser detaljer om dine taleopkald sammen med kundens telefonnummer, afslutningsårsag, den
samlede tid, du har været tilsluttet, og tidsstemplet for, hvornår du accepterede anmodningen.

Du kan foretage et udgående opkald ved at klikke på et telefonnummer i ruden Historik for
agentinteraktion. Du kan også redigere telefonnummeret, før du foretager det udgående opkald. Hvis du
ønsker yderligere oplysninger, kan du se Foretag et udgående opkald fra Historik for agentinteraktion,
på side 74.

• Chat – viser oplysninger om dine chatsamtaler sammen med kundenavn, afslutningsårsag, den samlede
tid, du har været tilsluttet, og tidsstemplet for, hvornår du accepterede anmodningen.
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• Samtaler via sociale meddelelser viser oplysninger om dine chatsamtaler på Facebook Messenger,
SMS (Short message Service) og WhatsApp-chat sammen med kundenavn (Facebook Messenger og
WhatsApp), kundens telefonnummer (SMS), afslutningsårsag, den samlede tid, du har været tilsluttet,
og tidsstemplet for, hvornår du accepterede anmodningen.

• E-mails – viser oplysninger om dine e-mails sammen med kundens e-mailadresse, afslutningsårsag, den
samlede tid, du har været tilsluttet, og tidsstemplet for, hvornår du accepterede anmodningen.

• Ruden Historik for agentinteraktionhenter detaljer om alle fuldførte interaktioner sammen med den
relevante afslutningsårsag. Hvis en interaktion ikke er afsluttet, vises afslutningsårsagen som N/A.
Bemærk, at afslutningsårsagen muligvis ikke vises i ruden Historik for agentinteraktion i op til 6
sekunder, efter at du har fuldført interaktionen. Indtil da vises den som N/A. Hvis du ønsker
yderligere oplysninger, kan du se under Anvend en afslutningsårsag, på side 46.

• I ruden Historik for agentinteraktion kan du højst angive 13 tegn for afslutningsårsagen. Hvis
antallet af tegn overstiger denne grænse, vises der et ellipseikon. Hvis du holder musemarkøren
hen over ellipseikonet, viser værktøjstippet hele afslutningsårsagen.

• Du kan ændre størrelsen på eller skjule ruden Historik for agentinteraktion.

• Hvis du vil ændre størrelsen, skal du holde musemarkøren hen over kanten i ruden Historik

for agentinteraktion. Når musemarkøren ændres til (størrelseshåndtag), skal du klikke på

og trække i for at ændre størrelsen på ruden Historik for agentinteraktion lodret. Den ændrede
størrelse på ruden Historik for agentinteraktion bevares, indtil du logger af, lukker browseren
eller rydder browsercachen.

• Hvis du vil skjule den, skal du enten holde musemarkøren hen over ruden Opgaveliste eller

ruden Historik for agentinteraktion. Ikonet (skjul) vises. Klik på for at lukke ruden.

Bemærk

Interaktionsstyring
Ruden Interaktionsstyring vises øverst i midten af Agent Desktop-grænsefladen.

Ruden Interaktionsstyring indeholder følgende oplysninger:

• Kundeoplysninger med alle CAD-variabler (Call-Associated Data) for taleopkald. I Flow Designer
konfigurerer administratoren variablerne, etiketterne for variablerne og den rækkefølge, de skal vises i,
ruden Interaktionsstyring. Der vises maks. 30 variabler i ruden Interaktionsstyring.

• Tilsluttet timer, der indeholder varigheden af kontakten med kunden, indtil du afslutter kommunikationen.

• Sammen med timeren for forbundet tid viser ruden Interaktionsstyring en anden timer, der er baseret på
den tilstand, systemet har angivet, og hvordan du fortsætter med din kommunikation. Når du f.eks. sætter
et opkald i venteposition, viser timeren ventetiden ud for tilstanden Rådgivning i venteposition.

• De kontrolknapper, der bruges til at udføre opgaver, baseret på konfigurationen af din profil. Når du
f.eks. er i gang med et aktivt opkald, kan du optage ved at bruge kontrolknappen Start optagelse.
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Når du accepterer et taleopkald (indgående eller udgående), udvides ruden Interaktionsstyring som standard,
og den forbliver vist, også selvom du skifter mellem indstillingerne i Navigationslinje.

Når du accepterer en anmodning om e-mail, chat eller samtale via sociale meddelelser, er ruden
Interaktionsstyring som standard skjult. Brug ikonet (udvid) til at udvide ruden Interaktionsstyring for
at få vist kundeoplysningerne.

Hvis du vil kopiere kundeoplysningerne, skal du holde musemarkøren hen over dem og derefter klikke
på .

Bemærk

Du kan finde flere oplysninger om den tilsluttede timer under Tilstand og timere for forbundet tid, på side
21. Hvis du vil opdatere CAD-variablerne, kan du se Rediger Call-Associated Data-variabler, på side 63.

Arbejdsareal
Ruden Arbejdsareal vises kun midt på Agent Desktop-grænsefladen, når du accepterer en anmodning om
e-mail, chat eller samtale via sociale meddelelser.

Når du accepterer et taleopkald (indgående eller udgående), vises ruden Yderligere oplysninger i den
midterste rude.

Bemærk

I den midterste rude vises der detaljer baseret på dit valg af kontaktkortet i ruden Opgaveliste. Når du f.eks.
vælger en aktiv e-mailkontakt, vises der detaljer om den modtagne e-mail i den midterste rude.

Den midterste rude kan også vise oplysninger baseret på dit valg i Navigationslinje. Når du f.eks. vælger
Statistik for agentydelse (hvis din profil er konfigureret), vises dine rapporter i den midterste rude.

Når du bevæger musemarkøren enten i ruden Opgaveliste eller i ruden Historik for agentinteraktion,

vises ikonet (skjul). Klik på for at lukke ruden og gøre dit arbejdsområde større.

Bemærk

Yderligere oplysninger, rude
Den viste placering af ruden Yderligere oplysninger på Agent Desktop-grænsefladen afhænger af typen af
den aktive anmodning.

Når du accepterer en anmodning om e-mail, chat eller samtale via sociale meddelelser, vises ruden Yderligere
oplysninger i højre side af skrivebordet, og ruden Arbejdsareal vises midt på skrivebordet. Når du accepterer
et taleopkald (indgående eller udgående), vises ruden Yderligere oplysninger midt på skrivebordet.

Widgets vises under faner i ruden Yderligere oplysninger på skrivebordet. Hver fane i ruden kan indeholde
en eller flere widgets, afhængigt af standardindstillingerne for skrivebordslayout, der er konfigureret af
administratoren. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Administrer widgets, på side 109.

Detaljerne for fanerne i ruden Yderligere oplysninger er:
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• Kontakthistorik (standard): viser historikken for kommunikation med kunden i løbet af de sidste 60
dage. Kontakthistorik viser højst 300 poster. Når du er i en samtale på en digital kanal (e-mail, chat eller
sociale medier) med kunden, viser fanen Kontakthistorik de tidligere kontakter efter kunden, der bruger
den samme kanal. Når du er i et taleopkald, viser fanen Kontakthistorik kun historikken for taleopkald.

Når du accepterer en kontakt, viser fanen Kontakthistorik kundeoplysninger i kronologisk rækkefølge.
Oplysningerne om kundehistorik omfatter navnet på kunden, afslutningsårsag, kønavn, forbundet tid og
sluttid. Du kan også få vist de tidligere e-mails fra kunden ved at klikke på linket Vis e-mailmeddelelse.

Fanen Kontakthistorikhenter detaljer om alle fuldførte interaktioner
sammen med den relevante afslutningsårsag. Hvis en interaktion ikke er
afsluttet, vises afslutningsårsagen som N/A.Hvis du ønsker yderligere
oplysninger, kan du se under Anvend en afslutningsårsag, på side 46.

Bemærk

• Pop op-vindue på skærm: viser fanen med pop op-vinduet baseret på standardindstillingerne for
skrivebordslayout.

• Brugerdefinerede widgets: viser brugerdefinerede widgets baseret på standardindstillingerne for
skrivebordslayout eller organisations indstillingerne. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se
Administrer widgets, på side 109.

Du kan pege med musemarkøren på en faneoverskrift for at se hele fanenavnet.

Ruden Yderligere oplysninger bevarer dit valg af fane for en bestemt interaktion, også selvom du skifter
mellem interaktioner eller brugerdefinerede sider. Antag for eksempel, at du er i en taleinteraktion og
har fået adgang til fanen Pop op-vindue på skærm i ruden Yderligere oplysninger. Du skifter senere
til en chatinteraktion og får adgang til fanen Kontakthistorik. Når du vender tilbage til taleinteraktionen,
er fanen Pop op-vindue på skærm stadig valgt.

Valget af fane bevares, når du genindlæser Agent Desktop. Men når du rydder cachen, mistes valget af
fane.

Bemærk

Du kan gøre følgende:

• Klik på for at maksimere en valgt fane i ruden Yderligere oplysninger.

• Træk og slip faner for at ændre rækkefølgen af dem i ruden Yderligere oplysninger. Dette gælder for:

• Faner, der vises i ruden Yderligere oplysninger.

• Faner, der er grupperet under rullelisten Flere faner i ruden Yderligere oplysninger. Klik på rullelisten
Flere faner, og vælg derefter den ønskede fane.

Rækkefølgen af faner bevares, selv når du navigerer væk fra ruden Yderligere oplysninger, genindlæser din
browser, rydder browsercachen eller logger af og logger på Agent Desktop igen.

Hvis du vil nulstille fanernes rækkefølge til standardrækkefølgen, skal du klikke på ikonet (Flere
handlinger) > Nulstil fanerækkefølge.
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Almindelige funktioner for Nye digitale kanaler

Vedhæftede tekstfiler
En vedhæftet fil er en fil, der sendes sammen med en tekstmeddelelse.

Sådan tilføjer du en vedhæftet tekst:

Fremgangsmåde

Trin 1 Agenter kan enten trække og slippe de vedhæftede filer i meddelelsesfeltet eller klikke på ikonet og
gennemse filen for at overføre en vedhæftet fil sammen med svaret i meddelelsesfeltet.

• Du kan kun sende en vedhæftet fil i de formater, der er konfigureret af en administrator i
politikken for vedhæftede filer.

• Du kan vedhæfte én vedhæftet fil i hver meddelelse.

• Du kan sende flere vedhæftede filer med en tekstmeddelelse.

• Vedhæftede filer, der ikke opfylder PCI-reglen, fjernes, og sådanne vedhæftede filer er nedtonet.
Oplysningsikonet vises. Klik på oplysningsikonet, hvorefter der vises en fejlmeddelelse med
årsagen til deaktiverede vedhæftede filer. Denne fejlmeddelelse kan lukkes, mens vedhæftede
filer, der ikke overholder reglerne, forbliver deaktiveret.

Bemærk

Trin 2 Agenter kan se en forhåndsvisning af filen og dens størrelse, før den sendes til kunden.
Trin 3 Klik på ikonet X for at slette en vedhæftet fil.

Vedhæftede filer til e-mail
En vedhæftet fil er en fil, der sendes sammen med en e-mailmeddelelse. Vedhæftede filer kan være i teksten
med e-mailens brødtekst, eller de kan vedhæftes en almindelig vedhæftet fil.

Sådan tilføjer du en vedhæftet fil til en e-mail:

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på ikonet , og gennemse filen for at overføre en vedhæftet fil.

• Administratoren konfigurerer den maksimale filstørrelse, de filformater og det maksimale antal filer, du
kan overføre.

• Du kan få vist og downloade de vedhæftede filer fra de modtagne e-mails i e-mailtråden.

• Vedhæftede filer, der ikke opfylder PCI-reglen, fjernes, og sådanne vedhæftede filer er nedtonet. Når du
vælger sådanne vedhæftede filer, vises der en bannermeddelelse oven over e-maileditoren, der fortæller
årsagen til deaktiverede vedhæftede filer. Dette banner kan lukkes, mens ikke-overensstemmende
vedhæftede filer forbliver deaktiveret.
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• Hvis du navigerer væk fra e-maileditoren, og du har indhold i e-mailens brødtekst, gemmes din kladde.

Trin 2 Agenter kan se en forhåndsvisning af filen og dens størrelse, før den sendes til kunden.
Trin 3 Klik på ikonet X for at slette en vedhæftet fil.

Skabeloner
Agenter kan bruge foruddefinerede svar i form af meddelelsesskabeloner. Disse skabeloner hjælper med at
sikre konsistens i agentsvar og reducere den tid, det tager at sende ofte anvendte meddelelser.

Vedhæft en skabelon

Hvis du vil bruge en skabelon i en samtale, skal du følge disse trin:

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på ikonet (skabelon) i meddelelsesfeltet.

Der vises en modal med listen over konfigurerede skabelongrupper på skærmen.

Fanen Alle skabeloner består af en liste over alle de skabeloner, der er konfigureret for et team.

Trin 2 Klik på Mere for at se hele listen over skabelongrupper, der er konfigureret for et team.
Trin 3 Vælg en skabelongruppe for at få vist listen over skabeloner, der er oprettet under den pågældende

skabelongruppe.
Trin 4 Vælg skabelonen. De respektive oplysninger indlæses i meddelelsesfeltet.

Du kan bruge søgefeltet til at filtrere skabelonnavnene ved at indtaste et nøgleord i søgefeltet og
vælge en skabelon baseret på resultaterne.

Bemærk

Trin 5 Klik på Send.

Låste skabeloner

Administratorer har rettigheden til at låse skabelonerne, mens de oprettes i administrationskonsollen. Du kan

se ikonet (lås) ud for de låste skabeloner. Du kan bruge disse låste skabeloner, som de er, og kan ikke
redigere disse skabeloner. Hvis du forsøger at udføre en redigeringshandling, vises der en fejlmeddelelse på
skærmen.

Skabeloner med udskiftelige parametre

Administratorer kan oprette skabeloner med udskiftelige parametre, så agenter kan sende personlige meddelelser
til kunderne. Du kan indlæse disse skabeloner i meddelelsesfeltet og bruge tabulatortasten til at løbe gennem
de udskiftelige parametre og ændre dem.
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Skabeloner med dynamisk erstatning af systemparametre i chatkonsollen

Du kan bruge de skabeloner, der er konfigureret af klientadministratorer med systemparametre i skabelonens
brødtekst. Når disse skabeloner bruges i chatsamtaler, erstattes de respektive systemparametre dynamisk i
meddelelsesfeltet.

RTF-formatering

Du kan klikke på ikonet (formatering) for at anvende RTF-formateringer på teksten, før du besvarer
meddelelsen.

Du kan anvende følgende RTF-formateringer på svarmeddelelsen i meddelelsesfeltet:

BeskrivelseFormateringstypografi

Gør teksten fed.Fed

Sætter teksten i kursiv.Kursiv

Tegner en streg gennem teksten.Gennemstreget

Du kan kun anvende én formatering på den markerede tekst. Hvis du f.eks. vælger at gøre et bestemt
ord eller en bestemt sætning fed, kan du ikke gøre det kursiv.

Bemærk

RTF-formatering i e-mailmeddelelser

Du kan anvende følgende RTF-formateringer på svarmeddelelsen i e-mailens brødtekst:

BeskrivelseFormateringstypografi

Gør teksten fed.Fed

Sætter teksten i kursiv.Kursiv

Understreger teksten.Understregning

Tegner en streg gennem teksten.Gennemstreget

Anvender en foruddefineret skrifttype og typografi på teksten.Overskrift 1

Indrykker teksten og markerer den som et citat med en lodret linje ved venstre
margen.

Blokcitat

Ændrer skriftfarven.Skriftfarve

Indsætter en emoji.Emojis

Indrykker teksten til venstre.Indryk venstre

Indrykker teksten til højre.Indryk højre

Opretter en sorteret liste.Vis sorteret
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BeskrivelseFormateringstypografi

Opretter en opstilling med punkttegn.Vis efter punkttegn

Indsætter et link i den markerede tekst.Link

Indsætter en tabel i tekstområdet.Tabel

RTF-oprettelsestilstande
E-maileditoren understøtter følgende to tilstande:

• Læsertilstand: Du kan klikke på en e-mail for at læse e-mailsamtaler.

Hvis du modtager en ny e-mail i visningstilstanden, vises et banner med
meddelelsen Vis alle meddelelser for at foretage yderligere handling
over meddelelsesfeltet.

Bemærk

• Oprettertilstand: Du kan sende standard-e-mails ved brug af oprettertilstanden ved at formatere teksten,
tilføje billeder, vedhæfte filer osv.

Udløserarbejdsproces
Du kan nemt integrere Webex Contact Center med eksterne systemer for at sikre, at kundeposter synkroniseres
i realtid. Det kan du gøre hjælp af arbejdsprocesser. Du kan udløse disse arbejdsprocesser, når du er midt i
en samtale med kunden.

Kunder skal have en nyere udgave af Connect for at bruge denne funktion.Bemærk

Benyt følgende fremgangsmåde for at udløse en arbejdsgang:

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på ikonet (udløser af arbejdsproces) over meddelelsesfeltet.

Der vises et pop op-vindue med listen over forudkonfigurerede arbejdsprocesser på skærmen.

Trin 2 Vælg en arbejdsproces, og klik på knappen Udløser.
Trin 3 Hvis denne arbejdsproces er konfigureret til at acceptere inputparametre fra agenten, vises der et pop op-vindue.

Angiv de ønskede parametre, og klik på knappen Udløser.

Når arbejdsprocessen udløses, vedhæftes der et revisionsspor i form af en meddelelse til chattråden.

Trin 4 Klik på Send.
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Annonceringer
Du kan få detaljeret indsigt i chatsamtalerne ved hjælp til annonceringer. Du kan få vist annonceringerne i
meddelelsestråden under samtalehændelser og revisionsspor.

F.eks. vises meddelelsen samtalet LUKKET, med tidsstemplet for, hvornår den forrige samtale blev lukket,
hver gang samtalen SÆTTES I KØ IGEN

Tastaturgenveje

Tastaturgenveje i Agent Desktop til chatsamtaler

Agenter kan bruge tastaturgenveje til chatmeddelelser:

TastaturgenvejeHandling

Ctrl+EnterSend chatmeddelelser

Hvis en meddelelse ikke sendes selv efter at have klikket på Send, kan agenter klikke på linket Klik
for at prøve igen for at sende den igen. Linket Klik for at prøve igen vises ud for agentens navn i
chattråden.

Bemærk

Tastaturgenveje i Agent Desktop til e-mailsamtaler

Agenter kan bruge følgende genveje til e-mailmeddelelser:

TastaturgenvejeHandling

Ctrl+Skift+6Besvar

Ctrl+Skift+5Svar alle

Ctrl+Alt+SSend e-mail

Ctrl+Skift+0Videresend e-mail

Kvitteringer for levering
Når du sender en meddelelse til kunden, registreres der en kvittering for levering ud for hver meddelelse i
meddelelsestråden. For den første meddelelse registreres der en kvittering for AFSENDELSE. For andre
meddelelser registreres der en kvittering for LEVERING.

Tilstand og timere for forbundet tid
De følgende er de timere, der vises på Agent Desktop for alle kanaler (taleopkald, udgående opkald, udgående
og digitale kanaler):

• Tilstandstimer: Timeren for agenttilstand vises i feltet Tilgængelighedstilstand for vandret overskrift.
Timeren viser den tid, du har været i den aktuelle tilstand. Tilstanden omfatter Tilgængelige, RONA
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eller inaktive tilstande, som administratoren har konfigureret. Tilstandstimeren opdateres hvert sekund,
og formatet er mm:ss. Hvis du har forbindelse i mere end en time, ændres formatet til tt:mm:ss (f.eks.
01:10:25). Når du skifter tilstand (f.eks. fra Tilgængelig til en inaktiv tilstand), nulstilles timeren til
00:00.

• Timer for inaktivitet: Hvis du er i tilstanden Inaktiv og skifter mellem nogle af de andre tilstande
for inaktivitet, viser timeren den tid, du i øjeblikket har været i den inaktive tilstand, og den samlede
tid, du har været i de inaktive tilstande. Antag f.eks., at du er i tilstanden Inaktiv i 10 minutter, og
at du derefter holder frokostpause (konfigureret inaktiv tilstand) i 20 minutter. Så vises timeren
som 20:00/30:00. Tiden for Frokostpause er 20 minutter (konfigureret inaktiv tilstand), og den
samlede tid, du var i tilstanden Inaktiv, er 30 minutter.

Når du accepterer et opkald, en chat, en e-mail eller samtale via sociale meddelelser-anmodning, vises
etiketten Optaget. Etiketten Optaget angiver, at du har travlt og er forbundet med en kunde. Under
interaktionen med kunden vises den tilsluttede timer i ruden Opgaveliste og i ruden Interaktionsstyring.
Når interaktionen afsluttes, vises tilstandstimeren i feltet Tilgængelighedstilstand for vandret overskrift.
Du kan fortsætte med at modtage aktive anmodninger på andre kanaler, afhængigt af din kanalkapacitet.

Eksempler:

• Overvej, at du er i tilstanden Tilgængelig i 2 minutter, og accepter en anmodning om indgående
taleopkald. Tilstanden Tilgængelig ændres til etiketten Optaget. Den tid, der er gået, siden du
accepterede anmodningen og indtil slutningen af interaktionen, er 10 minutter. Afslutningstiden er
2 minutter. Timeren viser derefter 14:00, som omfatter tilstandstimeren for Tilgængelig (2 minutter),
interaktionstiden (10 minutter) og afslutningstiden (2 minutter), og tilstanden er Tilgængelig.

• Overvej, at du er i tilstanden Tilgængelig i 2 minutter, og accepter en anmodning om indgående
taleopkald. Tilstanden Tilgængelig ændres til etiketten Optaget. Under interaktionen med kunden
ændrer du din tilstand til Inaktiv, så du ikke accepterer indkommende anmodninger. Den tid, der
er gået, siden du skiftede til inaktiv tilstand og indtil slutningen af interaktionen, er 10 minutter.
Afslutningstiden er 2 minutter. Timeren viser derefter 12:00, som omfatter tilstandstimeren for
Inaktiv plus interaktionstiden (10 minutter) og afslutningstiden (2 minutter), og tilstanden er Inaktiv.

Du kan få vist rapporter på basis af din tilgængelighedstilstand og ikke
baseret på etiketten Optaget, da den ikke er en uafhængig tilstand.

Bemærk

• Timer for forbundet tid: Når du accepterer en anmodning om et opkald, en chat, en e-mail eller en samtale
via sociale meddelelser-anmodning, vises timeren ved siden af anmodningen i ruden Opgaveliste. Timeren
viser den tid, der er gået, siden du accepterede anmodningen. Timeren for forbundet tid opdateres hvert
sekund, og formatet er mm:ss. Hvis du har forbindelse i mere end en time, ændres formatet til tt:mm:ss
(f.eks. 01:10:25). Timeren for forbundet tid vises også i ruden Interaktionsstyring.

Sammen med timeren for forbundet tid viser ruden Interaktionsstyring en anden timer, der er baseret på
den tilstand, systemet har angivet, og hvordan du fortsætter med din kommunikation. Når du f.eks. sætter
et opkald i venteposition, viser timeren ventetiden ud for tilstanden Rådgivning i venteposition. Du kan
finde flere oplysninger om tilstande, der er angivet af systemet, under Tilstande for taleopkald, på side
31 og E-mail- og chattilstande, på side 32.

Ruden Historik for agentinteraktion viser den tid, du har været forbundet, hvilket inkluderer varigheden
af din kontakt til kunden, indtil du afslutter kommunikationen. Antag f.eks., at du er i et kundeopkald,
og du rådfører dig med en anden agent, før du afslutter kommunikationen med kunden. Den tid, du er
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forbundet, omfatter den tid, du har været i forbindelse med kunden, og den tid, du har rådført dig med
en anden agent.

Tabel 4: Timerskift baseret på brugseksemplet

KommentarerTimerTilgængelighedstilstand
i visning

Brugseksempel

-00:00LedigInaktiv – standardtilstand,
når du logger på

Overvej, at du er i tilstanden Inaktiv i 10 minutter,
og at du derefter holder frokostpause (konfigureret
inaktiv tilstand) i 20 minutter. Så vises timeren
som 20:00/30:00.

00:00/00:00Ny inaktiv
tilstand
(frokostpause)

Inaktiv til inaktiv – når du
manuelt skifter til andre
inaktive tilstande. Fra
inaktiv til frokostpause

Hvis du vil acceptere en opkald, chat, e-mail eller
samtale via sociale meddelelser-anmodninger,
skal du angive din tilstand til Tilgængelig.

00:00TilgængeligInaktiv til tilgængelig –
skift manuelt for at
modtage
kontaktanmodninger,
afhængigt af din
kanalkapacitet

Når du har accepteret kontaktanmodningen,
ændres tilstanden Tilgængelig ( ) til etiketten
Optaget ( ).

Ingen timerOptagetTilgængelig til at blive
optaget – skifter
automatisk, når du
accepterer en
kontaktanmodning

Du kan indstille tilstanden til inaktiv, hvis du ikke
ønsker indgående opkald, chat, e-mail eller
samtale via sociale meddelelser-anmodning under
interaktionen med kunden.

Under interaktionen med kunden, hvis du vælger
at skifte til en ledig tilstand, ændres ikonet for
etiketten Optaget fra (Optaget i tilstanden
Tilgængelig) til (Optaget i tilstanden Inaktiv).

Ingen timerOptagetOptaget til inaktiv – Skift
manuelt til en inaktiv
tilstand for ikke at
acceptere nogen
kontaktanmodninger
under interaktionen med
kunden.

Viser den samlede tid, der omfatter tilstandstiden
for Tilgængelig, når du accepterede anmodningen
om indhold, den tid, der er gået, siden du
accepterede anmodningen og indtil slutningen af
interaktionen (forbundet timer), og afslutningstid.

00:00TilgængeligOptaget til tilgængelig –
skifter automatisk, når din
interaktion afsluttes.

Hvis din administrator har defineret Agent
tilgængelig efter udgående opkald til Ja, vil din
status være angivet til Tilgængelig, selvom du
har foretaget et udgående opkald i tilstanden
Inaktiv, efter at et opkald er blevet afsluttet.

Ingen timerOptagetInaktiv til tilgængelig –
optaget
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KommentarerTimerTilgængelighedstilstand
i visning

Brugseksempel

Hvis administratoren har defineret Agent
tilgængelig efter udgående opkald til Nej, når et
opkald er afsluttet, er din status angivet som
inaktiv.

Ingen timerOptagetInaktiv til inaktiv –
optaget

Du skal foretage en handling på popover'en
RONA (Redirection on No Answer), og
tilstandstimeren starter fra 00:00. Overvej f.eks.,
at du er i tilstanden Tilgængelig i 2 minutter og
har accepteret en anmodning om taleopkald.
Under interaktionen med kunden i ca. 5 minutter
modtager du en e-mailkontaktanmodning. Hvis
du ikke accepterer e-mailanmodningen inden for
den angivne tid, vises RONA-popover'en. Du kan
vælge enten Skift til inaktiv eller Skift til
tilgængelig. Hvis du vælger en af indstillingerne,
starter tilstandstimeren fra 00:00.

Optaget –
ingen timer

RONA –
00:00

Optaget til
RONA

Optaget til RONA –
skifter automatisk, når du
ikke har accepteret en
kontaktanmodning inden
for den angivne tid.

Systemtiden skal synkroniseres med netværkstiden, for at timeren for agenttilstanden og timeren for
forbundet tid for kontaktanmodningen kan vises korrekt.

Bemærk

Beskeder
Beskeder giver dig besked om nye desktop-hændelser, der kræver din opmærksomhed. Beskeder vises, uanset
om du bruger et program eller ej.

Toastbesked – browser
Toast er en indbygget browserbesked, der kun vises, hvis skrivebordets browserfane er i baggrunden.
Browserens toastbeskeder vises, hvis Agent Desktop ikke er det aktive browservindue eller den aktive fane.
Agent Desktop-browservinduet eller -fanen er inaktiv, når

• Du arbejder i andre browservinduer eller faner.

• Du arbejder i andre programmer.

• Du har minimeret Agent Desktop-browservinduet.

Hvis Agent Desktop ikke er det aktive browservindue eller den aktive fane, bliver du advaret med en lydbesked
på browserens proceslinjen baseret på dine browserindstillinger. Du skal klikke på toastbeskeden for at gøre
Agent Desktop-vinduet eller -fanen aktiv. Der er følgende funktionsmåder og begrænsninger for browserens
toastbeskeder:

• Visning af browserens toastbesked er baseret på dit operativsystem og dine browserindstillinger.

• Du skal aktivere tilladelser til browserens toastbesked for operativsystemet og browseren.

Brugervejledning til Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
24

Indledning
Beskeder



• Du skal tillade browsertilladelserne, når du bliver bedt om det.

• Placering af pop op-vinduer for browserens toastbesked afhænger af operativsystemet.

• Browserens toastbeskeder kan ikke stables. En ny besked erstatter den eksisterende pop op-besked.

Du kan finde flere oplysninger om understøttede browsere under Browserkrav, på side 2.

• Toastbeskeder gælder for opkald, chat, e-mails og samtaler via sociale meddelelser. Toastbeskeder
omfatter advarsel, telefonnummer, navn eller e-mailadresse på kunden. F.eks. indgående e-mail
fra johndoe@gmail.com.

• Administratoren konfigurerer tidsintervallet for, hvornår toastbeskeder lukkes automatisk.
Timeoutværdien kan accepteres i Chrome-browseren på tværs af Windows OS, Chrome OS og
macOS. De andre understøttede browsere overholder dog ikke den konfigurerede timeoutværdi for
beskeder.

Bemærk

Browserindstillinger for Chrome
Toaster-beskederne vises muligvis ikke i Chrome-browseren til Windows 10 og Windows 11. Hvis du vil
vise beskederne på din computer og ikke i ruden Administrer beskeder i Windows 10 og Windows 11, skal
du deaktivere funktionen Aktiver indbyggede beskeder i Chrome-browseren (version 86 og tidligere). De
toastbeskeder, der vises på skrivebordet, vil være i det oprindelige format.

Fremgangsmåde

Trin 1 Åbn Chrome, og skriv chrome://flags/#enable-native-notifications på adresselinjen.
Trin 2 Tryk på tasten Enter på dit tastatur.
Trin 3 Vælg indstillingen Deaktiveret på rullelisten med etiketter.
Trin 4 Klik på Genstart nu.

Beskederne vises på skrivebordet i det oprindelige format.

Skrivebordsbesked
Beskeder på skrivebords- eller programniveau vises i det øverste højre hjørne af Skrivebord. Der er følgende
funktionsmåder og begrænsninger for skrivebordsbeskeder:

• Skrivebordsbeskeder kan stables.

• Skrivebordsbeskeder kan automatisk afvises eller lukkes.

• Skrivebordsbeskeder i Skrivebord vises på basis af beskedindstillingerne. Hvis du ønsker yderligere
oplysninger, kan du se Aktivér eller deaktiver beskedindstillinger, på side 52.

Administratoren konfigurerer følgende:
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• Antallet af skrivebordsbeskeder, der kan vises ad gangen.

• Tidsintervallet for de skrivebordsbeskeder, der skal lukkes automatisk. Den konfigurerede timeout for
beskeder gælder for understøttede browsere i Windows- og Chrome-operativsystemet. I macOS lukker
de understøttede browsere automatisk beskederne.

Skrivebordsbeskeder gælder for opkald, chat, e-mails og samtaler via sociale meddelelser. Beskeden indeholder
navnet på kunden, telefonnummeret, chatbeskeden eller oplysninger om anmodningen. Følgende er eksempler:

MeddelelseHandling

Genoptag automatisk optagelse

Optagelse genoptages efter 5 sekunder.

Når en optagelse af opkald genoptages.

Kundeoplysninger er blevet opdateret

Dine ændringer er overskrevet med de opdaterede opkaldsdata.

Når flere brugere redigerer værdierne for
CAD-variablerne (Call-Associated Data) på
samme tid.

Pop op-vindue på skærm leveret

Pop op-vindue på skærm blev leveret til dig.

Genåbn pop op-vindue eller<Screen Pop hyperlink>
på skærm.

På baggrund af den distributionskonfiguration, som
administratoren har angivet i flowdesigneren, kan
du enten se den tilpassede skærmtekst eller linket
Genåbn pop op-vindue på skærm.

Bemærk

Når et pop op-vindue leveres til dig.

Rådgivning forbundet

Din rådgivningsanmodning er accepteret.

Når en anden agent accepterer din
rådgivningsanmodning.

Konference forbundet

Din konferenceanmodning er accepteret.

Når en anden agent accepterer din
konferenceanmodning.

Rådgivningsopkald i venteposition

Dit rådgivningsopkald er sat i venteposition.

Når en anmodning om rådgivningsopkald
sættes i venteposition.

Automatisk afslutning

Opkaldet er blevet afsluttet automatisk.

Når et opkald afsluttes automatisk.

Meddelelser fra Hans Hansen

OK, det er forstået. Mange tak!

Når du modtager en chatmeddelelse fra
kunden.

Meddelelser fra Hans Hansen

Har sendt en vedhæftet fil.

Når du sender en vedhæftet fil til kunden.

Meddelelser fra Barbara Hecker

Hej, mit navn er Barbara Hecker. Hvordan kan jeg...

Når du sender chatmeddelelsen om
konferencen til en anden agent.
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MeddelelseHandling

Afslut chat fra Jason Welch

Chatten er afsluttet.

Når kunden afslutter en chatmeddelelse.

Teamet blev ændret

Du er nu logget på Sales_Team.

Når du ændrer dit team.

Indgående opkald fra Hanne Hansen

00:02

Når du modtager et indgående opkald fra
Webex-app.

Meddelelse fra Hans Hansen

OK, det er forstået. Mange tak!

Når du modtager en chatmeddelelse fra
Webex-app.

Indgående møde fra Hanne Hansens personlige rum

00:02

Når du modtager en mødeindkaldelse fra
Webex-app.

Planlagt møde til demo

Om 5 minutter

Når mødenavnet for et planlagt møde ikke er
defineret, vises standardnavnet på det personlige
rum som beskedens overskrift. F.eks. Jane Does
personlige rum.

Bemærk

Hvis mødet er startet, erstattes den resterende tid af teksten
Nu.

Planlagt møde til demo

Nu

Når du modtager en planlagt mødeindkaldelse
fra Webex-app.

• I ruden Opgaveliste en mærke i hver opgave for chat og samtale via sociale meddelelser viser
antallet af ulæste meddelelser.

• Du bliver advaret med en lydbesked, når du modtager en anmodning om chat, samtale via sociale
meddelelser eller e-mail.

Bemærk

Agenttilstande
Agenttilstanden henviser til din arbejdsstatus, når du bruger Agent Desktop. Der er følgende agenttilstande:

• Tilstand, der er angivet af dig – bestemmer, om du kan modtage og acceptere kontakter på tværs af alle
kommunikationskanaler (anmodning om opkald, chat, e-mail eller samtale via sociale meddelelser). Hvis
du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Agenters tilgængelighedstilstande, på side 28.
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• Tilstand, der er angivet af systemet – den tilstand, som systemet tildeler dig baseret på den kanal, du
kommunikerer via. Du kan finde flere oplysninger under Tilstande for taleopkald, på side 31 og E-mail-
og chattilstande, på side 32.

Agenters tilgængelighedstilstande
De følgende er de agenttilstande, der vises på Agent Desktop, der gælder for alle kanaler (taleopkald, udgående
opkald, udgående og digitale kanaler):

• Tilgængelig

• Ledig, på side 28

• RONA, på side 29

Følgende er agentetiketten:

• Optaget, på side 30

Tilgængelig

Tilstanden Tilgængelig angiver, at du er klar til at acceptere og besvare kontaktanmodninger, der er sendt til
dig. Når du er logget på, skal du vælge Tilgængelig på rullelisten for at acceptere anmodninger om taleopkald,
chat, e-mail og samtale via sociale meddelelser. Tilstanden Tilgængelig har et grønt ( ) ikon.

• Kommunikation som f.eks. taleopkald, chat, e-mail, samtale via sociale meddelelser eller kampagne
sendes kun til dig, når din tilstand er indstillet til Tilgængelig. Hvis du ønsker yderligere oplysninger,
kan du se Skift tilgængelighedstilstand, på side 45.

• Forsinkelsen skyldes netværksforbindelsen.

Bemærk

Ledig

Tilstanden Inaktiv angiver, at du er logget på, men ikke klar til at acceptere anmodninger, der er sendt. Når
du logger på computeren, indstilles din tilstand til standardårsagen for inaktivitet, der er konfigureret af din
administrator.

Administratoren konfigurerer flere årsager til tilstanden for inaktivitet, der er relevante for din virksomhed.
Hvis du skal skifte til offline på grund af et møde, undervisning eller frokostpause, skal du ændre årsagen til
din tilstand for inaktivitet ved at vælge en indstilling på rullelisten. Den årsagen til din tilstand for inaktivitet,
der er defineret af administratoren, har et gråt ( ) ikon.

Derudover kan du vælge en årsag til tilstanden for inaktivitet, mens du kommunikerer med en kunde, for
eksempel under en chatsession med kunden, eller når du besvarer en e-mail. Du kan få flere oplysninger om,
hvilken årsag til tilstanden for inaktivitet du skal bruge, ved at kontakte din supervisor.
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Hvis du er i tilstanden Tilgængelig eller Inaktiv uden igangværende samtaler, kan din supervisor logge
dig af Skrivebord. Du skal logge på igen for at få adgang til Skrivebord. Hvis du ønsker yderligere
oplysninger, kan du se Log på Agent Desktop, på side 41.

Bemærk

RONA

RONA (Redirection on No Answer) angiver, at du ikke har accepteret en anmodning om taleopkald, chat,
e-mail eller samtale via sociale meddelelser inden for det angivne tidsrum. Anmodningen om taleopkald, chat,
e-mail eller samtale via sociale meddelelser returneres til køen. Systemet ændrer din tilstand fra Tilgængelig

til RONA. Tilstanden RONA vises med et foranstillet rødt ikon ( ).

Administratoren konfigurerer den tid, der er til rådighed til at acceptere en indgående anmodning fra en hvilken
som helst kanal. Hvis den konfigurerede maksimumtid er mere end otte sekunder, blinker handlingsknappen
i popover-meddelelsen i fem sekunder, før din tilstand ændres til RONA.

Hvis du ikke kan acceptere anmodningen inden for det angivne tidsrum, der vises i timeren, blinker
handlingsknappen i pop-over-vinduet i et par sekunder, og din tilstand ændres til RONA (Omdirigering ved
intet svar). Anmodningen returneres til køen.

Systemet kan ikke levere nye kontaktanmodninger til dig under følgende betingelser:

• Anmodningen besvares ikke inden for tilstanden Tilgængelig.

• Det angivne opkaldsnummer eller lokalnummer er forkert.

Når din tilstand ændres til RONA, vises der et pop op-vindue med følgende indstillinger:

• Skift til inaktiv: Når du klikker på Skift til inaktiv, ændres din tilstand fra RONA til den standardårsag
for inaktivitet, der er konfigureret af din administrator.

• Gå til tilgængelig: Når du klikker på Gå til tilgængelig, ændres din tilstand fra RONA til Tilgængelig.
Tilstanden Tilgængelig angiver, at du er klar til at acceptere og besvare kontaktanmodninger, der er
sendt til dig.

Når en indgående opkaldsanmodning ikke leveres til dig på grund af en fejl i forbindelse med netværket,
telefonen eller andre enheder, er din tilstand indstillet til RONA. Du kan klikke på Skift til inaktiv, der vises
i pop op-vinduet, og kontakte administratoren for at undersøge situationen.

• Du kan ikke ændre din tilstand til RONA manuelt.

• Hvis du vil acceptere en anmodning om taleopkald, chat, e-mail eller samtale via sociale meddelelser,
skal du ændre din tilstand fra RONA til Tilgængelig manuelt.

• Hvis Skrivebord-programmet ikke er det aktive browservindue eller den aktive fane, får du en
advarsel med en toastbesked, når din tilstand skifter til RONA. Hvis du ønsker yderligere
oplysninger, kan du se Toastbesked – browser, på side 24.

Bemærk

Brugervejledning til Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
29

Indledning
Agenters tilgængelighedstilstande



Optaget

Etiketten Optaget angiver, at du har travlt og er forbundet med en kunde. Når du har accepteret
kontaktanmodningen, ændres tilstanden Tilgængelig ( ) til etiketten Optaget ( ).

Under interaktionen med kunden, hvis du vælger at skifte til en ledig tilstand, ændres ikonet for etiketten
Optaget fra (Optaget i tilstanden Tilgængelig) til (Optaget i tilstanden Inaktiv).
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Den tilsluttede timer vises i ruden Interaktionsstyring og ikke i feltet Tilgængelighedstilstand. Når interaktionen
afsluttes, vises tilstanden og timeren. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Tilstand og timere for
forbundet tid, på side 21.

Når du er i tilstanden Tilgængelig ( ), kan du fortsætte med at modtage aktive anmodninger på andre kanaler
afhængigt af kanalkapaciteten.

Agent Desktop bevarer tilgængelighedstilstanden, selvom du lukker browseren eller rydder browsercachen.Bemærk

Tilstande for taleopkald
Tilstande for taleopkald initieres af systemet. Opkaldstilstanden ændres, afhængigt af hvordan du handler på
opkaldet, og om du kommunikerer med en kunde eller en anden agent. Når du f.eks. sætter kundeopkaldet i
venteposition, viser ruden Interaktionsstyring tilstanden som Opkald i venteposition.

Timer for forbundet tid: Når du accepterer en anmodning om et opkald, en chat, en e-mail eller en samtale
via sociale meddelelser-anmodning, vises timeren ved siden af anmodningen i ruden Opgaveliste. Timeren
viser den tid, der er gået, siden du accepterede anmodningen. Timeren for forbundet tid opdateres hvert sekund,
og formatet er mm:ss. Hvis du har forbindelse i mere end en time, ændres formatet til tt:mm:ss (f.eks. 01:10:25).
Timeren for forbundet tid vises også i ruden Interaktionsstyring.

Når du kommunikerer med den person, der ringer (kunder), eller en anden agent, indstilles følgende tilstande
for taleopkald af systemet baseret på din handling:
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• Ringning – angiver, at pop op-vinduet for det indgående opkald vises i nederste højre hjørne af
skrivebordet. Hvis du ikke kan besvare opkaldet inden for den tid, der er konfigureret af administratoren,
returneres opkaldet til køen. Systemet ændrer din tilstand fra Tilgængelig til RONA.

• Opkald i venteposition – angiver, at du har sat kunden i venteposition.

• Rådgivning anmodet – angiver, at du har startet et rådgivningsopkald.

• Rådgivning – angiver, at du rådfører dig med en anden agent.

• Rådgivning i venteposition – angiver, at du har sat den agent, som du rådfører dig med, i venteposition.

• Ikonet Konference med <telefonnummer eller navn på agent> – angiver en trevejskommunikation
mellem dig, kunden og en anden agent.

• Afslutning – angiver, at du har afsluttet dit taleopkald med kunden.

E-mail- og chattilstande
Tilstandene for chat- og e-mailanmodninger initieres af systemet og ændres, efterhånden som du fortsætter
med din kommunikation.

E-mailtilstand

• Afslutning – angiver, at du har afsluttet din e-mailkommunikation med kunden.

Tilstande for chat og sociale kanaler

Der er følgende tilstande for anmodninger via chat og sociale kanaler:

• Konference anmodet – angiver, at du har startet en konferencechat.

• Konference – angiver en trevejskommunikation mellem dig, kunden og en anden agent.

• Afslutning – angiver, at du har afsluttet din chat eller samtale via sociale meddelelser med kunden.

Tilgængelighed
Agent Desktop understøtter funktioner, som forbedrer tilgængeligheden for brugere med nedsat syn. Følgende
tabel viser, hvordan du navigerer i Agent Desktop ved hjælp af tilgængelighedsfunktionerne.

Webtilgængelighed

Ved at bruge følgende tasterUdfør følgende handlingerAgent Desktop-element

Pil op og nedRul gennem de gemte e-mailadresser på
rullelisten.

Log på

EnterVælg en e-mailadresse.Log på
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Ved at bruge følgende tasterUdfør følgende handlingerAgent Desktop-element

Mac-tastatur:
Command+venstre pil

Windows-tastatur: Alt+venstre
pil

Skift den valgte e-mailadresse.Log på

EnterLog på Agent Desktop.Log på

Højre pil og EnterVælg enten Opkaldsnummer eller
Lokalnummer.

Legitimationsoplysninger til
station

Tabulator

Højre og venstre pil

Fokuser på og vælg indstillingen i
dialogboksen Opkaldsnummer eller
Lokalnummer.

Legitimationsoplysninger til
station

TabulatorNaviger gennem elementer i dialogboksen
Opkaldsnummer eller Lokalnummer.

Legitimationsoplysninger til
station

Pil op og nedVælg et teamnavn på rullelisten Team.Legitimationsoplysninger til
station

EnterVælg en indstilling.Legitimationsoplysninger til
station

EscLuk dialogboksen
Legitimationsoplysninger for station.

Legitimationsoplysninger til
station

Tabulator og EnterÅbn Meddelelsescenter.Meddelelsescenter

Pil op og nedRul gennem meddelelserne.Meddelelsescenter

Tabulator og derefter Enter
eller mellemrumstasten

Markér alle beskeder som læst, åbn et pop
op-vindue igen, luk en besked, og ignorer
beskeder.

Meddelelsescenter

Esc eller Enter eller
mellemrumstasten

Luk dialogboksen Meddelelsescenter.Meddelelsescenter

Pil op og nedRul gennem agenttilstand på rullelisten.Agenttilstand

EnterVælg en agenttilstand.Agenttilstand

Esc eller Enter eller
mellemrumstasten

Luk dialogboksen for agenttilstand.Agenttilstand

Enter eller mellemrumstastenÅbn dialogboksen for brugerprofiler.Brugerprofil

Tabulator og EnterNaviger gennem indstillinger i dialogboksen
for brugerprofiler.

Brugerprofil

EscLuk dialogboksen for brugerprofiler.Brugerprofil

Tabulator og EnterÅbn Meddelelsesindstillinger.Meddelelsesindstillinger
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Ved at bruge følgende tasterUdfør følgende handlingerAgent Desktop-element

Tabulator og
mellemrumstasten

Aktivér eller deaktiver indstillinger
(til/fra-knapper) i Meddelelsesindstillinger.

Meddelelsesindstillinger

PiletasterSkru op eller ned for lydstyrken.Meddelelsesindstillinger

Tabulator og derefter Enter
eller mellemrumstasten

Slå lyd fra, slå lyd til, eller afspil en lyd.Meddelelsesindstillinger

Tabulator og
mellemrumstasten

Skift til mørk tilstand (til/fra-knap).Mørk tilstand

Tabulator og EnterÅbn dialogboksen Tastaturgenveje.Tastaturgenveje

Tabulator og EnterNaviger gennem elementer i dialogboksen
Liste over tastaturgenveje.

Tastaturgenveje

Tabulator og derefter Enter
eller mellemrumstasten

Ryd søgekriteriet i søgefeltet.Tastaturgenveje

Tabulator og EnterSortér kolonnerne i dialogboksen Liste over
tastaturgenveje.

Tastaturgenveje

Tabulator og derefter pil op
eller ned

Rul gennem listen over tastaturgenveje.Tastaturgenveje

Tabulator og derefter Enter
eller mellemrumstasten

Maksimer, gendan og luk dialogboksen
Liste over tastaturgenveje.

Tastaturgenveje

Tabulator og EnterDownload fejlrapport.Fejlrapport

Venstre eller højre pilNaviger gennem rapporterne.Statistik for agentydelse
Rapporter

EnterVælg en rapport.Statistik for agentydelse
Rapporter

PiletasterSkift mellem opgaver.Opgaveliste

Enter eller mellemrumstastenVælg en opgave.Opgaveliste

Højre og venstre pilNaviger på tværs af alle kanaler i Historik
for agentinteraktion.

Historik for agentinteraktion

EnterVælg en kanal.Historik for agentinteraktion

TabulatorSkift mellem kontakthistorik i en bestemt
kanal.

Historik for agentinteraktion

EnterAcceptér en pop-over-anmodning.Pop-over

TabulatorSkift mellem pop-over-anmodninger.Pop-over
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Ved at bruge følgende tasterUdfør følgende handlingerAgent Desktop-element

TabulatorNaviger gennem elementer i
Interaktionsstyring.

Interaktionsstyring

EnterVælg en indstilling.Interaktionsstyring

TabulatorSkift mellem CAD-variabelværdier.CAD-variabler

Enter eller mellemrumstastenVælg en CAD-variabelværdi.CAD-variabler

Højre og venstre pilVælg en radioknap.Viderestil, Rådgivning eller
Konference

Pil op og nedVælg på rullelisten.Viderestil, Rådgivning eller
Konference

EnterVælg en indstilling.Viderestil, Rådgivning eller
Konference

EscLuk dialogboksen.Viderestil, Rådgivning eller
Konference

Tabulator og derefter Enter
eller mellemrumstasten

Naviger gennem indstillinger.Chat og Samtale via sociale
meddelelser

Tabulator og derefter Enter
eller mellemrumstasten

Vis eller skjul kontaktoplysninger.Chat og Samtale via sociale
meddelelser

Tabulator og derefter Enter
eller mellemrumstasten

Naviger gennem indstillinger.E-mail

Tabulator og derefter Enter
eller mellemrumstasten

Vis eller skjul kontaktoplysninger.E-mail

Tabulator og derefter Enter
eller mellemrumstasten

Vælg RTF-formatering.E-mail

Højre og venstre pilVælg enten Adressebog eller Numerisk
tastatur.

Udgående opkald

Pil op og nedRul gennem poster i Adressebog eller kaldt
nummer i Numerisk tastatur.

Udgående opkald

Tabulator og derefter Enter
eller mellemrumstasten

Ryd søgekriteriet i søgefeltet.Udgående opkald

Tabulator og EnterVælg en kontakt i Adressebog for at
foretage et opkald.

Udgående opkald

Tabulator og derefter Enter
eller mellemrumstasten

Naviger gennem nummertasterne på det
numeriske tastatur for at foretage et
opkald.

Udgående opkald

EscLuk dialogboksen Udgående opkald.Udgående opkald
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Ved at bruge følgende tasterUdfør følgende handlingerAgent Desktop-element

Tabulator og derefter Enter
eller mellemrumstasten

Maksimer og gendan widgets.Yderligere oplysninger

Højre og venstre pilNaviger på tværs af faner i ruden Yderligere
oplysninger.

Yderligere oplysninger

Enter eller mellemrumstastenVælg en fane.Yderligere oplysninger

Tabulator eller pil op og nedNaviger gennem elementer på fanen.Yderligere oplysninger

Tabulator og EnterÅbn linket Vis e-mailmeddelelse på fanen
Kontakthistorik.

Yderligere oplysninger

Tabulator og derefter Enter
eller mellemrumstasten

Naviger gennem indstillingerne for Rediger
layout.

Yderligere oplysninger

Tabulator og EnterNulstil hele skrivebordslayoutet.Nulstil skrivebordslayout

Tabulator og derefter Enter
eller mellemrumstasten

Naviger gennem og vælg elementer i
dialogboksen Bekræftelse af nulstilling af
layout.

Nulstil skrivebordslayout

Tabulator og derefter Enter
eller mellemrumstasten

Udvid og skjul dialogboksen
Afslutningsårsager.

Afslut

TabulatorNaviger gennem elementer i dialogboksen
Afslutningsårsager.

Afslut

Tabulator og derefter Enter
eller mellemrumstasten

Annuller automatisk afslutning.Afslut

Pil op og nedVælg en radioknap.Afslut

Tabulator og derefter Enter
eller mellemrumstasten

Send afslutning.Afslut

TabulatorNaviger gennem elementer i dialogboksen
Hjælpcenter.

Hjælp

EnterVælg en indstilling.Hjælp

Skift+Tab og EnterFå adgang til et bestemt emne i hjælp på en
ny fane.

Hjælp

EscLuk dialogboksen Hjælpcenter.Hjælp

Tabulator

Enter eller mellemrumstasten

Log af Agent Desktop.Log af

Tabulator og derefter pil op
eller ned

Naviger gennem elementer i Webex-app.Webex-app

Enter eller mellemrumstastenVælg en indstilling.Webex-app
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Understøttelse af skærmlæser
Agent Desktop understøtter også softwaren til læsning af JAWS-skærmen for de elementer, der er angivet
herunder.

Du kan finde flere oplysninger om den understøttede JAWS-version i VPAT-rapporten (Voluntary Product
Accessibility Templates) for Cisco Webex Contact Center.

BemærkningerElementRude eller side eller
widget

Skærmlæseren læser ikonets navn, overskrift, feltnavn,
kombinationsfelt, rulleliste, til/fra-knap, tekstfelt,
søgeindstilling, fejlmeddelelse, antal elementer på listen,
hjælpetekst, udvid eller skjul og tastaturgenvejen til at
fortsætte.

JAWS-skærmlæseren læser ikke den
rulleliste for autofuldførelse, der vises på
baggrund af søgekriteriet.

Bemærk

Ikoner og
brugergrænseflade

Agent Desktop

Skærmlæseren læser e-mailadressen og det næste
handlingspunkt for at fortsætte.

FeltnavneLog på

Skærmlæseren læser fejlmeddelelsen, hvilket medfører,
at der ikke blev sendt oplysninger om stationslogon.
Eksempel, når opkaldsnummeret er ugyldigt.

Fejl i dialogboksen
Legitimationsoplysninger
for station.

Stationslogon

Skærmlæseren læser antallet af ulæste meddelelser og
indstillingerne i dialogboksen.

Antal meddelelserMeddelelsescenter

Skærmlæseren læser rullelisten med agenttilstande.ListeAgenttilstand

Skærmlæseren læser profilindstillingerne.IndstillingerBrugerprofil

Skærmlæseren læser den beskrivende hjælpetekst for
den distributionstype, der er tilknyttet profilen.

Kanalkapacitet

Skærmlæseren læser den beskrivende hjælpetekst for
beskedindstillingeren: Aktivér meddelelser, Aktivér
lydløse meddelelser og Aktivér lydmeddelelser.

HjælpetekstMeddelelsesindstillinger

Skærmlæseren læser kolonneoverskriftens titel og
rækkeværdierne.

Kolonneoverskrift og
rækker

Tastaturgenveje

Skærmlæseren læser downloadstatus for fejlrapporten.StatusDownload fejlrapport

Skærmlæseren læser widget-titlen.TitelStatistik for agentydelse

Skærmlæseren læser hver de enkelte tabeloverskrifter
og celler i tabellen.

Tabel

Skærmlæseren læser kontaktanmodningens navn,
telefonnummer eller e-mailadresse og kanaltype. For
eksempel e-mail fra johndoe@gmail.com.

KontaktanmodningOpgaveliste og popover
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BemærkningerElementRude eller side eller
widget

Skærmlæseren læser kontaktanmodningens navn,
telefonnummer eller e-mailadresse, kanaltype og andre
detaljer.

KontakthistorikHistorik for
agentinteraktion

Skærmlæseren læser titlen på en widget og dens indhold.Titel og indholdWidget

Skærmlæseren læser indholdet i adressebogen.AdressebogUdgående opkald

Skærmlæseren læser nummeret på det numeriske
tastatur.

TastaturUdgående opkald

Skærmlæseren læser indstillingerne i dialogboksen
Hjælpcenter, indholdsfortegnelsen og linkteksten.

DialogboksHjælp

Adgang til tastaturgenveje
Brug tastaturgenvejene til at få nem adgang til skrivebordsfunktionerne. Tastaturgenvejene definerer, hvordan
du kan udføre en bestemt handling på skrivebordet på en alternativ måde. Hvis du vil vælge en tastaturgenvej,
skal du sørge for, at fokus er på desktop-skærmen.

Sørg for, at sproget på tastaturet på dit operativsystem er indstillet til engelsk (USA), for at alle
Skrivebord-tastaturgenveje kan svare som forventet.

Bemærk

Sådan får du adgang til listen over tastaturgenveje:

Inden du begynder

Du skal være logget på Skrivebord. Du kan finde flere oplysninger under Log på Agent Desktop.

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på Brugerprofil i højre øverste hjørne på Skrivebord.
Trin 2 I sektionen Hjælp skal du klikke på Tastaturgenveje.

Dialogboksen Liste over tastaturgenveje indeholder følgende:

• Foruddefinerede tastaturgenveje

• Tastaturgenveje i konflikt

• Du kan få adgang til listen over tastaturgenveje ved hjælp af tastaturgenvejen Ctrl+Alt+F.

• Tastaturgenveje svarer ikke, hvis den samme tast er konfigureret til at udføre mere end én
handling. Du skal kontakte administratoren for at få løst tastaturgenveje, der er i konflikt.

• Brug søgefeltet til at filtrere listen.

Bemærk
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Trin 3 (Valgfrit) Benyt følgende fremgangsmåde for at trække eller ændre størrelse på dialogboksen Liste over
tastaturgenveje:

• Hvis du vil trække dialogboksen, skal du holde musemarkøren hen over dialogboksen. Musemarkøren
ændres til . Klik og træk dialogboksen til den ønskede placering.

• Hvis du vil ændre størrelsen på dialogboksen, skal du holde musemarkøren hen over kanten af

dialogboksen. Markøren ændres til eller (størrelseshåndtag) baseret på markørens placering.
Klik og træk i størrelseshåndtaget for at tilpasse dialogboksens størrelse.

• Du kan ikke ændre størrelsen på dialogboksen til under minimumbredden og -højden på 480 x 320 pixel.
Dette sikrer, at indholdet i dialogboksen altid kan læses.

• Klik på for at maksimere dialogboksen.

Tastaturgenveje for agent
I følgende tabel vises de agentspecifikke tastaturgenveje:

Hvis du bruger Mac-tastaturet, skal du trykke på Option i stedet for Alt. Hvis du f.eks. vil gå til
tilgængelig tilstand, skal du trykke på Control-Option-R.

Bemærk

Tabel 5: Liste over tastaturgenveje for Agent Desktop (Windows)

TastaturgenvejeHandlingGruppér

Ctrl+Alt+RGå til tilgængelig tilstandAgenttilstand

Ctrl+Alt+NGå til inaktiv tilstand

Ctrl+Alt+AAcceptér chat/e-mail/socialProgram

Ctrl+Alt+PSkift mellem pop op-vinduer

Ctrl+Skift+9Udvid/skjul pop op-vinduet

Ctrl+Skift+4Acceptér alle (synlige) pop op-vinduer

Ctrl+Alt+SSend e-mailE-mailhåndtering

Ctrl+Skift+6Besvar

Ctrl+Skift+5Svar alle

Ctrl+Alt+TÅbn fanen NavigationVisning af
integreret
skrivebord Ctrl+Alt+BOpdater
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TastaturgenvejeHandlingGruppér

Ctrl+Alt+VHold/genoptag opkaldInteraktionsstyring

Ctrl+Shift+ZPause/genoptag optagelse

Ctrl+Alt+HKonferenceanmodning for opkald/chat

Ctrl+Alt+CAnmodning om rådgivning for opkald

Ctrl+Alt+EAfslut for alle kanaler

Ctrl+Alt+XViderestil anmodning for alle kanaler

Ctrl+Alt+MGem redigerede værdier for CAD-variabler

Ctrl+Alt+ZGendan redigerede værdier for CAD-variabler

Ctrl+Alt+YUdvid/skjul

Ctrl+Alt+WÅrsag til afslutning

Ctrl+Alt+1Åbn startsideNavigation

Ctrl+Alt+2Åbn siden Statistik for agentydelse

Ctrl+Alt+IÅbn meddelelsescenterMeddelelse

Ctrl+Alt+DAktivér lydløse beskeder

Ctrl+Alt+OÅbn udgående opkaldRinge ud

Ctrl+Skift+8Skift mellem aktive opgaverOpgaveliste

Ctrl+Skift+7Udvid/skjul opgavepanelet

Ctrl+Alt+UÅbn brugerprofilBrugerprofil

Ctrl+Alt+LLog af

Ctrl+Alt+FÅbn liste over tastaturgenveje

Ctrl+Skift+2Download fejlrapport

Ctrl+Skift+3Åbn Webex-programWebex-program

Ctrl+Skift+1Minimer/gendan Webex-program

• Rækkefølgen af nummeret for genvejstaster i Navigationslinje er baseret på den rækkefølge, som
konfigurationen af den relaterede widget eller brugerdefinerede side bruger i skrivebordslayoutet.
Hvis f.eks. ikonet for analyse af kundens oplevelse er det tredje element på navigationslinjen, åbnes
siden med analyse af kundens oplevelse, når du trykker på Ctrl+Alt+3.

• Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i de bogstaver, der bruges i tastaturgenvejene.

Bemærk
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K A P I T E L 2
Arbejde med Agent Desktop

• Log på Agent Desktop, på side 41
• Installer programmet Skrivebord, på side 44
• Skift tilgængelighedstilstand, på side 45
• Svar på timeout for inaktivitet, på side 46
• Anvend en afslutningsårsag, på side 46
• Fjern afsluttet interaktion, på side 47
• Løs Desktop-problemer, på side 48
• Pop op-vindue på skærm, på side 48
• Brugerprofil, på side 50
• Webex-app, på side 54
• Tilføj emojis i WhatsApp-samtale, på side 59
• Log af Skrivebord, på side 59

Log på Agent Desktop
Når du bruger Agent Desktop, skal du huske disse punkter:

• Flere logon: Du kan ikke få adgang til Agent Desktop fra flere browsere eller flere faner i det samme
browservindue.

Hvis du logger på flere forekomster af Agent Desktop, og du skifter mellem browsere eller faner for at
få adgang til Agent Desktop, vises der en meddelelse. Klik på Fortsæt i meddelelsen for at logge på
Agent Desktop i det pågældende browservindue.

Hvis du klikker på Fortsæt, mens du er i et opkald, tager det 4-5 sekunder at indlæse ruden
Interaktionsstyring.

• Logonproblemer: Du skal kontakte administratoren for at få løst problemer i forbindelse med logon.
Følgende scenarier kan forhindre dig i at logge på Agent Desktop:

• Hvis opkaldsnummeret er ugyldigt, ikke registreret eller allerede bruges af en anden bruger.

• Hvis lejer-, profil-, færdigheds- eller agenttilladelserne og -indstillingerne ikke er konfigureret.

• Hvis der er problemer med netværket eller API (Application Programming Interface).

• Genindlæsning af browser: Hvis du ikke kan gendanne sessionen på grund af en forbindelsesfejl,
sessionsudløb eller lokale lagerproblemer, skal du genindlæse browseren for at opdatere sessionen.
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• Banner: Der vises en meddelelse som et banner øverst på Agent Desktop, der oplyser dig om, at nogle
funktioner ikke er tilgængelige. Når administratoren løser problemet, skal du genindlæse din Agent
Desktop-webside. Når du genindlæser browseren, fjernes banneret, og alle funktioner er tilgængelige på
Agent Desktop.

Inden du begynder

Sørg for, at telefonen er klar til at modtage opkald.

Fremgangsmåde

Trin 1 Angiv den URL-adresse, du har fået af administratoren, på adresselinjen i din browser.
Trin 2 Indtast dit brugernavn, og klik på Næste.

Hvis du vil ændre den valgte e-mailadresse, skal du trykke på tastaturgenvejene Alt+venstre pil
(Windows) eller Command+venstre pil (Mac).

Bemærk

Trin 3 Indtast din adgangskode, og klik på Log på.

Dialogboksen Legitimationsoplysninger for station vises.

Hvis du vil hente en glemt adgangskode, skal du klikke på Glemt adgangskode og angive den
6-cifrede bekræftelseskode, der sendes til din e-mailadresse.

Bemærk

Hvis din administrator konfigurerer standardopkaldsnummeret (DN), er standardopkaldsnummeret angivet
på forhånd i felterne Opkaldsnummer og Lokalnummer.

Hvis administratoren begrænser opkaldsnummeret til standardopkaldsnummeret, kan du ikke redigere det
foruddefinerede opkaldsnummer, når du logger på Agent Desktop. Felterne Opkaldsnummer og Lokalnummer
er skrivebeskyttede. I dette scenarie skal du springe trin 4 og trin 5 over.

Trin 4 I sektionen Lokalnummer/lokal nummer skal du angive et telefonnummer til indgående og udgående opkald.
Alternativknappen Opkaldsnummer er som standard markeret.

• Markér afkrydsningsfeltet Internationalt opkaldsformat. Vælg landekoden på rullelisten baseret på
din geografiske placering. Du kan også indtaste en landekode eller et landenavn for at filtrere listen.
Indtast opkaldsnummeret. Opkaldsnumre valideres på basis af landekoden. Det understøttede format er:

• Format af landekode: + [Landekode] [Telefonnummer]

Vælg landekoden på rullelisten, og indtast kun telefonnummeret.

For eksempel <+120> 15532447

Det internationale opkaldsformat er markeret, og standardværdien er + 1.Bemærk

• Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Internationalt opkaldsformat for at bruge et andet format for
opkaldsnummer. Indtast opkaldsnummeret. De understøttede filformater er:

• E.164-nummerformat: [+][landekode][nummer]

For eksempel +11234567890

• IDD-format (Internationalt direkte opkaldsformat): [IDD][landekode][nummer]
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For eksempel 01161123456789

Formatet af dit opkaldsnummer afhænger af din lokalitet. Du kan få flere oplysninger om
formatindstillingerne ved at kontakte administratoren.

Bemærk

Trin 5 (Valgfrit) Hvis du bruger en opkaldende enhed, skal du vælge alternativknappen Lokalnummer og angive
det lokalnummer, der er konfigureret af din administrator (f.eks. 10078). Lokalnummeret understøtter højst
18 cifre.

Trin 6 I sektionen Team skal du vælge dit team, der skal knyttes til, fra rullelisten eller bruge feltet Søg til at filtrere
listen.

Trin 7 (Valgfrit) Markér afkrydsningsfeltet Husk mine legitimationsoplysninger for at gemme
legitimationsoplysningerne for din station til fremtidige logons.

• Når du fjerner markeringen af afkrydsningsfeltet Husk mine legitimationsoplysninger, lagres
legitimationsoplysningerne ikke i kommende logins. Du skal angive legitimationsoplysningerne
manuelt, hver gang du logger på Agent Desktop.

• Dialogboksen Legitimationsoplysninger for station understøtter funktionen til autofuldførelse
i browseren. Autofuldførelse gemmer din tid ved automatisk at udfylde de tidligere indtastede
kaldte numre og lokalnumre. Antallet af forslag, der angives i autofuldførelse, er specifikt for
browseren. For at fjerne de gemte indtastninger skal du rydde browsercachen. Funktionen til
autofuldførelse understøttes ikke i tilstanden for privat browsing.

Bemærk

Trin 8 Klik på Send.

Hvis du markerede afkrydsningsfeltet Husk mine legitimationsoplysninger, kan du se en meddelelse
om , at dine legitimationsoplysninger ikke blev gemt. I dette tilfælde skal du angive dine oplysninger,
når du logger på igen.

Bemærk

Administratoren kan konfigurere opgavesiden til at vise illustrationen som en baggrund, når du logger på.
Hvis illustrationen ikke er konfigureret, vises opgavesiden med en tom baggrund.

Hvis administratoren tildeler et uændret layout til dit team, vises de nye layoutbaserede funktioner,
når du logger på. Hvis du allerede er logget på, vises de nye layoutbaserede funktioner, når du
genindlæser browseren.

Bemærk

Svartid
Agent Desktop understøtter en responsiv visning, der gør det nemt at læse og navigere på tværs af
skærmopløsninger. Agent Desktop-visningsstørrelsen skal være større end 500 x 500 pixel (bredde x højde).
Du skal indstille webbrowseren til at zoome til 100 % for at få den bedste oplevelse med Agent Desktop. Du
kan finde flere oplysninger om understøttede browserversioner under Krav til Agent Desktop, på side 2.

På baggrund af de progressive skærmstørrelser, retning og visningsområder for enheden, justeres Agent
Desktop-grænsefladen automatisk. I Agent Desktop demonstreres responsiv funktionsmåde som følger:

• Vandret overskrift– Hvis der er flere brugerdefinerede widgets eller ikoner på vandret overskrift, vises

ikonet Mere ( ):
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• Når du klikker på ikonet, vises de brugerdefinerede widgets og ikoner på rullelisten.

• Når du ændrer størrelsen på skærmen, vises de tilpassede widgets og ikoner i vandret overskrift

som forventet uden ikonet .

• Navigationslinje – Den venstre navigationslinje skjules i det vandrette sidehoved i små visningsområder.

Når du klikker på ikonet Menu ( ), vises den skyderpanelet sammen med ikonerne.

Titlen og logoet vises ikke, når visningsområdet er mindre end 736 pixel
bredt. Øg bredden til 737 pixel eller mere for at se logoet og titlen.

Bemærk

• Ruderne Opgaveliste, Historik for agentinteraktion og Yderligere oplysninger – ruderne er overlejret
på Arbejdsareal. Som standard vil ruderne være i skjult tilstand i små visningsområder.

Når du klikker på ikonet (udvid) i de enkelte ruder, viser skyderuden detaljerne. Når du udvider én
rude, skjules andre udvidede ruder, så arbejdsområdet ikke er skjult.

I ruden Yderligere oplysninger vises indstillingen Mere, hvis der er flere faner, som skal vises i visningen.

Hvis du tilføjer en etiket i de lange widgets, vil systemet forkorte etiketnavnet.

• Undgå at tilføje etiketter i langvarige widgets

• Klik kun på widgetkonet. Der kan ikke klikkes på hele rækken på rullelisten Mere.

Bemærk

Agent Desktop kan installeres som en applikation. Den responsive funktionsmåde er den samme som i den
browserbaserede Agent Desktop.

• Administratoren definerer, om en brugerdefineret widget er responsiv eller ej.

• Widgets, der ikke er responsive, kan ikke sikre den bedste brugeroplevelse og vises ikke, når
visningsområdet er mindre end 736 pixel i bredden. Øg bredden til 737 pixel eller mere for at få
vist de widgets, der er konfigureret som ikke-responsive.

Bemærk

Installer programmet Skrivebord
Du kan installere Skrivebord som et program, hvis du får adgang til Skrivebord via en moderne webbrowser,
der understøtter PWA (Progressive Web Application).

PWA'er er webprogrammer, der udnytter de nyeste teknologier til at kombinere det bedste i web- og
mobilprogrammer. Tænk på dem som websites, der er bygget med webteknologier, der opfører sig som
applikationer.

Følgende operativsystemer og browsere understøtter Skrivebord som en applikation:
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• Operativsystemer – Windows 10 og Windows 11, macOS og Chrome OS

• Webbrowsere – Google Chrome og Edge Chromium (MS Edge)

Inden du begynder

• Du skal være logget på Skrivebord. Du kan finde flere oplysninger under Log på Agent Desktop.

• Du skal bruge en moderne webbrowser, der understøtter PWA, f.eks. Google Chrome og Edge Chromium
(MS Edge).

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på linket Installer applikation, der vises i beskedmeddelelsen, eller ikonet Installer Webex CC Desktop,
der vises i adresselinjen.

Trin 2 Klik på Installer.

Når Skrivebord er installeret, åbnes det i et individuelt programvindue, og det kan bruges som et separat
desktop-program. Du kan tilføje programmet på din startskærm eller fastgøre det til proceslinjen for at få
hurtig adgang til det.

• Når du logger på Skrivebord eller rydder cachen, får du besked om muligheden for at installere
Skrivebord som et desktop-program.

• Du kan ikke installere Skrivebord som et desktop-program ved hjælp af Firefox-webbrowseren.

• Når du åbner Skrivebord enten fra webbrowseren eller som et program, forbliver
brugeroplevelsen uændret, bortset fra at adresselinjen ikke er en del af desktop-programmet.

• Sådan afinstallerer du programmet Skrivebord:

• Klik på ellipseikonet på programmets titellinje.

• Klik på Afinstaller Webex CC Desktop > Fjern.

Bemærk

Skift tilgængelighedstilstand
Når du logger på Agent Desktop, indstilles din tilstand til standardtilstanden for inaktivitet (årsag), der er
konfigureret af din administrator. Hvis du vil acceptere en anmodning om opkald, chat, e-mail eller samtale
via sociale meddelelser, skal du angive din tilstand til Tilgængelig.

Sådan ændrer du standardtilstanden:

Inden du begynder

Du skal være logget på Skrivebord. Du kan finde flere oplysninger under Log på Agent Desktop.
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Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på rullelisten Tilgængelighedstilstand, der vises på vandret overskrift.
Trin 2 Vælg den påkrævede tilgængelighedstilstand på rullelisten, eller brug søgefeltet til at filtrere listen.

På rullelisten vises tilstanden Tilgængelig og de inaktive tilstande, der er konfigureret af administratoren.

Svar på timeout for inaktivitet
Agentaktivitet omfatter håndtering af kontakter, arbejde på brugerdefinerede knapper eller udførelse af opgaver
i Agent Desktop. Hvis du ikke udfører nogen aktiviteter i Agent Desktop, når du er i tilstanden tilgængelig
eller inaktiv, betragtes du som inaktiv.

Din administrator konfigurerer timeoutværdien for inaktivitet. Hvis du er inaktiv i Agent Desktop for den
angivne varighed, logger Agent Desktop dig af automatisk. Et minut før den konfigurerede timeout forekommer,
får du besked med dialogboksen Forlænget inaktivitet via en timer. Hvis du ikke foretager dig noget, før
timeren løber ud, logger Agent Desktop dig af. Dialogboksen vises uanset din tilgængelighedsstatus. En
toaster-besked vises i din browser, hvis Agent Desktop ikke er det aktive browservindue eller den aktive fane.

Inden du begynder

• Du skal være logget på Skrivebord. Du kan finde flere oplysninger under Log på Agent Desktop.

• Der er ingen aktivitet i Agent Desktop i et længere tidsrum.

Fremgangsmåde

Trin 1 Vælg en af følgende indstillinger:

• Forbliv logget på: giver dig mulighed for at forblive logget på, indtil du logger af, før tidsindstillingen
udløber.

• Log af: gør det muligt at logge af Agent Desktop

En nedtællingstimer vises i dialogboksen Forlænget inaktivitet ét minut, før den konfigurerede timeout
forekommer.

Trin 2 Hvis du automatisk bliver logget af, skal du klikke på OK for at lukke dialogboksen.

Anvend en afslutningsårsag
En afslutningsårsag angiver, hvorfor en kunde har ringet til kontaktcenteret, og registrerer din oplevelse af at
hjælpe en kunde med at løse forespørgslerne. Din virksomhed bruger disse oplysninger til at måle, hvor
effektivt og vellykket kontaktcenteret fungerer.
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Der anvendes en afslutningsårsag, når du afslutter dine interaktioner med kunderne. Vælg en afslutningsårsag
i følgende scenarier:

• Når du afslutter et aktivt taleopkald, en chat eller samtale via sociale meddelelser med en kunde.

• Når du viderestiller et aktivt taleopkald, en aktiv chat, en aktiv e-mail eller en aktiv anmodning om
samtale via sociale meddelelser.

• Når du sender et e-mailsvar til en kunde.

• Når kunden afslutter et aktivt taleopkald eller en chatanmodning.

Inden du begynder

Hvis du vil anvende en afslutningsårsag, skal du have en aktiv interaktion med en kunde.

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på Afslut eller Omstil eller Send, afhængigt af dit scenarie.

Dialogboksen Afslutningsårsager vises.

Tidsindstillingen og de afslutningsårsager, der vises i dialogboksen Afslutningsårsager, konfigureres af din
administrator.

Trin 2 (Valgfrit) Klik på Annuller automatisk afslutning for at forhindre, at skrivebordet afslutter automatisk.
Trin 3 Du kan enten vælge den ønskede årsag på rullelisten eller bruge søgefeltet til at filtrere listen. Du kan kun

vælge én afslutningsårsag ad gangen.

• Tidsindstillingen, der tæller opad, vises ud for tilstanden Afslut og angiver den tid, der er gået,
siden du afsluttede interaktionen.

• Tidsindstillingen, der tæller nedad, vises i dialogboksen Afslutningsårsager og angiver den
tid, der er tilbage, før interaktionen automatisk afsluttes. Hvis du ikke vælger en afslutningsårsag,
før timeren når nul, sendes standardafslutningsårsagen under automatisk afslutning.

Bemærk

Trin 4 Klik på Send afslutning.

Fjern afsluttet interaktion
En kundeinteraktion (tale eller digital) svarer muligvis ikke, når en API-anmodning eller -hændelse ikke kan
indlæse data i ruden Interaktionsstyring. Når interaktionen ikke svarer, kan du ikke udføre en handling (parkere,
viderestille, konsultere, afslutte). Din administrator kan enten afslutte kundeinteraktion eller gennemtvinge,
at du logger af Agent Desktop.

Dialogboksen Interaktion afsluttet vises på Agent Desktop i følgende scenarier:

• Hvis din administrator afslutter kundeinteraktionen.

• Hvis du er i gang med et konsulterende opkald eller et konferenceopkald med en anden agent, og din
administrator logger dig af. Den konsulterede agent eller agent i konference underrettes.
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Inden du begynder

• Kontakt administratoren. Din administrator skal afslutte den ikke-reagerende kundeinteraktion.

• Dialogboksen Interaktion afsluttet skal vises på Agent Desktop.

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på OK i dialogboksen Interaktion afsluttet.

Kundeinteraktionen fjernes fra Agent Desktop. Fanen Kontakthistorik viser ikke de interaktioner, der fjernes
af administratoren.

Trin 2 (Valgfrit) Klik på linket Fejloplysninger.
Trin 3 (Valgfrit) Kopiér sporings-id.

Del det kopierede sporings-id med din administrator for at få løst problemet. Hvis du ønsker yderligere
oplysninger, kan du se Løs Desktop-problemer, på side 48.

I ruden vises Historik for agentinteraktion afslutningsårsagen som N/A, fordi interaktionen ikke er afsluttet.

Løs Desktop-problemer
Når der opstår en API-anmodningsfejl eller en hændelsesfejl ved indlæsning af data på skrivebordet, får du
besked via en fejlmeddelelse. Du kan kopiere sporings-id'et for fejlen og dele detaljerne med din administrator,
som kan foretage fejlfinding af problemet.

Hvis du oplever problemer med skrivebordet, kan du sende skrivebordslogfilerne til din administrator,
som kan undersøge problemet. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Download fejlrapport,
på side 54.

Bemærk

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på linket Fejloplysninger i fejldialogboksen.
Trin 2 Klik på Kopiér sporings-id.

Del det kopierede sporings-id med din administrator for at få foretaget fejlfinding af problemet.

Pop op-vindue på skærm
Et pop op-vindue på skærmen er et vindue eller en fane, der vises på Agent Desktop. Pop op-vinduer på skærm
udløses på de hændelser, der er konfigureret af din administrator.
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Pop op-vinduet på skærm indeholder flere oplysninger om den anmodning. Din administrator opretter f.eks.
en arbejdsgang, der skal udløse et pop op-vindue på skærmen, når du accepterer et indgående opkald, med
visningsindstillingen som en fane i ruden Yderligere oplysninger. Når du accepterer et indgående opkald,
vises pop-op-vinduet på skærm under fanen Pop op-vindue på skærm i ruden med hjælpeoplysninger i Agent
Desktop.

Når du accepterer en anmodning, vises meddelelsen i pop op-vinduet på skærm på Agent Desktop, hvilket
angiver, at anmodningen er knyttet til et pop op-vindue på skærm. På basis af visningsindstillingerne kan du
få vist pop op-vinduet på Agent Desktop.

Administratoren konfigurerer, at pop op-vinduet på skærm skal vises på en af følgende måder:

• Under den eksisterende browserfane for at erstatte det forrige pop op-vindue på skærmen.

• Som en ny browserfane uden at påvirke det eksisterende pop op-vindue på skærmen.

• Som en underfane under fanen Pop op-vindue på skærm i ruden Yderligere oplysninger.

• Som en brugerdefineret side i pop op-vinduet på skærmen, som du kan få adgang til ved at klikke på
ikonet Pop op-vindue på skræm på Navigationslinje.

• Som en widget på den brugerdefinerede side, som du kan få adgang til ved at klikke på det
brugerdefinerede ikon på Navigationslinje.

Hvis du har lukket et pop op-vindue på skærmen ved et uheld, kan du få adgang til det igen ved at klikke
på linket til pop op-vinduet på skærmen i meddelelsescenteret. Hvis du ønsker yderligere oplysninger,
kan du se Adgang til pop op-vindue, på side 50.

Bemærk

I pop op-vinduet på skærmen vises kundedetaljerne på baggrund af den aktuelt valgte interaktion. F.eks.

• Når du accepterer en interaktion fra kunden Jane Doe, vil fanen Pop op-vindue på skærm i ruden
Yderligere oplysninger vise det pop op-vindue på skærm, der er tilknyttet Jane Doe.

• Når du flytter fra en kunde Jane Doe til en anden kunde Will Smith, viser fanen Pop op-vindue på
skærm i ruden Yderligere oplysninger eller den brugerdefinerede side det pop op-vindue på skærm, der
er tilknyttet Will Smith.

Administratoren kan konfigurere mere end et pop op-vindue på skærm for en anmodning. Pop op-vinduer på
skærm vises som underfaner under fanen med navnet Pop op-vindue på skærm. Hvis du vil maksimere et

pop op-vindue på skærmen, der vises på underfanen, skal du klikke på .

Når du sender en afslutningsårsag for en anmodning, lukkes det tilknyttede pop op-vindue på skærm i ruden
Yderligere oplysninger eller på en brugerdefineret side.

• Hvis et pop op-vindue på skærm er konfigureret på en brugerdefineret side, vises ikonet Pop
op-vindue på skærm altid på Navigationslinje, uanset om du har accepteret eller afsluttet en
anmodning.

• Hvis du konfigurerer pop op-vinduet på skærm på en brugerdefineret side i skrivebordslayoutet,
men ikke definerer arbejdsprocessen i Flow Designer, vises den brugerdefinerede side som tom.

Bemærk
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Adgang til pop op-vindue
Sådan får du adgang til et pop op-vindue på skærmen, som du har lukket ved en fejl:

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på ikonet (meddelelsescenter) på vandret overskrift.

Rullelisten viser meddelelsen Pop op-vindue på skærm blev vist, den forløbne tid og ANI (den automatiske
nummeridentifikation) for taleopkaldet.

Trin 2 Klik på linket Pop op-vindue på skærm. Den tekst, der vises for linket Pop op-vindue på skærm, defineres af
din administrator. På baggrund af den distributionskonfiguration, som administratoren har angivet i
flowdesigneren, kan du enten se den tilpassede skærmtekst eller linket Genåbn pop op-vindue på skærm.

Pop op-vindue på skærm vises på en af følgende måder:

• Under den eksisterende browserfane, der erstatter det forrige pop op-vindue på skærmen

• Som en ny browserfane uden at påvirke det eksisterende pop op-vindue på skærmen

• Som en ny fane i ruden Yderligere oplysninger

• Som en brugerdefineret side

• Som et af diverse widgets på den brugerdefinerede side

Brugerprofil
Ikonet Brugerprofil vises i øverste højre hjørne på Skrivebord. Når du klikker på ikonet Brugerprofil, vises
følgende oplysninger:

• Profilbillede

Hvis dit profilbillede ikke er konfigureret, vises initialerne baseret på fornavn
og efternavn. Du kan konfigurere dit profilbillede, mens du aktiverer din
konto, eller senere på Cisco Webex-profilsiden. Du kan finde flere
oplysninger under Tilføj dit profilbillede.

Bemærk

• Brugernavn

• Profilindstillinger: dine kontoindstillinger for at få adgang til Skrivebord. Hvis du ønsker yderligere
oplysninger, kan du se Profilindstillinger.

• Kanalkapacitet: antallet af kontakter, du kan håndtere på hver mediekanal på et givet tidspunkt. Hvis
du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Vis kanalkapacitet, på side 52.

• Brugerindstillinger: Følgende indstillinger vises i sektionen Brugerindstillinger:
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• Meddelelsesindstillinger: indstillinger til visning af skrivebordsmeddelelser og alerts. Hvis du
ønsker yderligere oplysninger, kan du se Aktivér eller deaktiver beskedindstillinger, på side 52.

• Nulstil hele Desktop-layout: Indstillingen til gendannelse af visningen af standardlayoutet for
skrivebordet, der er konfigureret af administratoren. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du
se Nulstil layout af skrivebord, på side 113.

• Skift til mørk tilstand: Til/fra-knappen til aktivering eller deaktivering af det mørke baggrundstema for
Skrivebord. Valget af mørk tilstand bevares, indtil du rydder browsercachen.

• Hjælp: Følgende indstillinger vises i sektionen Hjælp:

• Tastaturgenveje: indstillingen for at få adgang til listen over tastaturgenveje. Hvis du ønsker
yderligere oplysninger, kan du se Adgang til tastaturgenveje, på side 38.

• Download fejlrapport: indstillingen til download af fejlrapporter. Hvis du ønsker yderligere
oplysninger, kan du se Download fejlrapport, på side 54.

• Log af: indstillingen, du kan vælge for at logge af Skrivebord. Hvis du ønsker yderligere oplysninger,
kan du se Log af Skrivebord, på side 59.

Skift team
Du kan ændre teamet, når du ikke har nogen aktive kontaktanmodninger eller samtaler.

Inden du begynder

• Du skal være logget på Skrivebord. Du kan finde flere oplysninger under Log på Agent Desktop.

• Du skal være knyttet til mere end ét team.

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på Brugerprofil i øverste højre hjørne af Skrivebord.

• Som standard viser sektionen Team dit aktuelle team, der blev valgt i dialogboksen
Legitimationsoplysninger for station, da du loggede på.

• Du kan ikke ændre dit team, hvis du har aktive opgaver, interaktioner eller indkommende
opgaveanmodninger. Indstillingen Team er deaktiveret.

Bemærk

Trin 2 Klik på Team.
Trin 3 Gå til sektionen Team, og vælg et team på rullelisten Team, eller brug søgefeltet til at filtrere listen.

Teamnavne vises i alfabetisk rækkefølge. Som standard er dit aktuelle team valgt.Bemærk

Trin 4 Klik på Gem valg.

Gem valg er deaktiveret, når du ikke er knyttet til mere end ét team.Bemærk

Der vises en meddelelse, hvor du skal bekræfte teamændringen.
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Trin 5 Klik på Skift team.

Der vises en meddelelse om, at teamændringen lykkedes. Skrivebordslayoutet og distributionsstrategien (tale
eller digital kanal) for det nye team anvendes.

Vis  kanalkapacitet
Administratoren konfigurerer antallet af kontakter, som du kan håndtere på hver mediekanal på et givent
tidspunkt baseret på din multimedieprofil, herunder køen i den specifikke kanal.

• Klik på Brugerprofil i det øverste højre hjørne på Skrivebord for at få vist kanalkapaciteten.

Afsnittet Kanalkapacitet viser distributionstypen og antallet af kontakter, som du kan håndtere på hver
mediekanal.

Mediekanalerne omfatter chat, e-mail, tale og sociale medier. Hvis tallet f.eks. er angivet til 1 i mediekanalens
mærke Tale og 3 i Chat, kan du kun modtage ét indgående taleopkald og tre chatanmodninger.

Mediekanalmærker er kun fremhævet, hvis kapaciteten er allokeret. Antag f.eks., at antallet af kontakter,
som du kan håndtere for Tale, konfigureres til 1 og 0 for Chat. I det tilfælde vil mediekanalens mærke
for Tale være fremhævet og nedtonet for Chat.

Bemærk

Der er følgende mediedetaljer:

oplysningerDistributionstype

Giver dig mulighed for at håndtere flere kontakter samtidigt
på tværs af alle kanaler. For eksempel Chat–2, E-mail–4,
Tale–1 og Social–2.

Kombineret

Giver dig mulighed for at håndtere én obligatorisk kanal i
realtid, enten via tale eller chat, sammen med andre
konfigurerede kanaler. For eksempel E-mail–4 og Tale–1.

Kombineret realtid

Giver dig mulighed for kun at håndtere en kontakt på et givent
tidspunkt. For eksempel Tale–1.

Ekskludering

Aktivér eller deaktiver beskedindstillinger
Beskeder holder dig opdateret ved at fortælle dig, at der er sket noget nyt, som muligvis kræver din
opmærksomhed. Skrivebordsbeskederne omfatter alerts, nye meddelelser, tilstandsændringer osv. Hvis du
ønsker yderligere oplysninger, kan du se Skrivebordsbesked, på side 25.

Sådan aktiverer du skrivebordsbeskeder:

Inden du begynder

Du skal være logget på Skrivebord. Du kan finde flere oplysninger under Log på Agent Desktop.
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Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på Brugerprofil i øverste højre hjørne af Skrivebord.
Trin 2 Klik på Beskedindstillinger i sektionen Brugerindstillinger.
Trin 3 Klik på til/fra-knappen Aktivér meddelelser for at aktivere eller deaktivere visningen af beskeder på din

computer.

• Når du har aktiveret beskederne, vises ikonet (Meddelelsescenter) på den vandret overskrift.

• Til/fra-knappen Aktivér meddelelser er som standard slået til.

Bemærk

Trin 4 Klik på til/fra-knappen Aktivér lydløse meddelelser for at aktivere eller deaktivere visningen af visuelle
skrivebordsalerts. Når du aktiverer lydløse beskeder, leveres skrivebordsalert til meddelelsescentret. Hvis du
ønsker yderligere oplysninger, kan du se Åbn meddelelsescenter, på side 53.

Til/fra-knappen Aktivér lydløse meddelelser er som standard slået fra.Bemærk

Trin 5 Klik på til/fra-knappen Aktivér lydmeddelelser for at aktivere eller deaktivere skrivebordsbeskeder for at
afspille lyd. Du kan bruge skyderen til at justere lydstyrken.

a) Klik på for at slå lyden fra, og klik på for at slå lyden til.

b) Klik på for at lytte til standardlyden.

Til/fra-knappen Aktiver lydmeddelelser er som standard slået til, og lydstyrken er indstillet til 80
procent.

Bemærk

Dine ændringer af Meddelelsesindstillinger bevares, indtil du rydder browsercachen. Når du logger af og på
igen, tildeles standardværdierne til Meddelelsesindstillinger.

Åbn meddelelsescenter
I meddelelsescenteret vises skrivebordsalerts og beskeder.

Sådan får du adgang til meddelelsescentret:

Inden du begynder

Sørg for at vælge indstillingen Aktivér meddelelser under sektionen Meddelelsesindstillinger for at få
adgang til meddelelsescentret. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Aktivér eller deaktiver
beskedindstillinger, på side 52.

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på ikonet (meddelelsescenter) på vandret overskrift.
Listen over alle ulæste beskeder vises sammen med den tid, der er gået efter hver besked.

Trin 2 (Valgfrit) Klik på Markér alle som læst for at markere alle dine meddelelser som læst og rydde de ulæste
beskeder.
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• Ikonet viser et mærke, der angiver antallet af ulæste beskeder (f.eks. ).

• Skrivebordsbeskeden kan stables og kan automatisk afvises eller lukkes af dig. Klik på Ignorer
meddelelser for at afvise meddelelserne.

• Skrivebordsbeskederne ryddes, når du logger af skrivebordet.

Bemærk

Download fejlrapport
Hvis du oplever problemer med skrivebordet, kan du sende skrivebordslogfilerne til din administrator, som
kan undersøge problemet.

Inden du begynder

Du skal være logget på Skrivebord. Du kan finde flere oplysninger under Log på Agent Desktop.

.

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på Brugerprofil i øverste højre hjørne af Skrivebord.
Trin 2 Klik på Download fejlrapport i sektionen Hjælp.

Når fejlrapporten er downloadet, kan du dele rapporten med din administrator, som kan undersøge problemet.

• Du kan downloade fejlrapporten, også selvom skrivebordet gendannes fra forbindelsesfejlen.

• Hvis din browser fryser eller går ned, før du kan klikke på indstillingen Download fejlrapport,
og du skal genstarte browseren, skal du ikke klikke på indstillingen Download fejlrapport
med det samme.

Når du genstarter browseren, er logfilerne ikke længere tilgængelige. Vent, indtil skrivebordet
begynder at udvise problemet igen, og vælg derefter indstillingen.

Bemærk

Webex-app
Webex-app, som Cisco tilbyder, er en virksomhedsløsning til videokonferencer, onlinemøder, skærmdeling
og webinarer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se https://www.webex.com/all-new-webex.html.

Ligesom meddelelses-, opkalds- og mødefunktionerne er Webex-app konfigureret i Agent Desktop. Dette
giver dig mulighed for at samarbejde med andre agenter, supervisorer og eksperter i din organisation uden at
navigere væk fra Agent Desktop. Opkaldskontrol er dog ikke tilgængelig. Hvis du vil modtage eller foretage
opkald, skal du stadig have den eksterne, ikke-integrerede Webex-app. Du kan finde flere oplysninger under
Opkaldsapps.
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Administratoren konfigurerer funktionen Webex-app ved at opdatere skrivebordslayoutet.

Supervisorerne og eksperterne skal downloade Webex-klient på deres system (personlige enhed) eller åbne
Webex-app via Webex-app til internettet (https://web.webex.com/). Webex-klient henviser til Webex-app,
der er downloadet på systemet (den personlige enhed). Du kan finde flere oplysninger under Download appen.

Hvis du har indstillet din tilgængelighed til Vil ikke forstyrres (DND) i Webex-klient, vises
browserbeskeder for indgående taleopkald ikke i Agent Desktop. Du kan finde flere oplysninger om,
hvordan du får adgang til Webex-klient som en slutpunktsenhed, under Agentenheder, på side 4.

Bemærk

Beskeder

Beskeder giver dig besked om nye Webex-app-hændelser, der kræver din opmærksomhed. Meddelelser vises,
uanset om du bruger Webex-app eller ej. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Beskeder, på side
24.

• Webex-app i Agent Desktop understøtter kun ikke Vil ikke forstyrres (DND) og ikke nogen
præferencer, der er angivet i beskeder (indstillinger > Beskeder).

• Selv når du angiver din tilgængelighed til DND, får du muligvis besked i Agent Desktop i følgende
scenarie:

Antag, at er logget på Agent Desktop, har angivet din tilgængelighed til DND og ikke har minimeret
eller lukket Webex-app i Agent Desktop. I mellemtiden har du åbnet Webex-app i andre forekomster
(Webex-klient eller Webex-app til internettet). Du modtager muligvis en besked. Men når du klikker
på beskeden eller åbner Webex-app i Agent Desktop, vises der ikke flere beskeder i Agent Desktop.

Bemærk

Toastbesked – browser

Hvis Webex-app eller Agent Desktop er inaktiv, vises browsertoastbeskederne. Hvis du ønsker yderligere
oplysninger, kan du se Toastbesked – browser, på side 24.

Du skal tillade browsertoastbeskeder for Webex-app til internettet (https://web.webex.com/) ved at vælge
indstillingen, når du bliver bedt om det, eller ved at aktivere tilladelserne i dine browserindstillinger. Du kan
finde flere oplysninger i afsnittet om websitetilladelser i dine browserindstillinger.

Hvis du bruger Webex-app i Agent Desktop og Webex-klient, modtager du to beskeder. Det vil sige i
Agent Desktop og Webex-klient. Det anbefales på det kraftigste, at du logger af Webex-klient for at få
den bedste brugeroplevelse i Agent Desktop.

Bemærk

Skrivebordsbesked

Hvis du har minimeret eller lukket Webex-app, vises skrivebordsbeskederne på Agent Desktop. Hvis du
ønsker yderligere oplysninger, kan du se Skrivebordsbesked, på side 25.

Ikonet Webex viser et mærke (f.eks. ), der angiver antallet af ulæste samtaler. Webex-app-beskeder er
ikke inkluderet i beskedcentret.
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Hvis du har angivet din tilgængelighed til DND, vises beskederne ikke på Agent Desktop for taleopkald
og samtaler. Men ikonet Webex viser et mærke, der angiver antallet af ulæste samtaler og ubesvarede
opkald.

Bemærk

Begrænsninger

Når du ændrer bredden af Agent Desktop og Webex-app, overlappes elementerne, f.eks. ikoner og
søgetekstfeltet, i Webex-app. Standardstørrelsen på Webex-app, der vises på Agent Desktop, er 900 x 600
pixel (bredde x højde).

Den foretrukne bredde at få vist elementerne i Webex-app:

• Når menuen Navigation og ruden med listen over personer og områderer udvidet i Webex-app: Den
foretrukne bredde på Webex-app er 800 pixel eller mere.

• Når menuen Navigation og ruden med listen over personer og områder skjult i Webex-app: Den
foretrukne bredde på Webex-app er 660 pixel eller mere.

Adgang Webex-app
Sådan får du adgang til Webex-app i Agent Desktop:

Inden du begynder

Du skal være logget på Agent Desktop. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Log på Agent
Desktop, på side 41.

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på ikonet (Webex), der vises på vandret overskrift. Du kan også få adgang til Webex-app ved at
bruge tastaturgenvejen Ctrl+Skift+3.

Webex-app-vinduet vises i nederste højre hjørne af Agent Desktop. Standardstørrelsen på Webex-app-vinduet
vises som 900 x 600 pixel (bredde x højde). Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Begrænsninger,
på side 56.

Som standard vises velkomstsiden sammen med en velkomstmeddelelse.

• Webex-app kræver ikke, at du angiver dine logonoplysninger igen, da single sign-on (SSO)
understøttes.

• Når du lukker webbrowseren uden at logge af Agent Desktop og åbner Agent Desktop igen i

den samme browser, vises Webex-app-vinduet, uden at du klikker på ikonet .

• Hvis du ikke har aktiveret din Webex-app-konto eller har problemer med at logge på Webex-app,
skal du kontakte administratoren. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Problemer
med at logge på med Webex.

Bemærk
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Webex-app understøtter en responsiv visning, der gør det nemt at læse og navigere på tværs af
skærmopløsninger. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Svartid, på side 43.

Du kan finde flere oplysninger om Webex-app-brugergrænsefladen under Din brugergrænseflade.

Trin 2 Du kan udføre følgende opgaver i Webex-app:

• Sende en meddelelse til en anden agent direkte eller til et gruppeområde, organisere dine meddelelser
og dele indhold. Du kan finde flere oplysninger under Meddelelse.

• Ring til en anden agent, og konfigurer opkaldspræferencer. Du kan finde flere oplysninger under Opkald.

• Du modtager en lydbesked ved et indgående opkald.

• Du kan modtage et indgående opkald fra en kunde på Agent Desktop og fra en kollega
på Webex-app på samme tid. Det er en god ide at acceptere det indgående opkald fra
kunden først.

• Når du accepterer et indgående opkald på Webex-app, vises tidsindstillingen sammen
med navnet. Når den er minimeret, vises Webex-app som et flydende panel, og
tidsindstillingen vises på den.

• Når du behandler et indgående eller udgående opkald til en kunde, kan du stadig modtage
et indgående opkald fra en kollega på Webex-app. Det er en god ide at afslutte dit
taleopkald med kunden først og derefter tage opkaldet på Webex-app.

• Når du er optaget af kundeinteraktioner, eller hvis du har brug for tid til at arbejde uden
at blive afbrudt af meddelelser eller opkald, kan du indstille din tilgængelighed til Vil
ikke forstyrres (DND) på Webex-app. Du kan finde flere oplysninger under Giv andre
besked om, at du er optaget.

Bemærk

• Planlæg møder, konfigurer dine mødepræferencer, og optag møder. Du kan finde flere oplysninger under
Møde.

• Når du accepterer en mødeindkaldelse i Webex-app, vises tidsindstillingen i forhold til
rummet. Når den er minimeret, vises Webex-app som et flydende panel, og tidsindstillingen
vises på den.

• Din administrator definerer møderettighederne for din Webex Virksomhedsudgave.

Bemærk

• Opdater din profil, din status, dine beskeder og din baggrund. Du kan finde flere oplysninger under Tilpas
Webex.

• Det profilbillede, der vises i Agent Desktop- og Webex-app-brugerprofilen, er det samme.

• Som standard viser Webex-app baggrundstemaet for Agent Desktop. Du kan dog ændre
baggrundstemaet for Webex-app enten til Standard eller Lyst (Indstillinger > Udseende).

• Webex-app-baggrundstemaet har højere prioritet end Agent Desktop-baggrundstemaet.

• Hvis du genindlæser eller logger af Agent Desktop og logger på igen, vises Agent
Desktop-baggrundstemaet i Webex-app.

Bemærk

Du kan finde flere oplysninger om Webex-app-funktioner og -brug under Velkommen til Webex.
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Trin 3 (Valgfrit) Benyt følgende fremgangsmåde for at trække eller tilpasse størrelsen på Webex-app:

• Hvis du vil trække Webex-app, skal du holde musemarkøren over overskriften til Webex-app.
Musemarkøren ændres til . Klik og træk Webex-app til den ønskede placering.

• Hvis du vil ændre størrelsen på Webex-app, skal du holde musemarkøren hen over kanten af Webex-app.

Markøren ændres til eller (størrelseshåndtag) baseret på markørens placering. Klik og træk i
størrelseshåndtaget for at ændre størrelsen på Webex-app.

• Du kan ikke ændre størrelsen på Webex-app til under minimumbredden og -højden på 480 x 320 pixel.
Dette sikrer, at indholdet i Webex-app stadig kan læses.

• Klik på for at maksimere Webex-app. Når Webex-app er maksimeret, vises der Agent
Desktop-beskeder i det øverste højre hjørne af Webex-app.

• Klik på for at minimere Webex-app. Du kan også bruge tastaturgenvejen Ctrl+Skift+1. Når den er
minimeret, vises Webex-app som et flydende panel, og det kan trækkes til den ønskede placering i Agent
Desktop.

• Hvis du vil gendanne den minimerede Webex-app, skal du klikke på det flydende Webex-app-panel.

Du kan også bruge tastaturgenvejen Ctrl+Skift+1 eller klikke på .

• Klik på for at lukke Webex-app.

• Klik på for at åbne den lukkede Webex-app. Du kan også bruge tastaturgenvejen Ctrl+Skift+3.

• Det flydende panel, størrelsen på og placeringen af Webex-app er permanent, også selvom du skifter
mellem sider eller genindlæser eller logger af Agent Desktop, og det bevares, indtil du rydder
browsercachen.

Du kan ikke logge af Webex-app fra Agent Desktop. Når du logger af Agent Desktop, bliver du
også logget af Webex-app. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Log af Skrivebord, på
side 59.

Bemærk

Løs problemer i Webex-app

Du kan løse problemer i Webex-app ved at benytte følgende fremgangsmåde:

• Del sporings-id'et for fejlen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Løs Desktop-problemer,
på side 48.

• Del Agent Desktop-logfilerne. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Download fejlrapport,
på side 54.

• Send logfiler fra Webex-app ( Profil og præferencer > Hjælp > Send logfiler). Du kan finde flere
oplysninger under Webex Support.

• Ryd browsercachen, og prøv at logge på Agent Desktop igen.
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Tilføj emojis i WhatsApp-samtale
Agenter kan tilføje emojis i svaret og gøre samtalen effektiv og interaktiv.

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på ikonet Emoji i meddelelsesfeltet.

Der vises en modal med listen over konfigurerede emojis på skærmen.

Trin 2 Klik på den ønskede emoji for at føje den til samtalen.

Log af Skrivebord

Du skal ikke lukke din browser for at logge af Skrivebord. Du kan ikke logge af Skrivebord, hvis du
har en aktiv samtale. Afslut alle dine aktive samlet, før du logger af. Hvis du ønsker yderligere
oplysninger, kan du se under Anvend en afslutningsårsag, på side 46.

Vigtigt

Sådan logger du af Agent Desktop:

Inden du begynder

Afslut din aktive samtale med kunden.

Fremgangsmåde

Trin 1 Kontrollér, at din tilstand er indstillet til Inaktiv. Klik på Brugerprofil i øverste højre hjørne af Skrivebord.
Trin 2 Klik på Log af.

• Hvis du er i tilstanden Tilgængelig eller Inaktiv uden igangværende samtaler, kan din supervisor
logge dig af Skrivebord. Du skal logge på igen for at få adgang til Skrivebord. Hvis du ønsker
yderligere oplysninger, kan du se Log på Agent Desktop, på side 41.

• Du får vist bekræftelsesmeddelelsen, før du logger af.

Bemærk
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K A P I T E L 3
Administrer taleopkald

Du kan bruge skrivebordet til at modtage, besvare og foretage kundeopkald, afhængigt af de tilladelser, som
du har fået tildelt af din administrator.

• Besvar et opkald, på side 61
• Call-Associated Data-variabler, på side 63
• Sæt et opkald i venteposition, og genoptag det, på side 64
• Optag et taleopkald, på side 65
• Omstil et opkald, på side 65
• Påbegynd et rådgivningsopkald, på side 67
• Foretag et udgående opkald, på side 72
• Foretag et udgående prøvekampagneopkald, på side 75
• Afslut et opkald, på side 76

Besvar et opkald
Du kan modtage et kundeopkald, hvis din administrator giver dig de nødvendige tilladelser. Når du modtager
et opkald fra en kunde (indgående opkald), efterfølges den forbundne popover af kontaktanmodningens

popover. Kontaktanmodningens popover viser etiketten for indgående opkald, ikonet (indgående opkald),
de variabler, der er konfigureret af din administrator, og en timer, der angiver den forløbne tid, siden du
modtog opkaldet. Statussen på det indgående opkald vises som ringning.Kontaktanmodningens popover viser

etiketten for indgående opkald, ikonet (indgående opkald), telefonnummeret på kunden, DNIS (Dialing
Number Identification Service), navnet på den kø, der har omdirigeret opkaldet til dig, og en timer, der viser
den tid, der er gået, siden du modtog opkaldet. Status for det indgående opkald vises som Ringning.

Hvis du ikke besvarer opkaldet inden for den maksimale tilgængelige tid, returneres opkaldet til køen, og
systemet ændrer din tilstand til RONA. Der vises et pop op-vindue med indstillinger for at ændre tilstanden
til enten Tilgængelig eller Inaktiv. Du kan finde flere oplysninger om RONA-pop op-vinduet under Agenters
tilgængelighedstilstande, på side 28.

Når du er i tilstanden RONA, kan du ikke modtage opkald. Hvis du vil modtage anmodninger om
mediekanaler, herunder nye taleopkald, skal du ændre din tilstand fra RONA til Tilgængelig manuelt.

Bemærk

Sådan besvares et opkald:
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Inden du begynder

Du skal være i tilstanden Tilgængelig for at acceptere kundeopkald.

Fremgangsmåde

Trin 1 Når du modtager en opkaldsanmodning på din computer, skal du bruge den fysiske telefon til at besvare den.
Timeren starter, og ruden Interaktionsstyring vises.

Trin 2 Du kan udføre følgende opgaver i ruden Interaktionsstyring, mens du behandler et opkald:

• Opdater de variabler, der er knyttet til opkald. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Rediger
Call-Associated Data-variabler, på side 63.

• Sæt det aktive opkald i ventepostion, og genoptag det. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se
Sæt et opkald i venteposition, og genoptag det, på side 64.

• Optag og sæt optagelsen af taleopkald pause. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Optag et
taleopkald, på side 65.

• Omstil et opkald til en kø, en agent eller et opkaldsnummer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan
du se Omstil et opkald, på side 65.

• Start et rådgivningsopkald til en kø, en agent eller et opkaldsnummer. Hvis du ønsker yderligere
oplysninger, kan du se Påbegynd et rådgivningsopkald, på side 67.

• Starte en trevejskommunikation mellem dig, kunden og en anden agent. Hvis du ønsker yderligere
oplysninger, kan du se Start et konferenceopkald, på side 70.

Trin 3 Klik på Afslut. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Afslut et opkald, på side 76.

Genkald
Kunderne kan vælge at modtage et tilbagekald med et IVR-svar (Interactive Voice Response) ved at ringe
eller bruge en chatbot (virtuel agent) i et callcenter.

En kunde kan vælge at modtage et tilbagekald i stedet for at vente i køen i kontaktcenteret på, at en agent
besvarer opkaldet.

Anmodninger om tilbagekald sendes til Webex Contact Center-systemet. Når en agent bliver tilgængelig,
starter systemet et tilbagekald til kunden. Kunden kan blive tilbudt muligheden for tilbagekald på tidspunkter
med spidsbelastning eller uden for kontaktcenterets arbejdstid.

Anmodninger om tilbagekald omdirigeres til dig som en anmodning om indgående opkald. Anmodningen

om tilbagekaldskontaktkort i ruden Opgaveliste viser etiketten Tilbagekald, ikonet (tilbagekald),
telefonnummeret på kunden, DNIS (Dialed Number Identification Service), den kø, der har omdirigeret
opkaldet til dig, og en timer, der viser den tid, der er gået, siden du modtog opkaldet. Status for det indgående
opkald vises som Ringning.

Hvis kunden accepterer opkaldet, bliver du forbundet til kunden, og ruden Interaktionsstyring vises. Du kan
finde flere oplysninger om de opgaver, du kan udføre, når du håndterer et opkald, under Besvar et opkald.
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• Hvis kunden ikke besvarer opkaldet, returneres opkaldet til køen.

• Hvis kontaktcenteret har nået maksimumgrænsen for samtidige opkald, der er angivet for datacenteret
eller lejeren, kan du ikke foretage flere opkald, og de tilsvarende årsagskoder vises i Agent Desktop.
Du kan finde flere oplysninger om maksimumgrænsen for samtidige opkald under Foretag et
udgående opkald, på side 72.

Bemærk

Call-Associated Data-variabler
CAD-variabler (Call-Associated Data) giver administratoren mulighed for at indsamle opkaldsdata, f.eks. et
sagsnummer eller en handlingskode for kunden. I Flow Designer konfigurerer administratoren variablerne,
etiketterne for variablerne og den rækkefølge, de skal vises i, ruden Interaktionsstyring. Der vises maks. 30
variabler i ruden Interaktionsstyring. Når du er i gang med et opkald, kan du redigere CAD-variablerne, hvis
din administrator konfigurerer CAD-variablerne som redigerbare. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan
du se Rediger Call-Associated Data-variabler, på side 63.

Administratoren markerer de variabler, der indeholder følsomme oplysninger, f. eks. personlige oplysninger

(PII) og din organisationsdata som sikre. Hvis variablen er markeret som sikker, vises ikonet (Sikker
variabel) ved siden af feltnavnet i ruden Interaktionsstyring.

Rediger Call-Associated Data-variabler
Du kan redigere en eller flere ved hjælp af ruden Interaktionsstyring.

Inden du begynder

Du skal have accepteret opkaldsanmodningen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Besvar et
opkald, på side 61.

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik i tekstfeltet for et felt, der kan redigeres, og angiv en passende værdi. Angiv f.eks. et sagsnummer eller
en handlingskode.

Du kan højst angive eller indsætte 256 tegn for en CAD-variabelværdi.Bemærk

Du kan gøre følgende:

• Hvis du vil ændre en eksisterende værdi, skal du vælge værdien og overskrive den med en ny værdi.

• Hvis du vil kopiere CAD-variabelværdier, skal du skal du holde musemarkøren hen over dem og derefter
klikke på .

• Hvis du vil vælge dato og klokkeslæt, skal du klikke på ikonet (datovælger) eller klikke på feltet.
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• Hvis du rådfører dig med en anden agent eller viderestiller et opkald, og hvis flere agenter
redigerer den samme CAD-variabelværdi samtidig, vises de ændringer, der er gemt først, og
den anden agent får besked via en meddelelse. Antag f.eks., at to agenter (agent A og agent B)
redigerer den samme CAD-variabel på samme tid, og agent A gemmer værdien. Den værdi,
der indtastes af agent B, overskrives derefter, og agent B får besked via en meddelelse.

• Når du redigerer en CAD-variabel, der svarer til dato og klokkeslæt, skal du følge den
understøttede internationale standard for at gemme variabelværdien.

Bemærk

Trin 2 Når du har redigeret CAD-variabelværdierne efter behov, skal du klikke på Gem.

Hvis du forsøger at navigere væk uden at gemme ændringerne af CAD-variabelværdier, får du en meddelelse
med en advarsel.

• Der kan være en forsinkelse, før systemet viser de opdaterede CAD-variabelværdier, afhængigt
af konfigurationen af omdirigering eller hændelserne i flowdesigneren. Lagring af
CAD-variabelværdier er underlagt netværkstilgængelighed og andre driftsmæssige faktorer.

Bemærk

Klik på Returner for at hente de værdier, der er gemt tidligere.

Sæt et opkald i venteposition, og genoptag det
Du kan sætte kunden i venteposition, så du kan rådføre dig med en anden agent, eller slå yderligere
kundeoplysninger op.

Sådan sætter du et opkald i venteposition:

Inden du begynder

Du skal have accepteret opkaldsanmodningen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Besvar et
opkald, på side 61.

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på Park.
Tilstanden Opkald i venteposition vises ud for timeren. Knappen Afslut er deaktiveret.

Trin 2 Klik på Genoptag for at fjerne et opkald fra venteposition.

Når du rådfører dig med en anden agent, sættes opkaldet til kunden automatisk i venteposition. Når
du fjerner kunden fra venteposition, sættes den rådgivende agent automatisk i venteposition. Begge
opkald kan ikke sættes i venteposition samtidig. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan
du rådfører dig med en anden agent, kan du se Påbegynd et rådgivningsopkald, på side 67.

Bemærk
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Optag et taleopkald
Dit opkald til kunden optages kun, hvis din administrator har aktiveret optagelse af opkald for dig.

Hvis administratoren har aktiveret funktionen Privacy Shield for din virksomhed, kan du midlertidigt
afbryde optagelsen af et opkald, mens du får følsomme oplysninger, f.eks. kreditkortoplysninger, fra
kunden. Din supervisor instruerer dig i, hvornår du skal stoppe optagelsen midlertidigt.

Bemærk

Sådan afbryder og genoptager du optagelse af et opkald:

Inden du begynder

Du skal have accepteret opkaldsanmodningen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Besvar et
opkald, på side 61.

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på Sæt optagelse på pause for at sætte optagelsen af et aktivt opkald på pause.

Administratoren angiver den tid, som optagelsen af opkaldet midlertidigt sættes på pause. Når tiden er gået,
genoptages desktop automatisk.

Ikonet angiver, at optagelsen er i gang.Bemærk

Trin 2 (Valgfrit) Klik på Start optagelse for at genoptage optagelsen manuelt på et givet tidspunkt.

Omstil et opkald
Hvis du ikke kan løse en kundeforespørgsel og ønsker at eskalere det aktive taleopkald (indgående eller
udgående), kan du omstille opkaldet til en anden agent eller supervisor.

Sådan omstiller du et aktivt opkald til en kø, en agent, et indgangspunkt eller et opkaldsnummer:

Inden du begynder

Du skal have accepteret opkaldsanmodningen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Besvar et
opkald, på side 61.

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på Omstil.
Dialogboksen Overførselsanmodning vises.
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Trin 2 Du kan omstille et aktivt opkald til en kø, en agent, et indgangspunkt eller et opkaldsnummer. Når du vælger
en kø, en agent eller et opkaldsnummer, skal du overveje følgende:

• Agent: Du kan enten vælge en agent på rullelisten eller bruge søgefeltet til at filtrere listen. På rullelisten
vises navnene på tilgængelige agenter. Der er angivet et grønt ikon foran agentnavnet. Du kan finde flere
oplysninger under Agenters tilgængelighedstilstande, på side 28.

Overvej følgende, før du omstiller et opkald til en agent:

• Du kan ikke omstille et opkald til en agent, der er i tilstanden Afslut.

• Under en blind overførsel skal destinationsagenten (en agent, der modtager opkaldet)
være i tilstanden Tilgængelig. Opkaldet afbrydes, hvis destinationsagenten ikke accepterer
den.

Bemærk

• Kø: Du kan enten vælge det krævede indgangspunktet eller den krævede kø på rullelisten eller bruge
søgefeltet til at filtrere listen. På rullelisten vises de køer og indgangspunkter, der er tilgængelige til at
omstille opkaldet.

Administratoren definerer arbejdsprocesser, køer og indgangspunkter baseret på organisationskravene.
Når du omstiller et opkald til et indgangspunkt, kan du omstille opkaldet til et indgangspunkt, der er
knyttet til den aktuelle arbejdsgang eller en anden arbejdsgang. Du kan f.eks. overveje, at du kommunikerer
med kunden om en anmodning via et debetkort, og at kunden har til hensigt at bruge oplysninger om
kreditkort. Du kan nu omstille opkaldet fra arbejdsgangen med debetkortet til arbejdsgangen med
kreditkortertet.

Når opkaldet omstilles til et indgangspunkt, overføres CAD-variablerne med samme navn og datatype
til den nye arbejdsgang. Antag f.eks., at du omstiller opkaldet fra flow1 (EP_Debitkort) til flow2
(EP_Kreditkort), og flow2 (EP_Kreditkort) er den aktive arbejdsgang:

• CAD-variabler med samme datatype: Hvis både flow1 og flow2 har et CAD -variabeltCustomerID
af typen Heltal, kopieres værdien af CAD-variablen CustomerID fra flow1 til flow2.

• CAD-variabler med forskellige datatyper: Hvis flow1 og flow2 har en CAD-variabel var1 med
datatypen Heltal i flow1 og Streng i flow2, vil var1 ikke blive omstillet fra flow1 til flow2.

• CAD-variabler med dynamiske opdateringer (som f.eks. kontosaldo): Hvis både flow1 og flow2
har en CAD -variabel acBalance af typen Heltal og aktiviteter som f.eks Angiv variabel , der
opdaterer variabelværdien dynamisk , vil acBalance i flow2 have den nye værdi.

Når et opkald omstilles til et indgangspunkt, kan opkaldet ikke sendes tilbage til dig.Bemærk

• Opkaldsnummer: Du kan taste et nummer eller skrive et navn, vælge et nummer eller et navn på
rullelisten eller bruge søgefeltet til at filtrere listen. På rullelisten vises firmaets adressebog. Navne vises
sammen med numrene fra adressebogen.

Agent Desktop understøtter kun specialtegnene + (plus), # (nummertegn), * (stjerne) og : (kolon) i feltet
Opkaldsnummer. Hvis du kopierer et nummer med specialtegn til feltet Opkaldsnummer, bevarer
Agent Desktop kun de specialtegn, der understøttes, og alle andre specialtegn fjernes, før du får mulighed
for at omstille et opkald.
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• Agent Desktop validerer formatet af det opkaldsnummer, du angiver. Opkaldsnummeret
kan indeholde 3-14 cifre og understøttede specialtegn.

• Opkaldsnummeret understøtter følgende formater:

• Amerikansk format: + [landekode][områdenummer][7-cifret telefonnummer]

For eksempel +12015532447

• E.164-nummerformat: [+][landekode][nummer]

For eksempel +11234567890

• IDD-format (Internationalt direkte opkaldsformat): [IDD][landekode][nummer]

For eksempel 01161123456789

• Når du starter en blind overførsel, skal du undlade at bruge et indgangspunktsnummer
som opkaldsnummer.

Bemærk

Trin 3 (Valgfrit) Klik på ikonet (Opdater listen) for at hente den seneste liste over agenter, køer og opkaldsnumre.

Den hentede liste viser de aktuelle tilstande for agenters tilgængelighed.

Trin 4 Klik på Omstil.
Omstillingsanmodningen startes, og dialogboksen Afslutningsårsager vises. Du kan finde flere oplysninger
under Anvend en afslutningsårsag, på side 46.

Hvis du vil omstille opkaldet straks (blind overførsel), skal du vælge enten Agent eller
Opkaldsnummer og klikke på Omstil. Opkaldet besvares af en hvilken som helst tilgængelig agent.

Bemærk

Påbegynd et rådgivningsopkald
Du kan starte et rådgivningsopkald med en anden agent, mens du er i et aktivt opkald med en kunde.

Inden du begynder

Du skal være i et aktivt opkald med en kunde. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Besvar et
opkald, på side 61.

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på Konsulter.

Dialogboksen Rådgivningsanmodningvises.

For at interagere med en anden agent anbefales det at starte et rådgivningsopkald ved hjælp af
dialogboksen Rådgivningsanmodning i Agent Desktop i stedet for at bruge en telefonenhed
(hardphone eller softphone).

Bemærk

Brugervejledning til Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
67

Administrer taleopkald
Påbegynd et rådgivningsopkald



Trin 2 Vælg en af følgende indstillinger:

• Agent: Du kan enten vælge en agent på rullelisten eller bruge søgefeltet til at filtrere listen. Rullelisten
viser navnene på de agenter, der er tilgængelige til rådgivning af opkaldet. Der er et farvet ikon for
agentnavnet, der angiver den aktuelle tilgængelighedstilstand. Tilstanden Tilgængelig vises f.eks. med
et grønt ikon. Du kan finde flere oplysninger under Agenters tilgængelighedstilstande, på side 28.

• Kø: Du kan enten vælge den påkrævede kø på rullelisten eller bruge søgefeltet til at filtrere listen.
Rullelisten viser de køer, der er tilgængelige til rådgivning af opkaldet.

Systemet søger efter en tilgængelig agent i den valgte kø. Hvis du ikke vil vente, kan du klikke
på Annuller for at annullere den rådgivningsanmodning, du har startet.

Bemærk

• Opkaldsnummer: Du kan taste et nummer eller skrive et navn, vælge et nummer eller et navn på
rullelisten eller bruge søgefeltet til at filtrere listen. På rullelisten vises firmaets adressebog. Navne vises
sammen med numrene fra adressebogen.

Agent Desktop understøtter kun specialtegnene + (plus), # (nummertegn), * (stjerne) og : (kolon) i feltet
Opkaldsnummer. Hvis du kopierer et nummer med specialtegn i feltet Opkaldsnummer, bevarer Agent
Desktop kun de specialtegn, der understøttes, og alle andre specialtegn fjernes, før du starter et
rådgivningsopkald.

• Agent Desktop validerer formatet af det opkaldsnummer, du angiver. Opkaldsnummeret
kan indeholde 3-14 cifre og understøttede specialtegn.

• Opkaldsnummeret understøtter følgende formater:

• Amerikansk format: + [landekode][områdenummer][7-cifret telefonnummer]

For eksempel +12015532447

• E.164-nummerformat: [+][landekode][nummer]

For eksempel +11234567890

• IDD-format (Internationalt direkte opkaldsformat): [IDD][landekode][nummer]

For eksempel 01161123456789

• Når du starter en blind overførsel, skal du undlade at bruge et indgangspunktsnummer
som opkaldsnummer.

Bemærk

Trin 3 (Valgfrit) Klik på ikonet (Opdater listen) for at hente den seneste liste over agenter, køer og opkaldsnumre.

Den hentede liste viser de aktuelle tilstande for agenters tilgængelighed.

Trin 4 Klik på Konsulter.

• Tilstanden Rådgivning anmodet vises ud for tidsindstillingen.

• Rådgivningsopkaldsanmodningen viser maks. ni variabler på popover'en. Det vil sige de tre
standardvariabler (agentnavn, agent-DN, agentteam) og maks. seks variabler, der er konfigureret af din
administrator. De tre standardvariabler refererer til den agent, der startede rådgivningsopkaldet.

• Når anmodningen om rådgivningsopkaldet accepteres af en agent, vises to Interaktionsstyring-ruder på
skrivebordet sammen med variablerne.
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• Person, der ringer op (kunde): Ruden Interaktionsstyring viser kundeoplysninger. Status opdateres
på basis af de handlinger, du udfører. Når du f.eks. rådfører dig med agenten, er kundens opkaldsstatus
Opkald i venteposition.

• Rådgivende agent: Ruden Interaktionsstyring viser detaljer for den agent, som du får rådgivning
fra (den agent, der modtager rådgivningsopkaldet). Status opdateres på basis af de handlinger, du
udfører. Når du f.eks. starter med at rådføre dig med agenten, skifter status til Rådgivning. Du kan
sætte den rådgivende agenten i venteposition ved at klikke på Venteposition. Statussen skifter til
Rådgivning i venteposition. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Sæt et opkald i
venteposition, og genoptag det, på side 64.

Den rådgivende agent kan afslutte opkaldet ved at klikke på Afslut rådgivning, og derefter fortsætter
opkaldet mellem dig og kunden.

Trin 5 (Valgfrit) Du kan udføre følgende under et rådgivningsopkald til en anden agent:

• Klik på Genoptag for at sætte den rådgivende agent i venteposition og fjerne kunden fra venteposition.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Sæt et opkald i venteposition, og genoptag det, på side
64.

• Klik på Omstil for at omstille opkaldet til den rådgivende agent. Omstillingsanmodningen startes, og
dialogboksen Afslutningsårsager vises. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Omstil et
opkald, på side 65.

• Klik på Konference for at oprette en trevejskommunikation mellem dig, kunden og den rådgivende
agent. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Start et konferenceopkald, på side 70.

Trin 6 Klik på Afslut rådgivning.
Dialogboksen Afslutningsårsager vises. Du kan finde flere oplysninger under Anvend en afslutningsårsag,
på side 46.

Følgende tabel registrerer de handlinger, som hver bruger kan udføre under et rådgivningsopkald:

Agent 1: Henviser til den agent, der starter et rådgivningsopkald.

Agent 2: Henviser til den agent, der accepterer rådgivningsopkaldet.

OversigtRolle

• En kunde kan ikke starte et rådgivningsopkald.

• Når agent 1 rådfører sig med agent 2, sættes kunden i venteposition.

• Kunden kan afbryde et igangværende opkald med agent 1 og dermed afslutte interaktionen.

Kunde
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• Agent 1 kan starte og afslutte et rådgivningsopkald.

• Agent 1 kan genoptage et kundeopkald, der er i venteposition.

• Agent 1 kan rådføre sig med agent 2 og sætte agent 2 i venteposition.

• Agent 1 kan overføres et opkald til agent 2. Når anmodning om omstilling er startet, vises dialogboksen
Afslutningsårsager for agent 1. Opkaldet fortsætter mellem agent 2 og kunden.

• Agent 1 kan starte et konferenceopkald med agent 2 og en kunde.

• Når en kunde afbryder et rådgivningsopkald, afsluttes interaktionen, og dialogboksen Afslutningsårsager
vises for agent 1.

• Agent 1 kan afslutte et rådgivningsopkald ved at klikke på knappen Afslut rådgivning eller ved at
lægge den fysiske telefon på. Kunden og agent 2 bliver afbrudt fra rådgivningsopkaldet.

Agent 1

• Når agent 1 genoptager et opkald med kunden, der blev sat i venteposition, sættes agent 2 i venteposition,
og kunden fjernes fra venteposition.

• Agent 2 kan ikke genoptage eller afslutte et rådgivningsopkald.

• Agent 2 kan ikke anvende en afslutningsårsag for et rådgivningsopkald.

• Agent 2 kan afslutte et rådgivningsopkald ved at klikke på knappen Afslut rådgivning, og derefter
fortsætter opkaldet mellem agent 1 og kunden.

• Agent 2 kan acceptere en anmodning om omstilling, der foretages af agent 1 under rådgivningsopkaldet.

• Hvis agent 1 starter et konferenceopkald under rådgivning af agent 2, bliver agent 2 en del af
konferenceopkaldet.

• Hvis kunden afbryder et rådgivningsopkald, afsluttes interaktionen. Agent 2 bliver afbrudt fra opkaldet
uden en afslutning.

Agent 2

Start et konferenceopkald
Sådan starter du et tredjevejskonferenceopkald mellem dig, kunden og en anden agent:

Inden du begynder

Du skal have startet et rådgivningsopkald. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Påbegynd et
rådgivningsopkald, på side 67.

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på Konference, mens du rådfører dig med en anden agent. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan
du se Påbegynd et rådgivningsopkald, på side 67.

Ikonet Konference vises ud for timeren. Kunden fjernes fra venteposition, og du, kunden og den rådgivende
agent kan kommunikere med hinanden.
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• Alle variabler fra rådgivningsopkaldet er sendt til konferenceopkaldet.
Konferenceopkaldsvariablerne omfatter den rådgivende agents navn og opkaldsnummer.

• Klik på Omstil for at omstille opkaldet til den rådgivende agent. Omstillingsanmodningen
startes, og dialogboksen Afslutningsårsager vises. Hvis du ønsker yderligere oplysninger,
kan du se Omstil et opkald, på side 65.

• Den rådgivende agent kan afslutte opkaldet ved at klikke på Afslut konference, og derefter
fortsætter opkaldet mellem dig og kunden.

Bemærk

Trin 2 Klik på Afslut konference.
Dialogboksen Afslutningsårsager vises. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Anvend en
afslutningsårsag, på side 46.

Følgende tabel registrerer de handlinger, som hver bruger kan udføre under et konferenceopkald:

Agent 1 – henviser til den agent, der starter et konferenceopkald.

Agent 2 – henviser til den rådgivende agent, der er en del af konferenceopkaldet.

OversigtRolle

• En kunde kan ikke starte et konferenceopkald.

• Når agent 1 starter et konferenceopkald, fjernes kunden fra venteposition. Opkaldet fortsætter mellem
agent 1, agent 2 og kunden.

• Kunden kan afbryde et igangværende opkald med agent 1 og agent 2 og dermed afslutte interaktionen.

• Under et konferenceopkald kan kunden ikke sættes i venteposition.

Kunde

• Agent 1 kan starte og afslutte et konferenceopkald.

• Agent 1 kan starte et konferenceopkald med agent 2 ved at klikke på knappen Konference.

• Under et konferenceopkald kan agent 1 ikke sætte en kunde eller agent 2 i venteposition.

• Agent 1 kan overføres et opkald til Agent 2. Når anmodning om omstilling er startet, vises dialogboksen
Afslutningsårsager for Agent 1. Opkaldet fortsætter mellem Agent 2 og kunden.

• Når en kunde afbryder et konferenceopkald, afsluttes interaktionen, og dialogboksen Afslutningsårsager
vises for agent 1.

• Agent 1 kan afslutte et konferenceopkald ved at klikke på knappen Afslut konference eller ved at lægge
den fysiske telefon på. Kunden og agent 2 bliver afbrudt fra konferenceopkaldet.

Agent 1
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• Agent 2 kan ikke afslutte et konferenceopkald.

• Agent 2 kan ikke anvende en afslutningsårsag for et konferenceopkald.

• Agent 2 kan afslutte et konferenceopkald ved at klikke på knappen Afslut konference, og derefter
fortsætter opkaldet mellem agent 1 og kunden.

• Hvis agent 1 starter et konferenceopkald under rådgivning af agent 2, bliver agent 2 en del af
konferenceopkaldet.

• Agent 2 kan acceptere en overførselsanmodning, der er oprettet under konferenceopkaldet af agent 1.

• Hvis en kunde afbryder et konferenceopkald, afsluttes interaktionen. Agent 2 bliver afbrudt fra opkaldet
uden en afslutning.

Agent 2

Foretag et udgående opkald
Hvis din profil er konfigureret til udgående opkald, kan du foretage et udgående opkald til kunden.
Konfiguration af udgående opkald omfatter konfiguration af opkaldsplanen, adressebogen eller begge. Formatet
af det telefonnummer, du kan ringe til, bestemmes af indstillingerne i din agentprofil. Du kan f.eks. ikke
indtaste telefonnumre på en bestemt længde, eller som begynder med bestemte områdenumre.

Du kan foretage et udgående opkald, når du er i tilstanden Tilgængelig eller Inaktiv.

Ikonet for udgående opkald i vandret overskrift er aktiveret, afhængigt af dine profilindstillinger. Du kan
ikke foretage et udgående opkald, når du har et aktivt indgående taleopkald.

Sådan foretager du et udgående opkald:

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på ikonet (udgående opkald).

Hvis kontaktcenteret har nået maksimumgrænsen for samtidige opkald (indgående og udgående), der er angivet
for datacenteret eller lejeren, kan du ikke foretage flere opkald. De tilsvarende årsagskoder vises på Skrivebord.

BeskrivelseÅrsagskode

Datacentret har nået maksimumgrænsen for samtidige opkald.26

Lejeren har nået maksimumgrænsen for samtidige opkald.27

Trin 2 Vælg en af følgende:

• Adressebog: Du kan enten vælge den ønskede kontakt på rullelisten eller bruge søgefeltet til at filtrere
listen. De kontakter, der vises i adressebogen, er fra din virksomheds adressebog, der er konfigureret af
din administrator.

• Numerisk tastatur: Indtast telefonnummeret med det numerisk tastatur. Din agentprofil skal have de
nødvendige tilladelser til at ringe til et nummer vha. det numeriske tastatur.
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• Du kan ikke bruge et lokalnummer til at foretage et udgående opkald.

• Du kan ikke bruge et indgangspunktnummer som opkaldsnummer til at foretage et
udgående opkald.

• Du kan indtaste telefonnummeret i følgende formater:

• Amerikansk format: + [landekode][områdenummer][7-cifret telefonnummer]

For eksempel +12015532447

• E.164-nummerformat: [+][landekode][nummer]

For eksempel +11234567890

• IDD-format (Internationalt direkte opkaldsformat): [IDD][landekode][nummer]

For eksempel 01161123456789

• Skrivebord understøtter kun specialtegnene + (plus), # (nummertegn), * (stjerne) og :
(kolon) på det numeriske tastatur. Hvis du kopierer et tal med specialtegn på det numeriske
tastatur, bevarer Skrivebord kun de specialtegn, der understøttes, og alle andre specialtegn
fjernes, før du kan foretage et udgående opkald.

Bemærk

Trin 3 (Valgfrit) Vælg ANI for udgående opkald på rullelisten Vælg Udgående opkald (ANI). Dette nummer bruges
som opkaldsnummer og vises i kundens opkalder-id. Rullelisten vises i alfabetisk rækkefølge.

Hvis du vil fjerne det valgte udgående opkald, skal du vælge etiketten Vælg Udgående opkald (ANI) på
rullelisten.

• Administratoren føjer ANI-listen for udgående opkald til din profil.

• Hvis du ikke vælger ANI for udgående opkald, bruges standard-ANI for udgående opkald i
din organisation som opkaldsnummer. Standard-ANI for udgående opkald konfigureres af din
administrator.

Bemærk

Trin 4 Klik på Opkald, der vises ud for kontakten i adressebogen eller på det numeriske tastatur.

Din opkaldsanmodning sendes til det telefonnummer, du har angivet. Popover'en viser etiketten for udgående

opkald, ikonet (udgående), telefonnummeret på kontaktcenteret, DNIS (Dialing Number Identification
Service), den kø, der sendte opkaldet til dig, og en timer, der angiver den tid, der er gået, siden du modtog
opkaldet. Hvis funktionen Afslut opkald er aktiveret af din administrator, vises knappen Annuller i
anmodningen om kontaktkortet.

Du modtager et opkald på din fysiske telefon.

Hvis et opkald mislykkes, viser Skrivebord fejlmeddelelser for følgende scenarier:

• Et opkald, der er ringet op til, opretter ikke forbindelse til kunden. F.eks. på grund af problemer
med opkaldsforbindelse.

• Du afviser et opkald med opkald. Når du f.eks. er optaget af en anden interaktion.

• En kunde afbryder et indgående opkald. Kunden annullerer f.eks. et indgående opkald.

• En kunde besvarer ikke et indgående opkald. For eksempel ringer opkaldet, men kunden
besvarede ikke opkaldet.

Bemærk
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Trin 5 Besvar opkaldet på din fysiske telefon, og vent på, at kunden svarer.

Når kunden besvarer dit opkald, starter timeren, og ruden Interaktionsstyring vises.

Trin 6 Du kan udføre følgende opgaver i ruden Interaktionsstyring, mens du behandler et opkald:

• Sæt det aktive opkald i ventepostion, og genoptag det. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se
Sæt et opkald i venteposition, og genoptag det, på side 64.

• Optag og sæt optagelsen af taleopkald pause. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Optag et
taleopkald, på side 65.

• Omstil et opkald til en kø, en agent eller et opkaldsnummer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan
du se Omstil et opkald, på side 65.

Hvis administratoren har aktiveret overførsel til kø i forbindelse med et udgående opkald, vil
du have mulighed for at vælge Kø i dialogboksen Overførselsanmodning. Ellers er det kun
indstillingerne Agent og Opkaldsnummer, der er tilgængelige.

Bemærk

• Start et rådgivningsopkald til en kø, en agent eller et opkaldsnummer. Hvis du ønsker yderligere
oplysninger, kan du se Påbegynd et rådgivningsopkald, på side 67.

Trin 7 Klik på Afslut.

Dialogboksen Afslutningsårsager vises. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Anvend en
afslutningsårsag, på side 46.

Når det udgående opkald afsluttes, ændres din tilgængelighedsstatus på basis af den konfiguration, der er
defineret af din administrator. Hvis administratoren har defineret, at Agent tilgængelig efter udgående opkald
til Ja, vil din status være angivet til Tilgængelig, selvom du har foretaget et udgående opkald i tilstanden
Inaktiv, efter at et opkald er blevet afsluttet.

Når du foretager et udgående opkald fra tilstanden Tilgængelig, er der en kort frist, hvor du muligvis
modtager et indgående opkald, mens det udgående opkald stadig er ved at blive startet.

I dette tilfælde vil det udgående opkald mislykkes med en fejlmeddelelse.

Bemærk

Foretag et udgående opkald fra Historik for agentinteraktion
Sådan foretager du et udgående opkald fra ruden Historik for agentinteraktion:

Inden du begynder

Du skal anvende en afslutningsårsag for et taleopkald. I ruden Historik for agentinteraktion vises din tidligere
kommunikation via taleopkald med en kunde under fanerne Alle og Opkald.

Fremgangsmåde

Trin 1 Vælg fanen Alle eller fanen Opkald i ruden Historik for agentinteraktion.
Trin 2 Hold musemarkøren hen over telefonnummeret på den kontakt, du vil ringe til, og vælg derefter Klik for at

ringe op.
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• Du kan ikke foretage et nyt opkald fra ruden Historik for agentinteraktion, mens du er i et aktivt
opkald.

• Du kan eventuelt redigere telefonnummeret, før du foretager opkaldet. Hvis du vil redigere,

skal du klikke på ikonet Rediger før opkald og redigere det telefonnummer, der vises på
Numerisk tastatur og derefter klikke på Opkald.

Bemærk

Din opkaldsanmodning sendes til det telefonnummer, du har angivet. Popover'en viser etiketten for udgående

opkald, ikonet (udgående), telefonnummeret på kontaktcenteret, DNIS (Dialing Number Identification
Service), den kø, der sendte opkaldet til dig, og en timer, der angiver den tid, der er gået, siden du modtog
opkaldet. Hvis funktionen Afslut opkald er aktiveret af din administrator, vises knappen Annuller i
anmodningen om kontaktkortet.

Du modtager et opkald på din fysiske telefon.

Hvis et opkald mislykkes, viser Skrivebord fejlmeddelelser for følgende scenarier:

• Et opkald, der er ringet op til, opretter ikke forbindelse til kunden. F.eks. på grund af problemer
med opkaldsforbindelse.

• Du afviser et opkald med opkald. Når du f.eks. er optaget af en anden interaktion.

• En kunde afbryder et indgående opkald. Kunden annullerer f.eks. et indgående opkald.

• En kunde besvarer ikke et indgående opkald. For eksempel ringer opkaldet, men kunden
besvarede ikke opkaldet.

Bemærk

Trin 3 Besvar opkaldet på din fysiske telefon, og vent på, at kunden svarer.

Når kunden besvarer dit opkald, starter timeren, og ruden Interaktionsstyring vises.

Du kan finde flere oplysninger om de opgaver, der skal udføres i ruden Interaktionsstyring, når du håndterer et opkald, under
Foretag et udgående opkald, på side 72.

Trin 4 Klik på Afslut.

Dialogboksen Afslutningsårsager vises. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Anvend en
afslutningsårsag, på side 46.

Foretag et udgående prøvekampagneopkald
Administratoren opretter kampagner, konfigurerer opkaldstilstanden (eksempel) og tildeler et team til
kampagnen. Hvis du er en del af det team, som kampagner er tildelt til, vises ikonet (kampagnekontakt)
i vandret overskrift, og du kan foretage et udgående prøvekampagneopkald.

Du kan få vist kundens kontaktoplysninger, før du foretager kampagneopkaldet.

Sådan foretager du et udgående prøvekampagneopkald:
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Inden du begynder

Du skal være i tilstanden Tilgængelig for at acceptere et udgående prøvekampagneopkald.

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på ikonet (kampagnekontakt), der vises i vandret overskrift.
Dialogboksen Kampagnekontakt vises med kundens kontaktoplysninger.

Trin 2 Når du har gennemset kundens kontaktoplysninger, skal du klikke på Opkald for at foretage opkaldet eller
klikke på Spring over for at få vist næste anmodning om et prøvekampagneopkald.

Hvis kontaktcenteret har nået maksimumgrænsen for samtidige opkald, der er angivet for datacenteret eller
lejeren, kan du ikke foretage flere opkald, og de tilsvarende årsagskoder vises i Agent Desktop. Du kan finde
flere oplysninger om maksimumgrænsen for samtidige opkald under Foretag et udgående opkald, på side 72.

Hvis du accepterer opkaldet, foretager systemet opkaldet til kunden, og ikonet for kampagnekontakt
deaktiveres. Anmodningen om kontaktkort for prøvekampagneopkald i ruden Opgaveliste viser etiketten for

kampagneopkaldet, ikonet (kampagnekontakt), detaljerne baseret på den konfiguration, der er defineret
af administratoren, og en tidsindstilling, der angiver den tid, der er gået, siden du startede
prøvekampagneopkaldet. Opkaldets status vises som Ringning. Hvis funktionen Afslut opkald er aktiveret af
din administrator, erstattes statussen Ringning med knappen Annuller i anmodningen om kontaktkort.

• Hvis kunden accepterer opkaldet, bliver du forbundet til kunden, og ruden Interaktionsstyring vises. Du
kan finde flere oplysninger om de opgaver, du kan udføre, når du håndterer et opkald, under Besvar et
opkald

Hvis forsøget mislykkes, aktiveres ikonet for kampagnekontakt, og du kan starte
kampagneopkaldet igen.

Bemærk

• Fanen Opkaldsguide vises i ruden Yderligere oplysninger, hvis administratoren har konfigureret spørgsmål
og svar på kampagneniveau. Du bliver bedt om at besvare et spørgsmål. På basis af svaret bliver du bedt
om at gennemgå de næste spørgsmål i opkaldsguiden. Du skal sende inddine dine svar for at fuldføre
opkaldsguiden.

Afslut et opkald
Når du har hjulpet din kunde med forespørgsler, er det god praksis at bede kunden om at afslutte taleopkaldet.
Når kunden afslutter opkaldet, vises dialogboksen Afslutningsårsager. Du kan eventuelt også afslutte opkaldet.

Du kan ikke afslutte opkaldet, når opkaldet er i venteposition. Hvis du ønsker yderligere oplysninger,
kan du se Sæt et opkald i venteposition, og genoptag det, på side 64.

Bemærk

Sådan afsluttes et opkald:
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Inden du begynder

Du skal have accepteret opkaldsanmodningen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Besvar et
opkald, på side 61.

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på Afslut.
Dialogboksen Afslutningsårsager vises. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Anvend en
afslutningsårsag, på side 46.

Trin 2 (Valgfrit) Hvis du bruger et håndsæt eller et headset, skal du lægge den fysiske telefon på, før du kan modtage
det næste opkald.
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K A P I T E L 4
Administrer nye digitale kontakter

Webex Contact Center understøtter nye digitale kanaler – Facebook Messenger, WebChat, Email, SMS og
WhatsApp med forbedrede funktioner. Digitale kanaler forbedrer virksomhedens kontaktmuligheder. Med
skiftende demografier og individuelle vaner forventer forbrugerne at kunne kontakte en virksomhed ved hjælp
af en kanal efter eget valg – uanset tid og sted og under alle forhold. Det er derfor vigtigt for virksomhederne
at være tilgængelige via alle de populære kommunikationskanaler.

• Administrer Facebook Messenger Samtaler, på side 79
• Administrer SMS-samtaler, på side 83
• Administrer Webchat-samtaler, på side 86
• Administrer samtaler i e-mail, på side 90
• Administrer WhatsApp-samtaler, på side 93

Administrer Facebook Messenger Samtaler
Kunderne kan kontakte agenter via Facebook Messenger på Facebook-siden eller via mobilappen, og agenter
kan besvare Facebook-meddelelserne via Facebook Messenger-widgetten. Facebook Messenger-widgetten
er en widget, der tilbydes af Cisco, og som gør det muligt for agenter at svare på Facebook-meddelelser via
samtaleruden.

Du kan bruge skrivebordet til at overføre, foretage og afslutte en Facebook Messenger-samtale.

Om Facebook Messenger-widget
Facebook Messenger-widgetten understøtter følgende funktioner:

• Vedhæftede tekstfiler, på side 17

• Skabeloner, på side 18

• Vedhæft en skabelon, på side 18

• Låste skabeloner, på side 18

• Skabeloner med udskiftelige parametre, på side 18

• Skabeloner med dynamisk erstatning af systemparametre i chatkonsollen, på side 19

• RTF-formatering, på side 19
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• Udløserarbejdsproces, på side 20

• Annonceringer, på side 21

• Tastaturgenveje, på side 21

• Kvitteringer for levering, på side 21

Facebook Messenger-widgetten understøtter følgende interaktioner:

• Besvar Facebook Messenger-samtale, på side 80

• Omstil en Facebook Messenger-samtale, på side 81

• Start en Facebook Messenger-samtalekonference, på side 81

• Afslut en Facebook Messenger-samtale, på side 82

Besvar Facebook Messenger-samtale
Når der er tildelt en Facebook Messenger-samtale til dig, viser kontaktanmodnings-popover'en kønavnet,
kildesiden, timeren og knappen Accepter. Timeren viser den tid, der er gået, siden du modtog Facebook
Messenger-samtalen.

Sådan besvarer du en chat:

Inden du begynder

Når du er i tilstanden RONA, kan du ikke modtage flere kontaktanmodninger. Hvis du vil modtage
anmodninger, skal du manuelt ændre din tilstand fra RONA til Tilgængelig.

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på knappen Acceptér i anmodningen. Anmodningen åbnes i meddelelsesfeltet, og der vises en
interaktionsrude.

Agenten kan derefter få vist følgende detaljer i interaktionsruden:

• Kundenavn

• Kønavn

• Meddelelsestråd

• Agentnavn

• Dato

• Timer

Kunders meddelelser vises med en grå boble med initialerne for kundenavnet i boblen. Agenters
meddelelser vises med en blå boble.

Bemærk

Trin 2 Indtast dit svar i meddelelsesfeltet.
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Der kan højst indtastes 1000 tegn i meddelelsesfeltet. Når antallet af tegn overstiger den konfigurerede
grænse, deaktiveres knappen Send, og der vises en fejlmeddelelse under meddelelsesfeltet med rødt
for at rette tegngrænsen.

Bemærk

Trin 3 Klik på Send, eller tryk på Enter på tastaturet.
Kunden modtager svaret.

Omstil en Facebook Messenger-samtale
Hvis du ikke kan løse en kundeforespørgsel og ønsker at eskalere Facebook Messenger-anmodningen, kan
du viderestille chatanmodningen til en anden agent.

Sådan overfører du en aktiv chatanmodning til en kø eller en agent:

Inden du begynder

Du skal have accepteret Facebook Messenger-anmodningen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du
se Besvar Facebook Messenger-samtale, på side 80.

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på Omstil.
Dialogboksen Overførselsanmodning vises.

Trin 2 Vælg en af følgende:

• Kø – Du kan enten vælge den påkrævede kø på rullelisten eller bruge søgefeltet til at filtrere listen.
Rullelisten viser de køer, der er tilgængelige til at overføre chatanmodningen.

• Agent: Du kan enten vælge en agent på rullelisten eller bruge søgefeltet til at filtrere listen. På rullelisten
vises navnene på tilgængelige agenter. Der er angivet et grønt ikon foran agentnavnet. Du kan finde flere
oplysninger under Agenters tilgængelighedstilstande, på side 28.

Trin 3 (Valgfrit) Klik på ikonet (Opdater listen) for at hente den seneste liste over-køer og -agenter.

Den hentede liste viser de aktuelle tilstande for agenters tilgængelighed.

Trin 4 Klik på Omstil.
Omstillingsanmodningen startes, og dialogboksen Afslutningsårsager vises. Du kan finde flere oplysninger
under Anvend en afslutningsårsag, på side 46.

Når du har overført chatanmodningen til en agent, afbrydes chatanmodningen, hvis agenten ikke
accepterer chatanmodningen.

Bemærk

Start en Facebook Messenger-samtalekonference
Sådan opretter du en chatanmodning om en trevejskonference mellem dig, kunden og en anden agent:

Brugervejledning til Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
81

Administrer nye digitale kontakter
Omstil en Facebook Messenger-samtale



Inden du begynder

Du skal have accepteret Facebook Messenger-anmodningen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du
se Besvar Facebook Messenger-samtale, på side 80.

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på Konference.
Dialogboksen Konferenceanmodning vises.

Trin 2 Du kan enten vælge en bestemt agent på rullelisten eller bruge søgefeltet til at filtrere listen. Der er et farvet
ikon for agentnavnet, der angiver den aktuelle tilgængelighedstilstand. Tilstanden Tilgængelig vises f.eks.
med et grønt ikon. Du kan finde flere oplysninger under Agenters tilgængelighedstilstande, på side 28.

Trin 3 Klik på Konference.

Når anmodningen om chatkonference accepteres af en agent, ændres tilstanden fra Konference anmodet til
Konference i ruden Interaktionsstyring. Du kan se en meddelelse om, at en agent har deltaget i chatten.

Trin 4 Klik på Afslut konference.
Dialogboksen Afslutningsårsager vises. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Anvend en
afslutningsårsag, på side 46.

• Agenten i konference kan afslutte chatkonferencen ved at klikke på Afslut konference. Chatten
fortsætter mellem dig og kunden.

Bemærk

Afslut en Facebook Messenger-samtale
Når du har hjulpet din kunde med forespørgsler, skal du have kundens samtykke for at afslutte Facebook
Messenger-sessionen. Når du afslutter sessionen, vises dialogboksen Afslutningsårsager.

Sådan lukker du en Facebook Messenger-session:

Inden du begynder

Agenten skal have accepteret Facebook Messenger-anmodningen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger,
kan du se Besvar Facebook Messenger-samtale, på side 80.

Fremgangsmåde

Trin 1 I den aktive Facebook Messenger-session skal du klikke på Afslut.
Dialogboksen Afslutningsårsager vises.

Trin 2 Du kan enten vælge den ønskede årsag på rullelisten eller bruge søgefeltet til at filtrere listen.
Trin 3 Klik på Send afslutning. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Anvend en afslutningsårsag, på

side 46.

Brugervejledning til Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
82

Administrer nye digitale kontakter
Afslut en Facebook Messenger-samtale



Administrer SMS-samtaler
Med en SMS-kanal (Short message Service) kan kunderne kontakte agenter ved at sende en SMS, uanset hvor
de er, også selvom der ikke er dataforbindelse. Kunderne kan sende SMS til et langt nummer, et kort nummer
eller et gratisnummer. Der oprettes en ny chat i SMS-widgetten, når en kunde sender en meddelelse. Agenter
kan derefter håndtere chatten og sende et svar til kunden.

SMS-widgetten er en widget, der tilbydes af Cisco, og som gør det muligt for agenter at besvare
SMS-meddelelser via samtaleruden i Agent Desktop.

Du kan bruge skrivebordet til at overføre, foretage og afslutte en SMS-samtale.

Om SMS-widget
SMS-widgetten understøtter følgende funktioner:

• Skabeloner, på side 18

• Vedhæft en skabelon, på side 18

• Låste skabeloner, på side 18

• Skabeloner med udskiftelige parametre, på side 18

• Skabeloner med dynamisk erstatning af systemparametre i chatkonsollen, på side 19

• Udløserarbejdsproces, på side 20

• Annonceringer, på side 21

• Tastaturgenveje, på side 21

• Kvitteringer for levering, på side 21

SMS-widgetten understøtter følgende interaktioner:

• Besvar SMS-samtale, på side 83

• Viderestil en SMS-samtale, på side 84

• Start en SMS-samtalekonference, på side 85

• Afslut en SMS-samtale, på side 86

Besvar SMS-samtale
Når en SMS-samtale er tildelt til en agent, viser popover'en kønavnet, telefonnummeret, kildenummeret og
knappen Accepter. Timeren viser den tid, der er gået, siden du modtog SMS-samtalen.

Når en SMS-samtale er tildelt til en agent, modtages den i ruden med opgavelisten i venstre rude i Agent
Desktop. En agent kan få vist knappen Kønavn, Telefonnummer, Kildenummer, Timer og Acceptér. Timeren
viser den tid, der er gået, siden du modtog SMS-samtalen.

Sådan besvarer du en chat:
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Inden du begynder

Når du er i tilstanden RONA, kan du ikke modtage flere kontaktanmodninger. Hvis du vil modtage
anmodninger, skal du manuelt ændre din tilstand fra RONA til Tilgængelig.

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på knappen Acceptér i anmodningen. Anmodningen åbnes i meddelelsesfeltet, og der vises en
interaktionsrude.

Agenten kan derefter få vist følgende detaljer i interaktionsruden:

• Kundenavn

• Kønavn

• Meddelelsestråd

• Agentnavn

• Dato

• Timer

Kunders meddelelser vises med en grå boble med initialerne for kundenavnet i boblen. Agenters
meddelelser vises med en blå boble.

Bemærk

Trin 2 Indtast dit svar i meddelelsesfeltet.

Der kan højst indtastes 1000 tegn i meddelelsesfeltet. Når antallet af tegn overstiger den konfigurerede
grænse, deaktiveres knappen Send, og der vises en fejlmeddelelse under meddelelsesfeltet med rødt
for at rette tegngrænsen.

Bemærk

Trin 3 Klik på Send, eller tryk på Enter på tastaturet.
Kunden modtager svaret.

Viderestil en SMS-samtale
Hvis du ikke kan løse en kundeforespørgsel og ønsker at eskalere SMS-anmodningen, kan du viderestille
chatanmodningen til en anden agent.

Sådan overfører du en aktiv chatanmodning til en kø eller en agent:

Inden du begynder

Du skal have accepteret SMS-anmodningen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Besvar
SMS-samtale, på side 83.

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på Omstil.
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Dialogboksen Overførselsanmodning vises.
Trin 2 Vælg en af følgende:

• Kø – Du kan enten vælge den påkrævede kø på rullelisten eller bruge søgefeltet til at filtrere listen.
Rullelisten viser de køer, der er tilgængelige til at overføre chatanmodningen.

• Agent: Du kan enten vælge en agent på rullelisten eller bruge søgefeltet til at filtrere listen. På rullelisten
vises navnene på tilgængelige agenter. Der er angivet et grønt ikon foran agentnavnet. Du kan finde flere
oplysninger under Agenters tilgængelighedstilstande, på side 28.

Trin 3 (Valgfrit) Klik på ikonet (Opdater listen) for at hente den seneste liste over-køer og -agenter.

Den hentede liste viser de aktuelle tilstande for agenters tilgængelighed.

Trin 4 Klik på Omstil.
Omstillingsanmodningen startes, og dialogboksen Afslutningsårsager vises. Du kan finde flere oplysninger
under Anvend en afslutningsårsag, på side 46.

Når du har overført chatanmodningen til en agent, afbrydes chatanmodningen, hvis agenten ikke
accepterer chatanmodningen.

Bemærk

Start en SMS-samtalekonference
Sådan opretter du en chatanmodning om en trevejskonference mellem dig, kunden og en anden agent:

Inden du begynder

Du skal have accepteret SMS-anmodningen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Besvar
SMS-samtale, på side 83.

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på Konference.
Dialogboksen Konferenceanmodning vises.

Trin 2 Du kan enten vælge en bestemt agent på rullelisten eller bruge søgefeltet til at filtrere listen. Der er et farvet
ikon for agentnavnet, der angiver den aktuelle tilgængelighedstilstand. Tilstanden Tilgængelig vises f.eks.
med et grønt ikon. Du kan finde flere oplysninger under Agenters tilgængelighedstilstande, på side 28.

Trin 3 Klik på Konference.

Når anmodningen om chatkonference accepteres af en agent, ændres tilstanden fra Konference anmodet til
Konference i ruden Interaktionsstyring. Du kan se en meddelelse om, at en agent har deltaget i chatten.

Trin 4 Klik på Afslut konference.
Dialogboksen Afslutningsårsager vises. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Anvend en
afslutningsårsag, på side 46.
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• Agenten i konference kan afslutte chatkonferencen ved at klikke på Afslut konference. Chatten
fortsætter mellem dig og kunden.

Bemærk

Afslut en SMS-samtale
Når du har hjulpet din kunde med forespørgsler, skal du have kundens samtykke for at afslutte SMS-sessionen.
Når du afslutter sessionen, vises dialogboksen Afslutningsårsager.

Sådan lukker du en SMS-session:

Inden du begynder

Agenten skal have accepteret SMS-anmodningen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Besvar
SMS-samtale, på side 83.

Fremgangsmåde

Trin 1 I den aktive SMS-session skal du klikke på Afslut.
Dialogboksen Afslutningsårsager vises.

Trin 2 Du kan enten vælge den ønskede årsag på rullelisten eller bruge søgefeltet til at filtrere listen.
Trin 3 Klik på Send afslutning. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Anvend en afslutningsårsag, på

side 46.

Administrer Webchat-samtaler
Webchat-kanalen gør det muligt for virksomheder at engagere sig i og understøtte besøgende og kunder på
deres websites.

Kunder kan starte en Webchat med en agent og sende chatmeddelelser. Agenter kan derefter håndtere Webchat
og sende et svar til kunden fra Webchat-widgetten på skrivebordet.

Webchat-widgetten er en widget, der tilbydes af Cisco, og som gør det muligt for agenter at svare på
chatmeddelelser via samtaleruden.

Du kan bruge skrivebordet til at overføre, foretage og afslutte en Webchat-samtale.

Om Webchat-widget
Webchat-widgetten understøtter følgende funktioner:

• Vedhæftede tekstfiler, på side 17

• Skabeloner, på side 18

• Vedhæft en skabelon, på side 18
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• Låste skabeloner, på side 18

• Skabeloner med udskiftelige parametre, på side 18

• Skabeloner med dynamisk erstatning af systemparametre i chatkonsollen, på side 19

• Udløserarbejdsproces, på side 20

• Annonceringer, på side 21

• Tastaturgenveje, på side 21

Webchat-widgetten understøtter følgende interaktioner:

• Besvar en Webchat samtale, på side 87

• Omstil en Webchat-samtale, på side 88

• Start en Webchat-konference, på side 88

• Afslut en Webchat-samtale, på side 89

Besvar en Webchat samtale
Når en Webchat-samtale er blevet tildelt en agent, viser popover-knappen kunder navn, e-mail, kø-navn, timer
og knappen Accepter. Timeren viser den tid, der er gået, siden du modtog Webchat-samtalen.

Sådan besvarer du en chat:

Inden du begynder

Når du er i tilstanden RONA, kan du ikke modtage flere kontaktanmodninger. Hvis du vil modtage
anmodninger, skal du manuelt ændre din tilstand fra RONA til Tilgængelig.

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på knappen Acceptér i anmodningen. Anmodningen åbnes i meddelelsesfeltet, og der vises en
interaktionsrude.

Agenten kan derefter få vist følgende detaljer i interaktionsruden:

• Kundenavn

• Kønavn

• Meddelelsestråd

• Agentnavn

• Dato

• Timer

Kunders meddelelser vises med en grå boble med initialerne for kundenavnet i boblen. Agenters
meddelelser vises med en blå boble.

Bemærk
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Trin 2 Indtast dit svar i meddelelsesfeltet.

Der kan højst indtastes 1000 tegn i meddelelsesfeltet. Når antallet af tegn overstiger den konfigurerede
grænse, deaktiveres knappen Send, og der vises en fejlmeddelelse under meddelelsesfeltet med rødt
for at rette tegngrænsen.

Bemærk

Trin 3 Klik på Send, eller tryk på Enter på tastaturet.
Kunden modtager svaret.

Omstil en Webchat-samtale
Hvis du ikke kan løse en kundeforespørgsel og ønsker at eskalere chatanmodningen, kan du viderestille
chatanmodningen til en anden agent eller supervisor.

Sådan overfører du en aktiv chatanmodning til en kø eller en agent:

Inden du begynder

Du skal have accepteret Webchat-anmodningen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Besvar en
Webchat samtale, på side 87.

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på Omstil.
Dialogboksen Overførselsanmodning vises.

Trin 2 Vælg en af følgende:

• Kø – Du kan enten vælge den påkrævede kø på rullelisten eller bruge søgefeltet til at filtrere listen.
Rullelisten viser de køer, der er tilgængelige til at overføre chatanmodningen.

• Agent: Du kan enten vælge en agent på rullelisten eller bruge søgefeltet til at filtrere listen. På rullelisten
vises navnene på tilgængelige agenter. Der er angivet et grønt ikon foran agentnavnet. Du kan finde flere
oplysninger under Agenters tilgængelighedstilstande, på side 28.

Trin 3 (Valgfrit) Klik på ikonet (Opdater listen) for at hente den seneste liste over-køer og -agenter.

Den hentede liste viser de aktuelle tilstande for agenters tilgængelighed.

Trin 4 Klik på Omstil.
Omstillingsanmodningen startes, og dialogboksen Afslutningsårsager vises. Du kan finde flere oplysninger
under Anvend en afslutningsårsag, på side 46.

Når du har overført chatanmodningen til en agent, afbrydes chatanmodningen, hvis agenten ikke
accepterer chatanmodningen.

Bemærk

Start en Webchat-konference
Sådan opretter du en chatanmodning om en trevejskonference mellem dig, kunden og en anden agent:
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Inden du begynder

Du skal have accepteret Webchat-anmodningen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Besvar en
Webchat samtale, på side 87.

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på Konference.
Dialogboksen Konferenceanmodning vises.

Trin 2 Du kan enten vælge en bestemt agent på rullelisten eller bruge søgefeltet til at filtrere listen. Rullelisten viser
navnene på agenterne. Der er et farvet ikon for agentnavnet, der angiver den aktuelle tilgængelighedstilstand.
Tilstanden Tilgængelig vises f.eks. med et grønt ikon. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se
Agenters tilgængelighedstilstande, på side 28.

Trin 3 Klik på Konference.

Når anmodningen om chatkonference accepteres af en agent, ændres tilstanden fra Konference anmodet til
Konference i ruden Interaktionsstyring. Kunden og du kan se en meddelelse om, at en agent har deltaget i
chatten.

Trin 4 Klik på Afslut konference.
Dialogboksen Afslutningsårsager vises. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Anvend en
afslutningsårsag, på side 46.

• Det er kun dig, der kan afslutte chatkonferencen, og ikke den agent, du har været i konference
med.

• Agenten i konference kan afslutte chatkonferencen ved at klikke på Afslut konference. Chatten
fortsætter mellem dig og kunden.

Bemærk

Afslut en Webchat-samtale
Når du har hjulpet din kunde med forespørgsler, er det god praksis at bede kunden om at afslutte-chatsessionen.
Når kunden afslutter chatsessionen, vises der en meddelelse i chatsamtalen, der angiver, at kunden har forladt
chatten.

Når du afslutter chatsessionen, vises dialogboksen Afslutningsårsager. Du kan eventuelt også afslutte chatten.
I dette tilfælde får kunden vist en meddelelse om, at agenten har forladt chatten.

Sådan lukker du en chatsession:

Inden du begynder

Du skal have accepteret Webchat-anmodningen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Besvar en
Webchat samtale, på side 87.

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på Afslut i den aktive chatsession.
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Dialogboksen Afslutningsårsager vises.
Trin 2 Du kan enten vælge den ønskede årsag på rullelisten eller bruge søgefeltet til at filtrere listen. Du kan vælge

mere end én afslutningsårsag ad gangen.
Trin 3 Klik på Send afslutning. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Anvend en afslutningsårsag, på

side 46.

Administrer samtaler i e-mail
E-mailkanalen giver kunderne mulighed for at sende e-mails med tabeller, integrerede links og vedhæftede
filer.

E-mailwidgetten er en widget, der tilbydes af Cisco, og som gør det muligt for agenter at besvare e-mails via
samtaleruden.

Du kan bruge skrivebordet til at besvare og viderestille en e-mailsamtale.

Hvis du har problemer med at oprette forbindelse, f. eks. internetforbindelsen, vises et banner med
meddelelsenDer ikke er registreret nogen forbindelse. Forsøger at oprette forbindelse i baggrunden.
Klik på Opdater for at opdatere forbindelsen manuelt.

Bemærk

Om e-mailwidget
E-mailwidgetten understøtter følgende funktioner:

• Vedhæftede filer til e-mail, på side 17

• Skabeloner, på side 18

• Låste skabeloner, på side 18

• Skabeloner med udskiftelige parametre, på side 18

• Skabeloner med dynamisk erstatning af systemparametre i chatkonsollen, på side 19

• Udløserarbejdsproces, på side 20

• RTF-oprettelsestilstande, på side 20

• RTF-formatering, på side 19

E-mailwidgetten understøtter følgende interaktioner:

• Besvar en E-mail-samtale, på side 91

• Send et svar, på side 91

• Viderestil en e-mailsamtale, på side 93
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Besvar en E-mail-samtale
Når du har fået tildelt en E-mail-samtale, viser popover-knappen kundens navn, e-mail, kønavn, timer og
knappen Accepter. Timeren viser den tid, der er gået, siden du modtog E-mail-samtalen.

Sådan besvarer du en chat:

Inden du begynder

Når du er i tilstanden RONA, kan du ikke modtage flere kontaktanmodninger. Hvis du vil modtage
anmodninger, skal du manuelt ændre din tilstand fra RONA til Tilgængelig.

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på knappen Acceptér i anmodningen. Anmodningen åbnes i meddelelsesfeltet, og der vises en
interaktionsrude.

Agenten kan derefter få vist følgende detaljer i interaktionsruden:

• Fra e-mailadresse

• Til e-mailadresse

• E-mailemne

• E-mailtråd (hvis det er relevant)

• Tidsstempel og status for e-mailen (Sendt/Modtaget/DRs)

• Annonceringer

• Vedhæftede filer (hvis der er nogen i indgående e-mail)

• Ikonerne Svar, Svar til alle, Videresend og Cc

• Tasten Omstil

Trin 2 Du kan besvare e-mailen og formatere teksten, føje billeder til meddelelsen, vedhæfte filer osv. Hvis du ønsker
yderligere oplysninger, kan du se Send et svar, på side 91.

Trin 3 Klik på Send på tastaturet.
Kunden modtager svaret.

Send et svar
Du kan sende et svar, hvis du vil formatere dit e-mailsvar, tilføje billeder, vedhæfte filer eller tilføje flere
modtagere.

Sådan sender du et svar:

Inden du begynder

Du skal være i tilstanden Tilgængelig for at modtage en e-mailanmodning.
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Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på knappen Acceptér i e-mailanmodningen. Anmodningen åbnes i e-maileditoren, og der vises en
interaktionsrude.

Trin 2 Klik på ikonet øverst til højre i en e-mail for at få vist e-mailens brødtekst og andre indstillinger, f.eks.
Svar, Svar alle og Viderestil.

Trin 3 Vælg indstillingen Svar, hvis du kun vil sende et svar til afsenderen, eller vælg indstillingen Svar alle, hvis
du vil sende svar til alle modtagerne, eller vælg indstillingen Videresend, hvis du vil sende det til en ny
modtager.

• Hvis du modtager en ny e-mail, mens du besvarer (til en e-mail), vises der bannermeddelelsen Vis alle
meddelelser for at foretage yderligere handling over meddelelsesfeltet til e-mail. Den nye e-mail vises
med blåt øverst i tråden.

• Når du vælger Svar til en e-mail, udfyldes felterne Til og Emne automatisk, og de kan ikke redigeres.

• Når du vælger Svar alle til en e-mail, udfyldes felterne Til og Emne automatisk, og de kan ikke redigeres.
Feltet Cc udfyldes på forhånd med den oprindelige Cc for den pågældende e-mail. Du kan tilføje eller
fjerne e-mail-id'er i feltet Cc.

• Når du videresender en e-mail, udfyldes emnefeltet automatisk. Du kan tilføje eller fjerne e-mail-id'er
i felterne Til og Cc. E-mailens brødtekst indlæses med den seneste e-mail i maileditoren.

• Når du skifter fra Svar til Svar alle, udfyldes Til-felterne til automatisk. Du kan tilføje eller fjerne
e-mail-id'er i felterne Til og Cc. E-mailens brødtekst bevares i meddelelsesfeltet.

• Når du skifter fra Svar til Viderestil, tømmes feltet Til og Cc, og e-mailens brødtekst bevares i
meddelelsesfeltet

• Når du skifter fra Svar alle til Viderestil, tømmes feltet Til og Cc, og e-mailens brødtekst bevares i
meddelelsesfeltet,

• Når du skifter fra Svar alle til Svar, udfyldes feltet Til automatisk, og feltet Cc tømmes, og e-mailens
brødtekst bevares i meddelelsesfeltet

• Når du skifter fra Viderestil til Svar, udfyldes feltet Til automatisk, og e-mailens brødtekst bevares i
meddelelsesfeltet

• Når du skifter fra Viderestil til Svar alle, udfyldes feltet Til og Cc automatisk, og e-mailens brødtekst
bevares i meddelelsesfeltet

Trin 4 (Valgfri) Klik på Cc for at sende en cc-kopi af e-mailen til flere modtagere.
Trin 5 Opret e-mailen i e-mailens brødtekst.
Trin 6 (Valgfri) Du kan anvende RTF-formatering, på side 19.
Trin 7 (Valgfri) Du kan tilføje Vedhæftede filer til e-mail, på side 17.
Trin 8 (Valgfri) Du kan vedhæfte Skabeloner, på side 18.

Hvis du indtaster teksten i editoren og derefter vælger en skabelon, erstattes den eksisterende tekst med
skabelonen.

Trin 9 Du kan Udløserarbejdsproces, på side 20.
Trin 10 Du kan klikke på ellipseikonet i e-mailens brødtekst for at få vist hele historikken for e-mailsamtalen.
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Trin 11 Du kan klikke på minimeringsikonet for at minimere meddelelsesfeltet.
Trin 12 Du kan klikke på maksimeringsikonet for at maksimere meddelelsesfeltet.
Trin 13 Du kan klikke på kasseringsikonet for at slette en e-mail.
Trin 14 Klik på Send.

Viderestil en e-mailsamtale
Hvis en e-mail er klassificeret, eller du ikke kan løse en kundeforespørgsel, kan du viderestille e-mailen til
en anden kø. Når du starter viderestillingen af e-mailen, kan du vælge en e-mailkø på listen over e-mailkøer
i virksomheden. Du kan ikke viderestille en e-mail til en bestemt agent eller supervisor.

Sådan viderestiller du en e-mailanmodning til en kø:

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på Omstil.

Dialogboksen Overførselsanmodning vises.

Trin 2 Du kan enten vælge den ønskede kø på rullelisten eller bruge søgefeltet til at filtrere listen. På rullelisten vises
de køer, som du kan overføre e-mailanmodningen til.

Trin 3 Klik på Omstil.

Omstillingsanmodningen startes, og dialogboksen Afslutningsårsager vises. Du kan finde flere oplysninger
under Anvend afslutningsårsag.

Administrer WhatsApp-samtaler
WhatsApp-kanalen gør det muligt for virksomheder at kommunikere med deres kunder effektivt gennem et
simpelt, hurtigt og sikkert program. Kunderne kan kontakte agenter via WhatsApp-forretningskontoen og
starte en WhatsApp-samtale ved at sende meddelelser til WhatsApp Business-nummeret. Du kan besvare
meddelelserne via WhatsApp-widgetten.

WhatsApp-widgetten er en widget, der er udbudt af Cisco, der gør det muligt at svare på WhatsApp-meddelelser
via samtaleruden i Agent Desktop.

Du kan bruge Agent Desktop til at overføre, lave telefonmøde med og afslutte en WhatsApp-samtale.

Om WhatsApp-widgetten
WhatsApp-widgetten understøtter følgende funktioner:

• Vedhæftede tekstfiler, på side 17

• Skabeloner, på side 18

• Vedhæft en skabelon, på side 18
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• Låste skabeloner, på side 18

• Skabeloner med udskiftelige parametre, på side 18

• Skabeloner med dynamisk erstatning af systemparametre i chatkonsollen, på side 19

• RTF-formatering, på side 19

• Tilføj emojis i WhatsApp-samtale

• Udløserarbejdsproces, på side 20

• Annonceringer, på side 21

• Tastaturgenveje, på side 21

• Kvitteringer for levering, på side 21

Besvar en WhatsApp-samtale
Når der er tildelt en WhatsApp-samtale til dig, viser -popoveren kundenavn, kundetelefonnummer, kildenummer,
kønavn og knappen Accepter. En timer viser den tid, der er gået, siden du modtog WhatsApp-samtalen.

Inden du begynder

Når du er i tilstanden RONA, kan du ikke modtage flere kontaktanmodninger. Hvis du vil modtage
anmodninger, skal du manuelt ændre din tilstand fra RONA til Tilgængelig.

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på knappen Acceptér i anmodningen.

Anmodningen åbnes i meddelelsesfeltet, og ruden Interaktionsstyring vises med følgende detaljer:

• Kundenavn

• Kønavn

• Kildenummer

• Kundens telefonnummer

• Meddelelsestråd

• Tidsstempel

• Læste kvitteringer

Kunders meddelelser vises med en grå boble med initialerne for bogstavet C i boblen. Agenters meddelelser
vises med en blå boble.

Trin 2 Indtast dit svar i meddelelsesfeltet. Der kan højst indtastes 4096 tegn i meddelelsesfeltet.

Hvis du overskrider grænsen for tilladte tegn, deaktiveres knappen Send. Der vises en fejlmeddelelse, der
minder dig om, at du skal slette tegn.
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Trin 3 Klik på Send, eller tryk på Enter på tastaturet.

Viderestil en WhatsApp-samtale
Hvis du ikke kan løse en kundeforespørgsel og ønsker at eskalere WhatsApp-anmodningen, kan du viderestille
anmodningen til en anden agent.

Inden du begynder

Du skal have accepteret WhatsApp-anmodningen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Besvar
en WhatsApp-samtale, på side 94.

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på Omstil.
Trin 2 Vælg én af disse indstillinger:

• Vælg en bestemt agent på rullelisten.

• Brug søgekriterierne til at filtrere listen.

Trin 3 Vælg en af følgende indstillinger:

• Kø – Vælg den påkrævede kø på rullelisten eller bruge søgefeltet til at filtrere listen. Rullelisten viser
de køer, der er tilgængelige til at overføre WhatsApp-anmodningen.

• Agent: På rullelisten vises navnene på tilgængelige agenter. Vælg en agent på rullelisten, eller brug
søgefeltet til at filtrere listen. Der er angivet et grønt ikon foran agentnavnet. Hvis du ønsker yderligere
oplysninger, kan du se Agenters tilgængelighedstilstande, på side 28.

Trin 4 (Valgfrit) Klik på ikonet Opdater listen for at hente den aktuelle liste over køer og agenter. Listen viser de
aktuelle tilstande for agenters tilgængelighed.

Trin 5 Klik på Omstil.

Omstillingsanmodningen startes, og dialogboksen Afslutningsårsager vises. Hvis du ønsker yderligere
oplysninger, kan du se Anvend en afslutningsårsag, på side 46.

Hvis agenten ikke accepterer den WhatsApp-anmodning, du har overført, kasseres
WhatsApp-anmodningen.

Bemærk

Start en WhatsApp-samtalekonference
Du kan oprette du en WhatsApp-anmodning som en trevejskonference mellem dig, kunden og en anden agent.
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Inden du begynder

Du skal have accepteret WhatsApp-anmodningen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Besvar
en WhatsApp-samtale, på side 94.

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på Konference.
Trin 2 Vælg én af disse indstillinger:

• Vælg en bestemt agent på rullelisten.

• Brug søgekriterierne til at filtrere listen.

Trin 3 Vælg en af følgende indstillinger:

• Kø – Vælg den påkrævede kø på rullelisten eller bruge søgefeltet til at filtrere listen. Rullelisten viser
de køer, der er tilgængelige til at overføre WhatsApp-anmodningen.

• Agent: På rullelisten vises navnene på tilgængelige agenter. Vælg en agent på rullelisten, eller brug
søgefeltet til at filtrere listen. Der er angivet et grønt ikon foran agentnavnet. Hvis du ønsker yderligere
oplysninger, kan du se Agenters tilgængelighedstilstande, på side 28.

Trin 4 Klik på Konference.

Ruden Interaktionsstyring skifter til tilstanden Konference. Når den valgte agent accepterer
konferenceanmodningen, ser du og kunden en meddelelse om, at en anden agent har deltaget i samtalen.

Trin 5 Når du har fuldført konferencen, skal du klikke på Afslut konference.

Agenten i konference kan klikke på Afslut konference for at afslutte WhatsApp-konferencen.
Samtalen fortsætter mellem dig og kunden.

Bemærk

Dialogboksen Afslutningsårsager vises. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Anvend en
afslutningsårsag, på side 46.

Afslut en WhatsApp-samtale
Når du har hjulpet din kunde, er det god praksis at bede kunden om at afslutte WhatsApp-sessionen. Når
kunden afslutter WhatsApp-sessionen, viser WhatsApp-samtalen en meddelelse om, at kunden har forladt
sessionen.

Du kan eventuelt afslutte WhatsApp-sessionen. I dette tilfælde ser kunden en meddelelse om, at du har forladt
sessionen.

Inden du begynder

Du skal have accepteret WhatsApp-anmodningen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Besvar
en WhatsApp-samtale, på side 94.
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Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på Afslut i den aktive WhatsApp-session.
Trin 2 Udfør én af følgende handlinger:

• Vælg afslutningsårsagerne på rullelisten.

• Brug søgekriterierne til at filtrere listen og vælge afslutningsårsagerne.

Du kan vælge mere end én årsag. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Anvend en afslutningsårsag,
på side 46.

Trin 3 Klik på Send afslutning.
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K A P I T E L 5
Administrer chat og e-mails (udfaset)

• Administrer chat, på side 99
• Administrer e-mails, på side 104

Administrer chat
Du kan bruge skrivebordet til at modtage og besvare kundeanmodninger via chat. Administratoren definerer
tilladelserne i dine indstillinger for multimedieprofilen for at få adgang til chat.

Svar på en chat

Når du modtager en chatanmodning fra en kunde, viser -kontaktanmodnings-popover'en ikonet (chat),
navnet på kunden eller det entydige id, e-mailadressen, køen, der har sendt chatten til dig, og en timer, der
viser, hvor længe chatten har ventet på din accept.

Hvis kunden bruger en chatbot, leverer den foruddefinerede svar, før en agent svarer kunden. Hvis du ikke
accepterer chatanmodningen inden for den maksimale tilgængelige tid, returneres chatanmodningen til køen,
og systemet ændrer din tilstand til RONA. Der vises et pop op-vindue med indstillinger for at ændre tilstanden
til enten Tilgængelig eller Inaktiv. Du kan finde flere oplysninger om RONA-pop op-vinduet under Agenters
tilgængelighedstilstande, på side 28.

Når du er i tilstanden RONA, kan du ikke modtage flere kontaktanmodninger. Hvis du vil modtage
anmodninger fra mediekanaler, herunder nye chatbeskeder, skal du manuelt ændre din tilstand fra RONA
til Tilgængelig.

Bemærk

Sikkerhedsoverholdelse

For at sikre sikkerhedsoverholdelse tillader PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) ikke,
at du modtager eller sender følsomme oplysninger, f.eks. kreditkortdata eller andre personligt identificerbare
oplysninger (PII). Hvis det identificeres, at der er data, som overtræder PCI DSS, i indholdet, sker der følgende:

• Den vedhæftede chat sendes ikke (afbrydes).

• Chatsamtalen redigeres (maskeres).
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Baseret på den konfiguration, der er defineret af administratoren (rediger eller afbryd), afbrydes
chatmeddelelsen, inklusive den vedhæftede fil, eller det specifikke indhold redigeres.

Bemærk

Inden du begynder

Du skal være i tilstanden Tilgængelig for at modtage chatanmodninger.

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på Acceptér i chatanmodningen.

Chatsamtalen og ruden Interaktionsstyring vises. Ruden Arbejdsareal viser detaljerne om den kunde, du chatter
med. Den viser også den samtale, som chatbot har haft med kunden, før systemet sendte chatanmodningen
til dig.

chatbot-svaret vises med etiketten. For eksempel Virtuel kundeassistent. Du kan rulle gennem
kundens chat for at få vist chathistorikken.

Bemærk

Trin 2 Indtast dit svar i meddelelsesfeltet.

Meddelelsen må ikke indeholde mere end 1000 tegn.Bemærk

Trin 3 Klik på Send, eller tryk på Enter på tastaturet.
Kunden modtager svaret sammen med agentens navn.

Hvis administratoren har konfigureret foruddefinerede chatskabeloner, kan du bruge disse skabeloner
til at kommunikere med kunderne. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Fordefinerede
chatsvar, på side 101.

Bemærk

Trin 4 (Valgfrit) Klik på Vedhæft filer for at uploade filer sammen med dit svar i meddelelsesfeltet.
a) Klik på for at fjerne en uploadet fil.

• Chatsamtalen og de vedhæftede filer skal være PCI-kompatible. Du kan finde flere oplysninger
under Sikkerhedsoverholdelse.

• Ikonet Vedhæft filer er tilgængeligt, hvis administratoren har givet dig tilladelse til at sende
vedhæftede filer. Du kan overføre flere filer, og den samlede filstørrelse skal være mindre end
35 MB. De understøttede filformater er:

.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

• Hvis du forsøger at navigere væk, når du har en ikke-sendt vedhæftet fil eller tekst i
meddelelsesfeltet, får du en advarsel.

Bemærk

Trin 5 (Valgfrit) Klik på fanen Kontakthistorik i ruden Yderligere oplysninger for at få vist kundens kontakthistorik.
Du kan finde flere oplysninger om fanen Kontakthistorik i Yderligere oplysninger, rude, på side 15.

Trin 6 (Valgfrit) Du kan udføre følgende opgaver i ruden Interaktionsstyring:

Brugervejledning til Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
100

Administrer chat og e-mails (udfaset)
Svar på en chat



• Viderestille en chatanmodning til en kø eller en agent. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se
Viderestil en chat, på side 101.

• Starte en trevejskommunikation mellem dig, kunden og en anden agent. Du kan finde flere oplysninger
under Start en chatkonference, på side 102.

Trin 7 Klik på Afslut. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Afslut en chat, på side 103.

Fordefinerede chatsvar
Administratoren definerer de foruddefinerede chatmeddelelser, som du kan bruge til at kommunikere med
kunden.

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på Fordefinerede chatsvar.
Trin 2 Du kan enten vælge den ønskede meddelelse på rullelisten eller bruge søgefeltet til at filtrere listen.

Du kan tilføje flere foruddefinerede svar for at oprette et enkelt svar under din chat med en kunde.Bemærk

Trin 3 (Valgfrit) Du kan redigere svaret, før du sender det til kunden.

Viderestil en chat
Hvis du ikke kan løse en kundeforespørgsel og ønsker at eskalere chatanmodningen, kan du viderestille
chatanmodningen til en anden agent eller supervisor.

Sådan overfører du en aktiv chatanmodning til en kø eller en agent:

Inden du begynder

Du skal have accepteret chatanmodningen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Svar på en chat,
på side 99.

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på Omstil.
Dialogboksen Overførselsanmodning vises.

Trin 2 Vælg en af følgende:

• Kø – Du kan enten vælge den påkrævede kø på rullelisten eller bruge søgefeltet til at filtrere listen.
Rullelisten viser de køer, der er tilgængelige til at overføre chatanmodningen.

• Agent: Du kan enten vælge en agent på rullelisten eller bruge søgefeltet til at filtrere listen. På rullelisten
vises navnene på tilgængelige agenter. Der er angivet et grønt ikon foran agentnavnet. Du kan finde flere
oplysninger under Agenters tilgængelighedstilstande, på side 28.
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Trin 3 (Valgfrit) Klik på ikonet (Opdater listen) for at hente den seneste liste over-køer og -agenter.

Den hentede liste viser de aktuelle tilstande for agenters tilgængelighed.

Trin 4 Klik på Omstil.
Omstillingsanmodningen startes, og dialogboksen Afslutningsårsager vises. Du kan finde flere oplysninger
under Anvend en afslutningsårsag, på side 46.

Når du har overført chatanmodningen til en agent, afbrydes chatanmodningen, hvis agenten ikke
accepterer chatanmodningen.

Bemærk

Start en chatkonference
Sådan opretter du en chatanmodning om en trevejskonference mellem dig, kunden og en anden agent:

Inden du begynder

Du skal have accepteret chatanmodningen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Svar på en chat,
på side 99.

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på Konference.
Dialogboksen Konferenceanmodning vises.

Trin 2 Du kan enten vælge en bestemt agent på rullelisten eller bruge søgefeltet til at filtrere listen. Der er et farvet
ikon for agentnavnet, der angiver den aktuelle tilgængelighedstilstand. Tilstanden Tilgængelig vises f.eks.
med et grønt ikon. Du kan finde flere oplysninger under Agenters tilgængelighedstilstande, på side 28.

Trin 3 Klik på Konference.

Når anmodningen om chatkonference accepteres af en agent, ændres tilstanden fra Konference anmodet til
Konference i ruden Interaktionsstyring. Kunden og du kan se en meddelelse om, at en agent har deltaget i
chatten.

Trin 4 Klik på Afslut konference.
Dialogboksen Afslutningsårsager vises. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Anvend en
afslutningsårsag, på side 46.

• Det er kun dig, der kan afslutte chatkonferencen, og ikke den agent, du har været i konference
med.

• Agenten i konference kan afslutte chatkonferencen ved at klikke på Afslut konference. Chatten
fortsætter mellem dig og kunden.

Bemærk

Følgende tabel registrerer de handlinger, som de enkelte brugere kan udføre under en konferencechat:

Agent 1 – henviser til den agent, der starter et konferencechatten.

Agent 2 – henviser til den rådgivende agent, der er en del af konferencechatten.

OversigtRolle
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• En kunde kan ikke starte en konferencechat.

• Kunden kan afbryde en igangværende chat med agent 1 og agent 2 og dermed afslutte interaktionen.

Kunde

• Agent 1 kan starte og afslutte et konferencechatten.

• Agent 1 kan afslutte en konferencechat ved at klikke på knappen Afslut konference. Kunden og agent
2 bliver afbrudt fra en konferencechat.

• Når en kunde afbryder en konferencechat, afsluttes interaktionen, og meddelelsesfeltet deaktiveres
for agenterne. Agent 1 kan afslutte konferencen ved at klikke på knappen Afslut konference, og agent
2 bliver afbrudt fra en konferencechat.

Agent 1

• Agent 2 kan ikke afslutte en konferencechat.

• Agent 2 kan ikke anvende en afslutningsårsag for en konferencechat.

• Agent 2 kan afslutte en konferencechat ved at klikke på knappen Afslut konference. Chatten fortsætter
mellem agent 1 og kunden.

• Hvis en kunde afbryder en konferencechat, afsluttes interaktionen. Agent 2 bliver afbrudt fra chatten
uden en afslutning.

Agent 2

Afslut en chat
Når du har hjulpet din kunde med forespørgsler, er det god praksis at bede kunden om at afslutte-chatsessionen.
Når kunden afslutter chatsessionen, vises der en meddelelse i chatsamtalen, der angiver, at kunden har forladt
chatten.

Når du afslutter chatsessionen, vises dialogboksen Afslutningsårsager. Du kan eventuelt også afslutte chatten.
I dette tilfælde får kunden vist en meddelelse om, at agenten har forladt chatten.

Sådan lukker du en chatsession:

Inden du begynder

Du skal have accepteret chatanmodningen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Svar på en chat,
på side 99.

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på Afslut i den aktive chatsession.
Dialogboksen Afslutningsårsager vises.

Trin 2 Du kan enten vælge den ønskede årsag på rullelisten eller bruge søgefeltet til at filtrere listen. Du kan vælge
mere end én afslutningsårsag ad gangen.

Trin 3 Klik på Send afslutning. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Anvend en afslutningsårsag, på
side 46.
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Administrer e-mails
Du kan bruge skrivebordet til at modtage og besvare e-mailanmodninger fra kunder. Administratoren definerer
tilladelserne i dine indstillinger for multimedieprofilen for at få adgang til kundemails.

Svar på en e-mail

Når du modtager en e-mail fra kunden, viser kontaktanmodnings-popover'en ikonet (e-mail) navnet på
kunden, den kø, der dirigerede e-mailen til dig, kundens e-mail-id og en timer, der angiver den tid, der er gået,
siden du modtog e-mailanmodningen.

Hvis du ikke accepterer e-mailanmodningen inden for den højst tilgængelige tid, returneres anmodningen til
køen, og systemet ændrer din status til RONA. Der vises et pop op-vindue med indstillinger for at ændre
tilstanden til enten Tilgængelig eller Inaktiv. Du kan finde flere oplysninger om RONA-pop op-vinduet under
Agenters tilgængelighedstilstande, på side 28.

Når du er i tilstanden RONA, kan du ikke modtage flere kontaktanmodninger. Hvis du vil modtage
anmodninger fra mediekanaler, herunder nye e-mails, skal du manuelt ændre din tilstand fra RONA til
Tilgængelig.

Bemærk

Sikkerhedsoverholdelse

For at sikre sikkerhedsoverholdelse tillader PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) ikke,
at du modtager eller sender følsomme oplysninger, f.eks. kreditkortdata eller andre personligt identificerbare
oplysninger (PII). Hvis det identificeres, at der er data, som overtræder PCI DSS, i indholdet, sker der følgende:

• Den vedhæftede fil er ikke sendt (sluppet).

• E-mailsamtalen er redigeret (maskeret).

Baseret på den konfiguration, der er defineret af administratoren (rediger eller slip), fjernes den e-mail,
der indeholder den vedhæftede fil, eller det specifikke indhold redigeres.

Bemærk

Inden du begynder

Du skal være i tilstanden Tilgængelig for at modtage en e-mailanmodning.

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på Acceptér i e-mailanmodningen.
E-mailanmodningen åbnes i feltet til oprettelse af e-mail, og ruden Interaktionsstyring vises.

Trin 2 Du kan besvare e-mailen på en af følgende måder:

• Med hurtige svar kan du øjeblikkeligt besvare simple forespørgsler. Hvis du ønsker yderligere oplysninger,
kan du se Send et hurtigt svar, på side 105.
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• Med standardsvar kan du formatere teksten, føje billeder til meddelelsen, vedhæfte filer osv. Hvis du
ønsker yderligere oplysninger, kan du se Send et standardsvar, på side 106.

Hvis administratoren har konfigureret en foruddefineret e-mailskabelon, kan du bruge denne
skabelon til at kommunikere med kunden. Som standard udfyldes det foruddefinerede svar i
meddelelsesfeltet. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Foruddefineret
e-mailskabelon, på side 105.

Bemærk

Trin 3 (Valgfrit) Klik på fanen Kontakthistorik i ruden Yderligere oplysninger for at få vist kundens kontakthistorik.
Du kan finde flere oplysninger om fanen Kontakthistorik i Yderligere oplysninger, rude, på side 15.

Hvis du vil se en e-mailkorrespondance under fanen Kontakthistorik, skal du klikke på Vis
e-mailmeddelelse.

Bemærk

Trin 4 (Valgfrit) Overfør e-mailanmodningen til en kø. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Videresend
en e-mail, på side 108.

Trin 5 (Valgfrit) Klik på Afslut.
Dialogboksen Afslutningsårsager vises. Du kan finde flere oplysninger under Anvend en afslutningsårsag,
på side 46.

Foruddefineret e-mailskabelon
Administratoren definerer den foruddefinerede e-mailskabelon, som du kan bruge til at kommunikere med
kunden. Når du klikker på Besvar eller Svar alle, viser e-mailens brødtekst den foruddefinerede tekst (baseret
på de konfigurerede variabler) med følgende detaljer:

• Kundens navn

• Foruddefineret e-mailbrødtekst

• Agentnavn (dit navn, som det vises i profilen)

Du kan redigere skabelonmeddelelsen for at give kunden et fuldstændigt og nøjagtigt svar.

Du kan ikke bruge den foruddefinerede e-mailskabelon til e-mails med hurtige svar.Bemærk

Send et hurtigt svar
Når en indgående e-mailanmodning kræver et simpelt svar, kan du sende et hurtigt svar.

Du kan ikke bruge en foruddefineret e-mailskabelon til e-mails med hurtige svar.Bemærk

Sådan sender du et hurtigt svar:
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Inden du begynder

Du skal være i tilstanden Tilgængelig for at modtage en e-mailanmodning.

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på Acceptér i e-mailanmodningen.
E-mailanmodningen åbnes i feltet til oprettelse af e-mail, og ruden Interaktionsstyring vises.

Trin 2 Angiv svaret i tekstfeltet Hurtigt svar her.

• E-mailsamtalen skal være PCI-kompatibel. Du kan finde flere oplysninger under
Sikkerhedsoverholdelse.

• Hvis du navigerer væk fra e-maileditoren, når du har indhold i e-mailens brødtekst, gemmes
din kladde.

• Hurtigt svar her understøtter kun almindelig tekstformatering. Du kan finde flere oplysninger
om RTF-formatering under Send et standardsvar, på side 106.

Bemærk

Trin 3 Klik på Send.
Dialogboksen Afslutningsårsager vises. Du kan finde flere oplysninger under Anvend en afslutningsårsag,
på side 46.

Send et standardsvar
Du kan sende et standardsvar, hvis du vil formatere dit e-mailsvar, tilføje billeder, vedhæfte filer eller tilføje
flere modtagere.

Sådan sender du et standardsvar:

Inden du begynder

Du skal være i tilstanden Tilgængelig for at modtage en e-mailanmodning.

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på Acceptér i e-mailanmodningen.
E-mailanmodningen åbnes i feltet til oprettelse af e-mail, og ruden Interaktionsstyring vises.

Trin 2 Vælg Svar, hvis du kun vil sende et svar til afsenderen, eller vælg Svar alle, hvis du vil svare alle modtagerne.

Brødteksten i svar-e-mailen vises. Felterne Til og Emne udfyldes automatisk. Du kan ikke redigere disse
felter.

Trin 3 (Valgfrit) Klik på Cc for at sende en cc-kopi af din e-mail til flere modtagere.
Trin 4 Indtast din svarmeddelelse i e-mailens brødtekst.

Hvis administratoren har konfigureret en foruddefineret e-mailskabelon, kan du bruge denne skabelon
til at kommunikere med kunden. Som standard udfyldes det foruddefinerede svar i meddelelsesfeltet.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Foruddefineret e-mailskabelon, på side 105.

Bemærk
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Trin 5 Du kan tilpasse din svarmeddelelse med RTF-formatering. Du har følgende muligheder for at formatere din
svarmeddelelse:

BeskrivelseIkoner

Anvender en foruddefineret skrifttype og typografi
på teksten.

Overskrift 1

Gør teksten fed.Fed

Sætter teksten i kursiv.Kursiv

Understreger teksten.Understregning

Tegner en streg hen over teksten.Gennemstreget

Ændrer tekstfarven.Tekstfarve

Opretter en nummereret liste.Vis sorteret

Opretter en opstilling med punkttegn.Vis efter punkttegn

Indrykker teksten og markerer den som et citat med
en lodret linje ved venstre margen.

Blokcitat

Indsætter en tabel i tekstområdet. Du kan tilføje eller
slette rækker og kolonner i tabellen.

Tabel

Indsætter et link i den markerede tekst.Link

Indrykker teksten til højre.Indryk højre

Indrykker teksten til venstre.Indryk venstre

Trin 6 Klik på Vedhæft filer for at uploade filer sammen med dit e-mailsvar. Administratoren konfigurerer den
maksimale filstørrelse og det maksimale antal filer, du kan sende. Du kan højst uploade ti filer, og den samlede
filstørrelse skal være mindre end 25 MB.
a) Klik på for at fjerne en uploadet fil.

• E-mailsamtalen og dine vedhæftede filer skal være PCI-kompatible. Du kan finde flere
oplysninger under Sikkerhedsoverholdelse.

• De understøttede filformater er:

.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

• Hvis du navigerer væk fra e-maileditoren, når du har indhold i e-mailens brødtekst, gemmes
din kladde.

Bemærk

Trin 7 (Valgfrit) Klik på Vis oprindelig e-mail for at få vist kundens e-mail.

Når du opretter en e-mail, gemmes der en kladde, hvis du skifter mellem Vis oprindelig e-mail og
Svar eller Svar alle.

Bemærk
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Trin 8 (Valgfrit) Klik på ellipseknappen for Vis tidligere tråd eller Skjul tidligere tråd for samtaler med kunden.
Trin 9 Klik på Send.

Dialogboksen Afslutningsårsager vises. Du kan finde flere oplysninger under Anvend en afslutningsårsag,
på side 46.

Videresend en e-mail
Hvis en e-mail er klassificeret, eller du ikke kan løse en kundeforespørgsel, kan du viderestille e-mailen til
en anden kø. Når du starter viderestillingen af e-mailen, kan du vælge en e-mailkø på listen over e-mailkøer
i virksomheden. Du kan ikke viderestille en e-mail til en bestemt agent eller supervisor.

Sådan viderestiller du en e-mailanmodning til en kø:

Inden du begynder

Du skal have accepteret e-mailanmodningen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Svar på en
e-mail, på side 104.

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på Omstil.
Dialogboksen Overførselsanmodning vises.

Trin 2 Du kan enten vælge den ønskede kø på rullelisten eller bruge søgefeltet til at filtrere listen. På rullelisten vises
de køer, som du kan overføre e-mailanmodningen til.

Trin 3 (Valgfrit) Klik på ikonet (Opdater listen) for at hente den seneste liste over-køer.
Trin 4 Klik på Omstil.

Omstillingsanmodningen startes, og dialogboksen Afslutningsårsager vises. Du kan finde flere oplysninger
under Anvend en afslutningsårsag, på side 46.
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K A P I T E L 6
Administrer widgets

Widgets er væsentlige komponenter til tilpasning af skrivebordet. En widget er en komponent med en bestemt
indkapslet funktionalitet, der eksporteres som et brugerdefineret HTML-element, der er placeret på skrivebordet.

Typer af widgets

Administratoren konfigurerer forskellige typer af widgets på baggrund af organisationsindstillingerne. De
forskellige typer widgets er:

• Standardwidgets – widgets, der er en del af skrivebordet, og som vises på baggrund af dine
profilindstillinger. Statistik for agentydelse er f.eks. en sidewidget, der kan åbnes fra Navigationslinje.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Statistik for agentydelse Rapporter, på side 115.

• Widgets, der tilbydes af Cisco – widgets, der tilbydes af Cisco, og som vises på baggrund af
organisationsindstillingerne. For eksempel Cisco Webex Experience Management- og
IVR-transskription-widgets.

• Brugerdefinerede widgets – widgets til tredjepartsprogrammer, som tilføjes på baggrund af
organisationskravene. For eksempel Google Maps. De brugerdefinerede widgets kan være en del af de
brugerdefinerede sider, de brugerdefinerede faner i ruden Yderligere oplysninger eller vandret overskrift
i Agent Desktop.

En administrator kan konfigurere faner på brugerdefinerede sider og i brugerdefinerede widgets som
permanente. Valget af fane på brugerdefinerede sider og i brugerdefinerede widgets kan nulstilles til
standardfanen, når du logger af Agent Desktop, genindlæser/opdaterer browseren eller rydder
browsercachen.

• Permanente widgets – Administratoren kan konfigurere en hvilken som helst widget som permanent.
Permanente widgets vises på alle sider i Agent Desktop. Når du har en aktiv kontaktanmodning
eller samtale, vises den permanente widget som en ny fane i ruden Yderligere oplysninger.

Permanente widgets vises ikke på startsiden på samme måde, som de vises
på de andre sider. Men hvis du har en aktiv interaktion, vises de permanente
widgets i ruden Yderligere oplysninger.

Bemærk
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Visningsindstillinger

Din administrator konfigurerer visningen af disse widgets. Mulighederne for at få vist widgets på
skrivebordsgrænsefladen er:

• Overskrift – viser widgets på vandret overskrift.

• Brugerdefineret fane – viser widgets under de brugerdefinerede faner i ruden Yderligere oplysninger.
Hver fane i ruden kan have en eller flere widgets.

• Brugerdefineret side – viser den brugerdefinerede side midt på skrivebordsgrænsefladen (ruden
Arbejdsareal). Du kan få adgang til den brugerdefinerede side via ikoner på Navigationslinje. Alle
brugerdefinerede sider kan indeholde en eller flere widgets.

Du kan finde flere oplysninger om skrivebordsgrænsefladen under Agent Desktop-grænsefladen, på side 5.

• Du kan ikke tilpasse størrelsen på en widget uden en titel.

• Klik på for at maksimere en widget. Når widgets udvides, kan du stadig se Vandret overskrift,
Navigationslinje, ruden Opgaveliste, ruden Historik for agentinteraktion og den permanente rude
Interaktionsstyring under et aktivt taleopkald. Selvom widgets er udvidet, bevarer du muligheden
for at besvare alle nye anmodninger med det samme.

• Webex Contact Center anvender Common Identity og en SSO-interaktion (Single Sign‐On). Du
kan få flere oplysninger om administration af brugerdefinerede widgets for en SSO-aktiveret bruger
ved at kontakte administratoren.

Bemærk

Tilpas skrivebordslayout

Du kan tilpasse layoutet af skrivebordet ved at redigere det standardlayout, der er konfigureret af
administratoren. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Rediger layout af skrivebord, på side 111.

• Cisco Webex Experience Management, på side 110
• IVR-transskription, på side 111
• Rediger layout af skrivebord, på side 111
• Nulstil layout af skrivebord, på side 113

Cisco Webex Experience Management
Følgende Oplevelsesstyring-widgets vises kun på skrivebordet, hvis administratoren har konfigureret
widgetterne for dig.

Customer Experience Journey (CEJ) – viser alle tidligere undersøgelsessvar fra en kunde på en kronologisk
liste. Widgetten giver kontekst til kundens tidligere oplevelser med virksomheden, så det er muligt at interagere
korrekt med kunden. Denne widget aktiveres automatisk, når en agent kommunikerer med en kunde via et
opkald, en chat eller en e-mail. En agent kan få vist bedømmelser og resultater som f.eks. NPS (Net Promoter
Score), CSAT (Customer Satisfaction) og CES (Customer Effort Score) sammen med al anden feedback, der
er indsamlet fra en kunde.
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Customer Experience Analytics (CEA) – viser den generelle tilstand for kunder eller agenter via måletal, der
er branchestandard. Det er f.eks. NPS, CSAT og CES eller andre KPI'er, der spores i Oplevelsesstyring.

Når en agent logger på, viser CEJ-widgetten de tidligere kundesvar. CEA-widgetten viser de vigtigste metrikker
og KPI'er, der er indsamlet fra agentens tidligere interaktioner med kunder. Dette omfatter NPS, CES og andre
KPI'er, f.eks. agentens venlighed, begejstring, kommunikationsevner osv.

IVR-transskription
IVR-transskription-widgetten viser afskriften af samtalen mellem den virtuelle assistent og kunden (personen,
der ringer op). Widgetten vises kun på skrivebordet, hvis administratoren har konfigureret widgetten for dig.
Denne skrivebeskyttede widget hjælper med at få kontekst om kundens krav og med at interagere korrekt
med kunden, hvilket øger kundeservicens effektivitet.

Rediger layout af skrivebord
Du kan tilpasse layoutet af skrivebordet ved at redigere det standardlayout, der er konfigureret af
administratoren. Hvis administratoren har aktiveret funktionerne Træk og slip og Tilpas størrelse, vises ikonet

(Rediger layout) nederst til højre på den brugerdefinerede side eller den brugerdefinerede widget.

Du kan redigere de brugerdefinerede sider eller brugerdefinerede widgets, der åbnes fra Navigationslinje, og
de brugerdefinerede faneinddelte widgets, der åbnes fra ruden Yderligere oplysninger.

Træk og slip og Skift størrelse på widget

• Med funktionen Træk og slip kan du trække (og slippe) widgetten til den ønskede placering på layoutet
af skrivebordet.

• Funktionen Tilpas størrelse gør det muligt at formindske eller udvide widgetten til en brugerdefineret
størrelse på layoutet af skrivebordet.

Skrivebordet bevarer dine valg, når du åbner browseren igen. Du kan finde flere oplysninger om nulstilling
til standardlayout af skrivebordet under Nulstil layout af skrivebord, på side 113.

Disse funktioner gælder også for tredjepartswidgets.Bemærk

Restriktioner og begrænsninger

Der er følgende restriktioner og begrænsninger for funktionerne Træk og slip og Tilpas størrelse:

• Omarrangering og tilpasning af størrelse af , der udføres på en widget, er specifik for den bruger, der er
logget på, den anvendte browser og den anvendte enhed.

• Omarrangering og tilpasning af størrelse gælder ikke for overskrifts- og standardsidewidgets. F.eks.
Statistik for agentydelse.

• Omarrangering og tilpasning af størrelsen af de tilpassede faneopdelte widgets i ruden Yderligere
oplysninger gælder kun, når du har en aktiv opgave.
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• Hvis administratoren ændrer standardlayoutet, overskrives de ændringer, du har foretaget, med
standardindstillingerne for skrivebordslayout. Ændringerne afspejles, når du opdaterer eller logger
på igen.

• I redigeringstilstand er widgetfunktionerne deaktiveret.

• De brugerdefinerede ikoner eller brugerdefinerede widgets indlæses først på basis af cachen og
derefter på basis af serversynkroniseringen. Hvis konfigurationen af desktop-layoutet opdateres af
administratoren, skal du rydde cachen og genindlæse Agent Desktop for at få vist de seneste
brugerdefinerede ikoner eller brugerdefinerede widgets. Hvis du forsøger at indlæse uden at rydde
cachen, kan det medføre, at skærmen flimrer, og kan også føre til en uventet funktionsmåde.

Bemærk

Træk og slip en widget
Træk og slip-funktionen aktiveres af din administrator. Med funktionen Træk og slip kan du trække (og slippe)
widgetten til den ønskede placering på layoutet af skrivebordet.

Sådan trækker og slipper du en widget:

Inden du begynder

Du skal være logget på Skrivebord. Du kan finde flere oplysninger under Log på Agent Desktop.

Fremgangsmåde

Trin 1 Få adgang til de brugerdefinerede sidewidgets ved at klikke på det brugerdefinerede ikon på Navigationslinje,
eller vælg en brugerdefineret faneinddelt widget i ruden Yderligere oplysninger.

Trin 2 Klik på Rediger layout.

Trin 3 Anbring markøren på widgetten. Når markøren ændres til , skal du klikke på og trække widgetten til den
ønskede placerings på skrivebordslayoutet.

Den træk og slip-, der udføres på en widget, er specifik for den bruger, der er logget på, den anvendte browser
og den anvendte enhed.I redigeringstilstand er widgetfunktionerne deaktiveret.

Trin 4 Klik på Gem layout.

Hvis du vil annullere redigering af skrivebordslayoutet, skal du klikke på Annuller redigering.Bemærk

Tilpas størrelse på en widget
Funktionen Tilpas størrelse aktiveres af din administrator. Funktionen Tilpas størrelse gør det muligt at
formindske eller udvide widgetten til en brugerdefineret størrelse på layoutet af skrivebordet.
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Du kan ikke tilpasse størrelsen på widgetten, hvis du kun har én widget på den brugerdefinerede side
eller den brugerdefinerede fane.

Bemærk

Sådan tilpasser du størrelsen på en widget:

Inden du begynder

Du skal være logget på Skrivebord. Du kan finde flere oplysninger under Log på Agent Desktop.

Fremgangsmåde

Trin 1 Få adgang til de brugerdefinerede sidewidgets ved at klikke på det brugerdefinerede ikon på Navigationslinje,
eller vælg en brugerdefineret faneinddelt widget i ruden Yderligere oplysninger.

Trin 2 Klik på Rediger layout.

Trin 3 Anbring markøren på widgettens kant. Når markøren ændres til (størrelseshåndtag), skal du klikke og trække

i for at ændre størrelsen på widgetten i skrivebordslayoutet.

Handlingen Tilpas størrelse , der udføres på en widget, er specifik for den bruger, der er logget på, den anvendte
browser og den anvendte enhed.I redigeringstilstand er widgetfunktionerne deaktiveret.

angiver tilpasning af størrelsen lodret, og tilpasning af størrelsen vandret.Bemærk

Trin 4 Klik på Gem layout.

Hvis du vil annullere redigering af skrivebordslayoutet, skal du klikke på Annuller redigering.Bemærk

Nulstil layout af skrivebord
Hvis du har ændret desktop-layoutet ved brug af funktionen Træk og slip eller Tilpas størrelse, kan layoutet
på den brugerdefinerede side eller den brugerdefinerede fane nulstilles til standardvisningen.

Sådan nulstiller du layoutet for den brugerdefinerede side eller den brugerdefinerede faneinddelte widget:

Inden du begynder

Du kan tilpasse skrivebordslayoutet ved at redigere standardlayoutet. Hvis du ønsker yderligere oplysninger,
kan du se Træk og slip en widget, på side 112 eller Tilpas størrelse på en widget, på side 112.

Fremgangsmåde

Trin 1 Få adgang til de brugerdefinerede sidewidgets ved at klikke på det brugerdefinerede ikon på Navigationslinje,
eller vælg en brugerdefineret faneinddelt widget i ruden Yderligere oplysninger.

Trin 2 Klik på Rediger layout > Nulstil layout.
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Der vises en bekræftelsesmeddelelse, om at det valgte layout nulstilles.

Trin 3 Klik på OK.
Standardvisningen for desktop-layoutet gendannes for den valgte side eller den brugerdefinerede faneinddelte
widget.

Nulstil hele layoutet af skrivebord
Hvis du har ændret skrivebordslayoutet ved hjælp af funktionen Træk og slip eller Tilpas størrelse, kan hele
skrivebordslayoutet nulstilles til standardvisningen.

Sådan nulstiller du hele skrivebordslayoutet:

Inden du begynder

Du kan tilpasse skrivebordslayoutet ved at redigere standardlayoutet. Hvis du ønsker yderligere oplysninger,
kan du se Træk og slip en widget, på side 112 eller Tilpas størrelse på en widget, på side 112.

Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på Brugerprofil i det øverste højre hjørne på skrivebordet.
Trin 2 Klik på Nulstil hele Desktop-layout i sektionen Brugerindstillinger.

Der vises en bekræftelsesmeddelelse om, at desktop-layoutet nulstilles.
Trin 3 Klik på OK.

Standardvisningen af desktop-layout gendannes på tværs af diverse sider og de brugertilpassede faneopdelte
widgets.
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K A P I T E L 7
Statistik for agentydelse Rapporter

Du kan bruge Agent Desktop til at få adgang til rapporter over præstationsstatistikker. Statistik for agentydelse
er den widget for standardsiden, der vises på basis af den konfiguration, der er defineret af administratoren.

Der findes to typer statistikrapporter:

• Historiske rapporter – viser historiske data. Rapporterne opdateres hver 24. time.

• Rapporter i realtid – viser aktuelle data. Rapporterne opdateres med et tidsinterval, der er konfigureret
af din administrator.

• Den fane, du vælger i Statistik for agentydelse-rapporterne, bevares, også selvom du skifter til en
anden side og derefter vender tilbage til siden med Statistik for agentydelse-rapporter. Valget af
fane nulstilles til standardfanen, når du logger af Agent Desktop, opdaterer/genindlæser browseren
eller rydder browsercachen.

• De Statistik for agentydelse-rapporter, der vises i Agent Desktop, følger tidszonen for browseren.

• De Statistik for agentydelse-rapporter, der vises i Agent Desktop, understøtter ikke funktionen til
at navigere ned.

Bemærk

• Adgang Statistik for agentydelse, på side 115
• Oversigtsrapport, på side 116

Adgang Statistik for agentydelse
• Hvis du vil have adgang til rapporterne, skal du klikke på Statistik for agentydelse i Navigationslinje.

Følgende rapporter vises i ruden Arbejdsareal:

• Oversigtsrapport, på side 116

• Agentstatistik – historisk, på side 118

• Agentstatistik – realtid, på side 120

• Agentstatistik efter tilstand – historisk, på side 121

• Agentstatistik efter tilstand – realtid, på side 122
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• Teamstatistik – historisk, på side 122

• Teamstatistik – realtid, på side 123

• Køstatistik – historisk, på side 124

• Rapporten Køstatistik – realtid, på side 124

• Agentstatistik for udgående opkald – historisk, på side 125

• Agentstatistik for udgående opkald – realtid, på side 126

Du kan finde flere oplysninger om rapporter i Brugervejledning til Cisco Webex Contact Center Analyzer.

• Når du logger af skrivebordet, skal du lukke browseren. Start browseren, og log på computeren
igen for at afspejle konfigurationsopdateringerne til Cisco Webex Contact Center Analyzer.

• Hvis du har adgang til Statistik for agentydelse i Incognito-tilstand (privat browsing), skal du
aktivere cookies fra tredjepart, for at Statistik for agentydelse-rapporter kan indlæses korrekt.

Bemærk

Oversigtsrapport
Oversigtsrapporten viser antallet af kunder, som du har håndteret, og den gennemsnitlige tid, du brugte på at
afslutte kundesamtaler.

Vælg indstillingerne på rullelisterne Teamnavn, Kønavn, Kanaltype og Varighed for at filtrere rapporten.

Agent Desktop bevarer dine filtervalg, også selvom du logger af eller opdaterer eller genindlæser browseren.
Hvis du vil nulstille filtre til standardværdien, skal du klikke på linket Nulstil filtre.

Linket Nulstil filtre vises, når du ændrer standardværdien på en rulleliste for at filtrere rapporten.Bemærk

Vælg en af følgende indstillinger på rullelisten:

• Teamnavn

• Alle (standard)

• Et bestemt team. Teamnavne vises på rullelisten afhængigt af dine indstillinger for agentprofilen.

• Kønavn

• Alle (standard)

• En bestemt kø. Kønavne vises på rullelisten afhængigt af dine indstillinger for agentprofilen.

• Kanaltype

• Alle (standard)

• Chat
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• E-mail

• Social

• Telefoni-

Kanaltypen Social vises afhængigt af dine organisationsindstillinger.Bemærk

• Varighed

• I dag

• I går

• Denne uge

• Sidste uge

• Sidste 7 dage (standard)

• Denne måned

• Sidste måned

• Dette år

Klik på ikonet (Opdater) for at opdatere de viste data manuelt.Bemærk

Følgende tabel indeholder de parametre, der vises i oversigtsrapporten:

BeskrivelseParameter

Det samlede antal kundeinteraktioner, som dit team har
håndteret i den angivne periode.

Håndteret i alt – teams

Den gennemsnitlige tid, som dit team bruger på at håndtere
en kundeinteraktion.

Gennemsnitlig håndteringstid – teams

Den gennemsnitlige tid, som dit team bruger på at afslutte en
kundeinteraktion.

Gnsn. afrundingstid – teams

Det samlede antal kundeinteraktioner, som du har håndteret.Håndteret i alt – mig

Den gennemsnitlige tid, som du bruger på at håndtere
kundekontakten.

Gennemsnitlig håndteringstid – mig

Den gennemsnitlige tid, du bruger på at afslutte en
kundeinteraktion.

Gnsn. afrundingstid – mig

Antallet af kundekontakter, der er i kø til dine teams i realtid.Kontakter i kø – realtid
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BeskrivelseParameter

Antallet af agenter i tilstanden Tilgængelig for dine teams i
realtid

Tilgængelige agenter – realtid

Agentstatistik – historisk
Rapporten Agentstatistik – historisk viser dine historiske statistikker.

Vælg indstillingerne på rullelisten Interval eller Varighed for at filtrere rapporten.

Agent Desktop bevarer dine filtervalg, også selvom du logger af eller opdaterer eller genindlæser browseren.
Hvis du vil nulstille filtre til standardværdien, skal du klikke på linket Nulstil filtre.

Linket Nulstil filtre vises, når du ændrer standardværdien på en rulleliste for at filtrere rapporten.Bemærk

De indstillinger, der vises på rullelisten Interval, afhænger af den indstilling, der er valgt for Varighed. Hvis
den indstilling, der er valgt for Varighed, f.eks. er Seneste 7 dage, viser rullelisten Interval følgende
indstillinger:

• 30 minutter

• Hourly

• Daglig (standard)

Vælg en af følgende indstillinger på rullelisten Varighed:

• I dag

• I går

• Denne uge

• Sidste uge

• Sidste 7 dage (standard)

• Denne måned

• Sidste måned

• Dette år

Følgende tabel viser rullelisten Interval afhængigt af den indstilling, der er valgt for Varighed.
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Tabel 6: Varighed og de tilsvarende indstillinger for Interval

IntervalVarighed

• 15 minutter

• 30 minutter

• Hourly

• Dagligt

• I dag

• I går

• 30 minutter

• Hourly

• Dagligt

• Denne uge

• Sidste uge

• Seneste 7 dage

• Dagligt

• Ugentligt

• Denne måned

• Sidste måned

• Dagligt

• Ugentligt

• Månedligt

Dette år

Klik på ikonet (Opdater) for at opdatere de viste data manuelt.Bemærk

Rapporten med historisk statistik vises som en grafisk repræsentation af data i området Agentstatistik –
diagram og oversigten over rapporten i sektionen Detaljeret oversigt i tabellen.

Hvis du vil have vist rapporten i Cisco Webex Contact Center Analyzer, skal du klikke på ikonet Start, der
vises i højre side af rapporten Agentstatistik – diagram eller Detaljeret oversigt.

Du skal have adgangstilladelse til Cisco Webex Contact Center Analyzer.Bemærk

Følgende parametre vises i tabellen Detaljeret oversigt for rapporten Agentstatistik – historisk:

BeskrivelseParameter

Tidsintervallet for rapporten.Interval

Tilstanden for kundeinteraktion, f.eks. chat, e-mail, social eller telefoni.Kanaltype

Den dato og det lokale klokkeslæt, hvor agenten loggede på.Tid for første logon

Den dato og det lokale klokkeslæt, hvor agenten loggede af.Tid for sidste logon
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BeskrivelseParameter

Det samlede antal indgående kundeinteraktioner, som agenten håndterer
inden for intervallet.

Antal kontakter behandlet

Den gennemsnitlige tid, agenten har brugt på at behandle en
kundeanmodning. Den gennemsnitlige tid omfatter den tid, der er
forbindelse, ventetiden og afslutningstiden.

Gnsn. behandl.-tid

Den gennemsnitlige tid, agenten bruger på at afslutte en kundeinteraktion.Gns. afslutningstid

Oversigten over rapporten vises i slutningen af sektionen Detaljeret oversigt i tabellen.

Agentstatistik – realtid
Rapporten Agentstatistik – realtid viser dine statistikker i realtid.

Klik på ikonet (Opdater) for at opdatere de viste data manuelt.Bemærk

Rapporten med statistik i realtid vises som en grafisk repræsentation af data i Agentstatistik – diagram –
realtid og oversigten over rapporten i tabellen Detaljeret oversigt.

Hvis du vil have vist rapporten i Cisco Webex Contact Center Analyzer, skal du klikke på ikonet Start, der
vises i højre side af rapporten Agentstatistik – diagram – realtid eller Detaljeret oversigt.

Du skal have adgangstilladelse til Cisco Webex Contact Center Analyzer.Bemærk

Følgende parametre vises i sektionstabellen Detaljeret oversigt i rapporten Agentstatistik –realtid:

BeskrivelseParameter

En streng, der identificerer agentens logonsession.Agentsessions-id

Tilstanden for kundeinteraktion, f.eks. chat, e-mail, social eller telefoni.Kanaltype

Den dato og det lokale klokkeslæt, hvor agenten loggede på.Logontid

Den dato og det lokale klokkeslæt, hvor agenten loggede af.Tid logget af

Det samlede antal indgående kundeinteraktioner, som agenten håndterer
inden for intervallet.

Antal kontakter behandlet

Den gennemsnitlige tid, agenten har brugt på at behandle en
kundeanmodning. Den gennemsnitlige tid omfatter den tid, der er
forbindelse, ventetiden og afslutningstiden.

Gnsn. behandl.-tid

Den gennemsnitlige tid, agenten bruger på at afslutte en kundeinteraktion.Gns. afslutningstid

Oversigten over rapporten vises i slutningen af sektionen Detaljeret oversigt i tabellen.
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Agentstatistik efter tilstand – historisk
Rapporten Agentstatistik efter tilstand – historisk viser statistikken for aktiviteten baseret på dine tilstande.

Vælg indstillingerne på rullelisten Interval eller Varighed for at filtrere rapporten.

Agent Desktop bevarer dine filtervalg, også selvom du logger af eller opdaterer eller genindlæser browseren.
Hvis du vil nulstille filtre til standardværdien, skal du klikke på linket Nulstil filtre.

Linket Nulstil filtre vises, når du ændrer standardværdien på en rulleliste for at filtrere rapporten.Bemærk

De indstillinger, der vises på rullelisten Interval, afhænger af den indstilling, der er valgt for Varighed. Hvis
den indstilling, der er valgt for Varighed, f.eks. er Seneste 7 dage, viser rullelisten Interval følgende
indstillinger:

• 30 minutter

• Hourly

• Daglig (standard)

Vælg en af følgende indstillinger på rullelisten Varighed:

• I dag

• I går

• Denne uge

• Sidste uge

• Sidste 7 dage (standard)

• Denne måned

• Sidste måned

• Dette år

Du kan finde flere oplysninger under Tabel 6: Varighed og de tilsvarende indstillinger for Interval.

Klik på ikonet (Opdater) for at opdatere de viste data manuelt.Bemærk

Den historiske statistikrapport vises som en grafisk repræsentation af data i Agentstatistik efter tilstand –
diagram og oversigten over rapporten i tabellen Oversigt over detaljeret tilstand.

Hvis du vil have vist rapporten i Cisco Webex Contact Center Analyzer, skal du klikke på ikonet Start, der
vises i højre side af Agentstatistik efter tilstand – diagram eller Oversigt over detaljeret tilstand.

Du skal have adgangstilladelse til Cisco Webex Contact Center Analyzer.Bemærk
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Følgende parametre vises i sektionstabellen Oversigt over detaljeret tilstand i rapporten Agentstatistik efter
tilstand – historisk:

BeskrivelseParameter

Tidsintervallet for rapporten.Interval

En streng, der identificerer agentens logonsession.Agentsessions-id

Den tilstand, der er angivet af en agent eller systemet, f.eks. Inaktiv,
Tilgængelig osv.

Aktivitetstilstand

Den tid, som en agent bruger i den tilsvarende tilstand.Varighed af tilstand

Oversigten over rapporten vises i slutningen af sektionen Detaljeret oversigt i tabellen.

Agentstatistik efter tilstand – realtid
Rapporten Agentstatistik efter tilstand – realtid repræsenterer statistikken for aktiviteten baseret på dine
tilstande i realtid.

Klik på ikonet (Opdater) for at opdatere de viste data manuelt.Bemærk

Statistikrapporten i realtid vises som en grafisk repræsentation af data i Agentstatistik efter tilstand – diagram
og oversigten over rapporten i tabellen Oversigt over detaljeret tilstand.

Hvis du vil have vist rapporten i Cisco Webex Contact Center Analyzer, skal du klikke på ikonet Start, der
vises i højre side af Agentstatistik efter tilstand – diagram eller Oversigt over detaljeret tilstand.

Du skal have adgangstilladelse til Cisco Webex Contact Center Analyzer.Bemærk

Følgende parametre vises i sektionstabellen Oversigt over detaljeret tilstand i rapporten Agentstatistik efter
tilstand – realtid:

BeskrivelseParameter

En streng, der identificerer agentens logonsession.Agentsessions-id

Den tilstand, der er angivet af en agent eller systemet, f.eks. Inaktiv,
Tilgængelig osv.

Aktivitetstilstand

Den tid, som en agent bruger i den tilsvarende tilstand.Varighed af tilstand

Oversigten over rapporten vises i slutningen af sektionen Detaljeret oversigt i tabellen.

Teamstatistik – historisk
Rapporten Teamstatistik – historisk viser den historiske statistik for alle de teams, som du er knyttet til.
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Følgende parametre vises i rapporten Teamstatistik – historisk:

BeskrivelseParameter

Tidsintervallet for rapporten.Interval

Navnet på teamet.Teamnavn

Navnet på agenten.Agentnavn

Det samlede antal kundeinteraktioner, som agenten har behandlet inden
for intervallet.

Antal kontakter behandlet

Det samlede antal kundeinteraktioner, som agenten har behandlet for
en kanaltype (f.eks. taleopkald).

Kontakter beh. i alt

Det samlede antal indgående kundeinteraktioner, som agenten har
behandlet.

Indgående kontakter behandlet

Det samlede antal kundeinteraktioner for tilbagekald, som agenten har
behandlet.

Tilbagekald behandlet

Det samlede antal udgående kundeinteraktioner, som agenten har
behandlet.

Udgående opkald behandlet

Den gennemsnitlige tid, som agenten bruger på at håndtere en kunde.
Den gennemsnitlige tid omfatter den tid, der er forbindelse, ventetiden
og afslutningstiden.

Gennemsnitlig parkeringstid

Den gennemsnitlige tid, agenten bruger på at afslutte en
kundeinteraktion.

Gnsn. Afrundingstid

Oversigten over rapporten vises i slutningen af tabellen.

Teamstatistik – realtid
Rapporten Teamstatistik – realtid viser statistikker i realtid for alle de teams, som du er knyttet til.

Følgende parametre vises i rapporten Teamstatistik – realtid:

BeskrivelseParameter

Navnet på teamet.Teamnavn

Navnet på agenten.Agentnavn

Agentens tilstand, f.eks. Inaktiv, Tilgængelig osv.Aktuel tilstand

Det samlede antal kundeinteraktioner, som agenten håndterer inden
for intervallet.

Antal kontakter behandlet

Den gennemsnitlige tid, som agenten bruger på at håndtere en kunde.
Den gennemsnitlige tid omfatter den tid, der er forbindelse, ventetiden
og afslutningstiden.

Gennemsnitlig parkeringstid
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BeskrivelseParameter

Den gennemsnitlige tid, agenten bruger på at afslutte en
kundeinteraktion.

Gnsn. Afrundingstid

Oversigten over rapporten vises i slutningen af tabellen.

Køstatistik – historisk
Rapporten Køstatistik – historisk viser den historiske statistik for alle de køer, som du er knyttet til.

Følgende parametre vises i rapporten Køstatistik – historisk:

BeskrivelseParameter

Rapportens interval.Interval

Tilstanden for kundeinteraktion, f.eks. chat, e-mail, social eller telefoni.Kanaltype

Navnet på køen.Kønavn

Antallet af kundekontakter, som agenten svarer inden for den
serviceniveaugrænse, som administratoren har angivet for køen.

Antal kontakter

Den gennemsnitlige tid, hvor kundekontakten venter i køen, før agenten
svarer dem.

Gnsn. ventetid i kø

Den længste tid, som kundekontakter bruger i køen, før en agent svarer.Længst kontakt i kø

Antallet af kundekontakter, som ingen agenter svarer.Antal afsluttede kontakter

Oversigten over rapporten vises i slutningen af tabellen.

Rapporten Køstatistik – realtid
Rapporten Køstatistik – realtid viser statistikker i realtid for alle de køer, som du er knyttet til.

Følgende parametre vises i rapporten Køstatistik – realtid:

BeskrivelseParameter

Tilstanden for kundeinteraktion, f.eks. chat, e-mail, social eller telefoni.Kanaltype

Navnet på køen.Kønavn

Antallet af kundekontakter, som agenten svarer inden for den
serviceniveaugrænse, som administratoren har angivet for køen.

Antal kontakter

Det samlede antal kundeinteraktioner, der er håndteret for køen.Antal kontakter håndteret

Antallet af kundekontakter i kø på et givent tidspunkt.Antal kontakter, der venter i kø

Den gennemsnitlige tid, hvor kundekontakten venter i køen, før agenten
svarer dem.

Gnsn. ventetid i kø
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BeskrivelseParameter

Den længste tid, som kundekontakter bruger i køen, før en agent svarer.
Opkald, der modtages inden for de seneste 24 timer, tages i betragtning.
Opkald, der aktuelt er i kø, tages ikke med i kø.

Længst håndteret kontakt fra kø

Antallet af kundekontakter, som ingen agenter svarer.Antal afsluttede kontakter

Oversigten over rapporten vises i slutningen af tabellen.

Agentstatistik for udgående opkald – historisk
Rapporten Agentstatistik for udgående opkald – historisk viser de historiske statistikker for udgående opkald,
der er foretaget af en agent.

Følgende parametre vises i rapporten Agentstatistik for udgående opkald – historisk:

BeskrivelseParameter

Navnet på en agent.Agentnavn

Tidsintervallet for rapporten.Interval

Tilstanden for kundeinteraktion, f.eks. chat, e-mail, social eller
telefoni.

Kanaltype

Den dato og det lokale klokkeslæt, hvor agenten loggede på.Tidspunkt for første logon

Antallet af opkald, der er behandlet af en agent inden for intervallet.Kontakt behandlet for udgående
opkald

Den gennemsnitlige tid, som en agent har brugt på at håndtere de
udgående opkald. Den gennemsnitlige tid omfatter den tid, der er
forbindelse, ventetiden og afslutningstiden.

Gennemsnitlig håndteringstid for
udgående opkald

Den samlede tid, som en agent bruger på at tale med kunden i et
udgående opkald, herunder tid i venteposition.

Forbindelsestid for udgående opkald

Den gennemsnitlige tid, som en agent bruger på at tale med kunden
i et udgående opkald, herunder tid i venteposition.

Gennemsnitlig forbindelsestid for
udgående opkald

Den samlede tid, som en agent bruger på at tale med kunden i et
udgående opkald, dog uden tid i venteposition.

Taletid for indgående opkald

Det antal gange, opkaldene blev viderestillet.Antal viderestillinger

Den gennemsnitlige varighed, som en agent har rådført sig med en
anden agent eller en tredjepart til, mens den person, der ringer, var i
venteposition.

Varighed af rådgivningssamtale i
gennemsnit

Oversigten over rapporten vises i slutningen af tabellen.
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Agentstatistik for udgående opkald – realtid
Rapporten Agentstatistik for udgående opkald – realtid viser statistik i realtid for opkald, der er foretaget af
en agent.

Følgende parametre vises i rapporten Agentstatistik for udgående opkald – realtid:

BeskrivelseParameter

Tidsintervallet for rapporten.Interval

Navnet på en agent.Agentnavn

Tilstanden for kundeinteraktion, f.eks. chat, e-mail, social
eller telefoni.

Kanaltype

Den dato og det lokale klokkeslæt, hvor agenten loggede på.Logontid

Antallet af opkald, der er behandlet af en agent inden for
intervallet.

Kontakt behandlet for udgående opkald

Den gennemsnitlige tid, som en agent har brugt på at håndtere
de udgående opkald. Den gennemsnitlige tid omfatter den tid,
der er forbindelse, ventetiden og afslutningstiden.

Gennemsnitlig håndteringstid for udgående
opkald

Den samlede tid, som en agent bruger på at tale med kunden
i et udgående opkald, herunder tid i venteposition.

Forbindelsestid for udgående opkald

Den gennemsnitlige tid, som en agent bruger på at tale med
kunden i et udgående opkald, herunder tid i venteposition.

Gennemsnitlig forbindelsestid for udgående
opkald

Den samlede tid, som en agent bruger på at tale med kunden
i et udgående opkald, dog uden tid i venteposition.

Taletid for indgående opkald

Oversigten over rapporten vises i slutningen af tabellen.
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K A P I T E L 8
Netværkskrav

• Båndbredde, på side 127

Båndbredde
Der er følgende krav til båndbredde for Agent Desktop:

• Optimal ydeevne: Der kræves en højhastighedsforbindelse til internettet med en anbefalet
minimumnetværksbåndbredde på 512 kbps (kilobit pr. sekund).

• Dataoverførselsanmodninger: Dataoverførsler spænder fra 1 til 100 kbps i gennemsnit, og i
spidsbelastninger spænder værdien fra 2 til 3 MB.

Dataoverførsler varierer, afhængigt af Agent Desktop-aktiviteterne,
anmodningerne og hyppigheden af aktiviteterne eller anmodningerne.

Bemærk

• Yderligere båndbredde: Der anbefales som minimum en netværksbåndbredde på 100 kbps, som skal
allokeres separat for taletrafik for alle agentslutpunkter, der understøttes af Webex Contact Center.

Når Agent Desktop åbnes for første gang, eller cachen ryddes, indlæses den brugerdefinerede titel, det
brugerdefinerede logo og de brugerdefinerede ikoner i Navigationslinje et par sekunder senere.

Bemærk

Anslået tid for start af Agent Desktop

Når du starter programmet Agent Desktop første gang, tager det mindre end otte sekunder at indlæse det. Hvis
programdataene i Agent Desktop er cachelagret, indlæses programmet på mindre end fire sekunder. Tiden
afhænger af netværkshastighed og tilgængelighed.

Hvis programmet Agent Desktop ikke kan indlæses, får du besked via en fejlmeddelelse. Du kan dele detaljerne
med din administrator, som kan foretage fejlfinding af problemet.
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