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Heinäkuu 2022Kirjautuminen Agent Desktopiin, sivulla 41Lisätty tietoja tiimillesi määritetystä
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Lisätty tietoja Windows 11:n tuesta.

Heinäkuu 2022WhatsApp-keskustelujen hallinta, sivulla 93

Hymiöiden lisääminen
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Huhtikuu 2022Päättyneen vuorovaikutuksen poistaminen,
sivulla 47

Lisätty tietoja toimimattomasta
asiakasvuorovaikutuksesta.

Tiimin vaihtaminen, sivulla 51Lisätty tietoja profiiliasetusten päivitysten
muistamisesta.

Kirjautuminen Agent Desktopiin, sivulla 41Lisätty tietoja bannerisanomasta.

Kirjautuminen Agent Desktopiin, sivulla 41Lisätty tietoja maatunnuksella
kirjautumisesta.

Kaistanleveys, sivulla 129

Helppokäyttötoiminnot, sivulla 32

Näytönlukijan tuki, sivulla 37

Lisätty tietoja muistiinpanotoiminnosta.

Helmikuu 2022Lähtevän puhelun soittaminen, sivulla 72

Lähtevien kampanjoiden esikatselupuhelun
soittaminen, sivulla 75

Takaisinsoitto, sivulla 62

Lisätty tietoja samanaikaisten puheluiden
enimmäisrajasta yhteyskeskuksessa ja
näyttöön tulevista syykoodeista.

Takaisinsoitto, sivulla 62Poistettu Peruuta-painike yhteystietokortista
takaisinsoittopyynnöissä.

Tammikuu
2022

Kirjautuminen Agent Desktopiin, sivulla 41

Puhelun siirtäminen, sivulla 65

Konsultointipuhelun aloittaminen, sivulla 67
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Muutettu Näytä tallenne -linkki Näytä
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Kesäkuu 2021Lisätiedot-ruutu, sivulla 15

Kirjautuminen Agent Desktopiin, sivulla 41

Lisätty käyttökokemuksen parannuksia.
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Päivitetty avattavan Valintanumero-valikon
tiedot.
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—Poistettu Yhteisöpalveluviestinnän
keskustelujen hallinta -luku.

Huhtikuu 2021Tehtäväluettelo, sivulla 9Lisätty tietoja kaikkien tehtävien
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Huhtikuu 2021Edustajan tavoitettavuustilat, sivulla 28Päivitetty RONA-aikatiedot.
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lähtevien puhelujen kuvakkeeksi.

Päivitetty tietoja erikoismerkeistä.

Tammikuu
2021
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2021
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PäivämääräKatsoMuutos

Joulukuu 2020Tehtäväluettelo, sivulla 9Tehtäväluettelo-ruudussa on seuraavat
päivitykset:

• Pyyntö vilkkuu muutaman sekunnin
ajan, ennen kuin tilaksesi tulee RONA.

• Näyttää lukemattomat keskustelu- ja
yhteisöpalveluviestit.

Joulukuu 2020Lisätiedot-ruutu, sivulla 15Lisätiedot-ruutu sisältää mukautettavia
widgettejä.

Joulukuu 2020Tila ja yhdistetyt ajastimet, sivulla 22Lisätty edustajan tilan ajastintiedot.

Joulukuu 2020Ilmoitukset, sivulla 24Lisätty toaster- ja työpöytäilmoitusten tiedot.

Joulukuu 2020Käyttäjäprofiili, sivulla 50Käyttäjäprofiili-kuvake näyttää seuraavat
tiedot:

• Kanavan kapasiteetti

• Ilmoitusasetukset

• Koko työpöydän asettelun palautus

• Pikanäppäimet

• Virheraportin lataus

Joulukuu 2020Ponnahdusikkunan käyttö, sivulla 50Työnkulun tuki ponnahdusikkunoissa.

Joulukuu 2020Takaisinsoitto, sivulla 62Lisätty huomaavaisuustakaisinsoiton tiedot.

Joulukuu 2020Puheluun liittyvien tietomuuttujien muokkaus,
sivulla 63

Useat edustajat voivat muokata ja tallentaa
CAD-muuttujia reaaliaikaisilla päivityksillä.

Joulukuu 2020Lähtevän puhelun soittaminen, sivulla 72Lähtevän puhelun soittaminen
Tavoitettavissa-tilassa.

Joulukuu 2020Lähtevien kampanjoiden esikatselupuhelun
soittaminen, sivulla 75

Lisätty kampanjoiden esikatselupuhelujen
tiedot.

Joulukuu 2020Widgettien hallinta, sivulla 109Lisätty Cisco Webex Experience
Management- ja IVR-widgetit.

Joulukuu 2020Työpöytäasettelun muokkaus, sivulla 111Työpöydän asettelun mukautus käyttämällä
veto- ja pudotus- sekä
koonmuuttotoimintoja.
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Tietoja tästä oppaasta
Tässä oppaassa kuvataan Webex Contact CenterAgent Desktopin käyttö.

Agent Desktopin käyttökokemus on päivitetty. Tässä oppaassa on dokumentoitu Agent Desktopin uusi yleisilme
ja versiokohtaiset ominaisuudet.

Yleisö
Tämä opas on tarkoitettu Webex Contact Center -edustajille, jotka käyttävät Agent Desktopia.

Asiaan liittyvä dokumentaatio
Jos haluat tarkastella Webex Contact Center dokumentaatioluetteloa, katso https://www.cisco.com/c/en/us/
support/customer-collaboration/webex-contact-center/series.html.

Jos haluat tarkastella Webex Contact Center kehittäjien dokumentaatiota ja API-viittauksia, katso
https://developer.webex-cx.com/documentation/getting-started.

Viestintä, palvelut ja lisätiedot
• Jos haluat saada Ciscolta ajantasaisia ja tärkeitä tietoja, rekisteröidy osoitteessa Cisco Profile Manager.

• Jos haluat luoda haluamasi liiketoimintavaikutuksen tarvittavilla tekniikoilla, siirry osoitteeseen Cisco
Services.

• Jos haluat lähettää palvelupyynnön, siirry osoitteeseen Cisco-tuki.

• Jos haluat etsiä ja selata suojattuja, tarkistettuja yritystason sovelluksia, tuotteita, ratkaisuja ja palveluja,
siirry osoitteeseen Cisco Marketplace.

• Jos haluat käyttää yleisiä verkko-, koulutus- ja sertifiointiaiheita, siirry osoitteeseen Cisco Press.

• Jos haluat etsiä tietyn tuotteen tai tuoteperheen takuutietoja, siirry osoitteeseen Cisco Warranty Finder.

Cisco Bug Search Tool -työkalu

Cisco Bug Search Tool (BST) on verkkopohjainen työkalu, joka toimii yhdyskäytävänä Ciscon
vianmääritysjärjestelmään. Järjestelmässä ylläpidetään kattavaa luetteloa Cisco-tuotteiden ja -ohjelmistojen
vioista ja haavoittuvuuksista. BST sisältää tarkkoja tietoja tuotteidesi ja ohjelmistosi virheistä.

Dokumentaatiota koskeva palaute
Voit kommentoida tätä dokumenttia lähettämällä sähköpostia seuraavaan osoitteeseen:
contactcenterproducts_docfeedback@cisco.com

Arvostamme kommenttejasi.
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Käytännöt
Tässä oppaassa käytetään seuraavia käytäntöjä.

KuvausKäytäntö

Lihavoitu fontti tarkoittaa komentoja (kuten käyttäjämerkintöjä),
näppäimiä, painikkeita, kansioiden nimiä ja alivalikoiden nimiä.
Esimerkki:

• Valitse Muokkaa > Etsi.

• Valitse Valmis.

Lihavoitu fontti

Kursivoitu fontti:

• Esittelee uuden termin.

Esimerkki: Osaamisryhmä on joukko edustajia, joilla on
samankaltaisia taitoja.

• Korostaa tärkeitä tietoja.

Esimerkki: Älä käytä numeerista nimeämiskäytäntöä.

• Osoittaa argumentin, jolle on annettava arvo.

Esimerkki: IF (-ehto, arvo Tosi, arvo Epätosi)

• Osoittaa otsikon.

Esimerkki: Lisätietoja on Agent Desktop -käyttöoppaassa.

Kursivoitu fontti

Ikkunan fontti osoittaa seuraavat:

• Teksti sellaisena, kuin se näkyy koodissa tai järjestelmän
näyttämissä tiedoissa.

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

</title></html>

• Tiedostonimet.

Esimerkki: tserver.properties.

• Hakemistopolut.

Esimerkki: C:\Ohjelmatiedostot\Adobe

Ikkunan fontti
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Esittely

• Agent Desktop – yleiskatsaus, sivulla 1
• Agent Desktop -vaatimukset, sivulla 2
• Lokalisointi, sivulla 5
• Agent Desktop -käyttöliittymä, sivulla 5
• Tila ja yhdistetyt ajastimet, sivulla 22
• Ilmoitukset, sivulla 24
• Edustajan tilat, sivulla 28
• Helppokäyttötoiminnot, sivulla 32

Agent Desktop – yleiskatsaus
Agent Desktop sisältää yhden selainpohjaisen sovelluksen, jonka avulla edustajat voivat olla vuorovaikutuksessa
asiakkaiden kanssa äänipuhelujen, keskustelun, sähköpostin tai yhteisöpalveluviestinnän keskustelu-sovelluksen
kautta.

Kun olet kirjautunut Agent Desktopiin, ulkoasu määräytyy sen mukaan, miten Webex Contact Centerin
järjestelmänvalvoja on määrittänyt työpöydän asettelun. Agent Desktopin näyttökoon on oltava suurempi
kuin 500 x 500 pikseliä (leveys x korkeus). Määritä verkkoselaimen zoomaukseksi 100 % parasta mahdollista
Agent Desktop -kokemusta varten. Lisätietoja on kohdassa Reagointikyky, sivulla 43.

Järjestelmänvalvoja määrittää edustajan profiilin käyttöoikeuksia ja työpöydän asetuksia varten. Edustajat
liitetään tiettyyn ryhmään, joka tukee tiettyä toimintoa. Kyse voi olla esimerkiksi ryhmästä edustajia
tiimissä, joka tukee Gold-asiakkaita tai hallinnoi laskutusta.

Huomautus

Järjestelmänvalvoja määrittää seuraavat edustajan profiilin käyttöoikeudet ja asetukset:

• Saapuvien puhelujen toiminnot

• Vapaan tilan syyt

• Jonon siirto

• Edustajan yksitellen puhuminen ja siirto

• Päättämisen ja päättämisajastimen tiedot

Cisco Webex Contact Center Agent Desktop -käyttöopas
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• Edustaja automaattisesti tavoitettavissa

• Lähtevien puhelujen toiminnot

• Valintanumeron ja osoitekirjan toiminnot

• Pääsy asiakaspalvelijan suorituskykytilastojen raportteihin

• Widgettien käyttöoikeus

• Jono on paikka, jossa aktiiviset yhteydenotot säilytetään ja jaetaan edustajille yhteydenottojen
odottaessa edustajan vastausta.

• Järjestelmänvalvoja määrittää yritykselle sopivat vapaan tilan syyt. Vapaa tila tarkoittaa, että olet
kirjautunut sisään, mutta et ole valmis hyväksymään reititettyjä pyyntöjä. Tällainen on esimerkiksi
lounastauko.

Huomautus

Agent Desktop -vaatimukset
Agent Desktop edellyttää seuraavia asetuksia sen varmistamiseksi, että kaikki ominaisuudet toimivat odotetulla
tavalla ennen ensimmäistä kirjautumista.

Järjestelmävaatimukset
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset ovat seuraavat:

• Muisti – 2 gigatavun yleinen RAM-muisti, lukuun ottamatta käyttöjärjestelmän varausta.

• Käyttöjärjestelmä – tuetut käyttöjärjestelmät ovat seuraavat:

• Windows 10 ja Windows 11

• macOS 10.12, 10.13 ja 10.14

• Chrome OS 70 (64-bittinen) ja uudemmat

Selainvaatimukset
Seuraavassa taulukossa on luettelo tuetuista selaimista.

Taulu 1. Tuetut selaimet

Selaimen versioKäyttöjärjestelmä

• Google Chrome -versio 76.0.3809 ja uudemmat

• Firefox Extended Support Release (ESR) V68 ja uudemmat

• Edge Chromium (MS Edge V79 ja uudemmat)

Windows 10

Cisco Webex Contact Center Agent Desktop -käyttöopas
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Selaimen versioKäyttöjärjestelmä

• Google Chrome -versio 103.0.5060.114 ja uudemmat

• Firefox Extended Support Release (ESR) V102.0 ja uudemmat

• Edge Chromium (MS Edge V103.0.1264.44 ja uudemmat)

Windows 11

• Google Chrome -versio 76.0.3809 ja uudemmat

• Firefox Extended Support Release (ESR) V68 ja uudemmat

• Edge Chromium (MS Edge V79 ja uudemmat)

macOS

• Chromium V73 ja uudemmat

• Google Chrome -versio 76.0.3809 ja uudemmat

Chrome-käyttöjärjestelmä

Seuraavat selainasetukset on määritettävä:

• Evästeet ja sivustotiedot ovat käytössä.

• Suojaustasoksi on määritetty Normaali.

• Kuva-asetus on käytössä.

• Ponnahdusikkunoiden esto on poissa käytöstä.

• JavaScript on käytössä.

Virtual Desktop -rakenne (VDI)
Järjestelmä tukee seuraavia virtuaalityöpöytiä:

• 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

Puhelinvaatimukset
Puhevuorovaikutuksia käsittelevillä edustajilla on oltava puhelin. Tarkista yhteys soittamalla valintanumeroon
(DN) toisesta puhelimesta ja vahvista ääniyhteys. Sama valintanumero on annettava Aseman kirjautumistiedot
-valintaikkunassa (Aseman kirjautumistiedot > Valintanumero) sisäänkirjauksen yhteydessä. Lisätietoja
on kohdassa Kirjautuminen Agent Desktopiin, sivulla 41.
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Edustajan laitteet
Cisco Webex Contact Center tukee seuraavia edustajan laitteita soittamista varten:

• Webex Calling -pöytäpuhelin

• Webex Calling -työpöytäsovellus (PC-ääni)

• Webex-mobiilisovellus matkapuhelimeen

• Webex-sovellus integroituna Webex Callingiin (PC-ääni)

Jos käytät soittavaa laitetta, anna alanumero, jonka järjestelmänvalvoja on määrittänyt Aseman
kirjautumistiedot -valintaikkunassa (Aseman kirjautumistiedot > Alanumero), kun kirjaudut sisään.
Lisätietoja on kohdassa Kirjautuminen Agent Desktopiin, sivulla 41.

Webex-sovellus asiakaskoneena

Järjestelmääsi (henkilökohtaiseen laitteeseen) ladattuna Webex-sovellus tarkoittaa Webex-asiakasohjelmaia.
Lisätietoja on kohdassa Lataa sovellus.

Webex-asiakasohjelmaia voidaan käyttää päätepisteenä, kun se on integroitu Webex Callingiin. Jos haluat
vastaanottaa tai soittaa äänipuhelun, sinun on kirjauduttava Agent Desktopiin käyttämällä alanumeroa (Aseman
kirjautumistiedot > Alanumero).

Jos käytät alanumeroa, voit vastata äänipuheluun Webex-asiakasohjelmaista Jos et vastaa puheluun käytettävissä
olevan enimmäisajan kuluessa, puhelu palautetaan jonoon ja järjestelmä muuttaa tilaksesi RONA.

Voit myös käyttää Webex-sovellusiä Agent Desktopista sekä tehdä yhteistyötä organisaatiosi muiden edustajien,
valvojien ja asiantuntijoiden kanssa joutumatta poistumaan Agent Desktopista. Puhelun hallinta ei kuitenkaan
ole käytettävissä. Jos haluat vastaanottaa ja soittaa puheluita, sinulla on edelleen oltava ulkoinen, ei-upotettu
Webex-sovellus. Lisätietoja on kohdassa Puhelusovellukset.

Lisätietoja Webex-sovellusin käytöstä Agent Desktopista on kohdassa Webex-sovellus, sivulla 54.

Jos käytät Webex-asiakasohjelmaia ja Webex-sovellusiä Agent Desktopissa, saapuvien puhelujen
ilmoitukset tulevat näkyviin seuraavasti:

• Kun Tehtäväluettelo -ruutu on laajennettuna Agent Desktopissa ja sinulle saapuu puhelu asiakkaalta,
Webex-asiakasohjelmain ilmoitus ja Agent Desktopin ponnahdusikkuna tulevat näkyviin.

• Kun Webex-asiakasohjelma ja Agent Desktop eivät ole aktiivisina:

• Kun asiakkaalta saapuu puhelu Webex-asiakasohjelmaissa, saat selaimen toaster-ilmoituksen
ja Webex-asiakasohjelmain ilmoituksen.

• Kun saat puhelut asiakkaalta Webex Clientissa ja kollegalta Webexissä samanaikaisesti, saat
ilmoituksen selaimessa, Webex-asiakasohjelmaissa ja Webexissä.

Huomautus
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Lokalisointi
Agent Desktop -käyttöliittymä

Agent Desktop -käyttöliittymä tukee lokalisointia 29 kielelle.

Tuetut kielet ovat seuraavat:

bulgaria, katalaani, kiina (Kiina), kiina (Taiwan), kroatia, tsekki, tanska, hollanti, englanti (Yhdistynyt
kuningaskunta), englanti (Yhdysvallat), suomi, ranska, saksa, unkari, italia, japani, korea, norja, puola, portugali
(Brasilia), portugali (Portugali), romania, venäjä, serbia, slovakki, sloveeni, espanja, ruotsi ja turkki.

Agent Desktop -käyttöliittymän kieli perustuu selaimen kieliasetuksiin. Oletetaan esimerkiksi, että olet valinnut
ensisijaiseksi kieleksi ranskan Google Chrome -selaimessa. Kun käynnistät Agent Desktopin Google Chrome
-selaimessa, Agent Desktop -käyttöliittymä näkyy ranskankielisenä (Ranska).

Firefox-selaimessa Agent Desktop -käyttöliittymän kieli perustuu verkkosivuille valittuun ensisijaiseen
kieleen. Voit valita verkkosivun kielen Verkkosivun kieliasetukset -valintaikkunassa (Asetukset >
Yleiset > Kieli ja ulkoasu > Kieli > Valitse...). Lisätietoja on kohdassa Näyttökielten valinta
monikielisille verkkosivuille.

Huomautus

Agent Desktop Käyttöopas

Agent Desktop -käyttöopas tukee lokalisointia 13 kielelle. Oletuskieli on englanti (Yhdysvallat).

Tuetut kielet ovat seuraavat:

kiina (Hongkong), kiina (yksinkertaistettu), tanska, hollanti, ranska, saksa, italia, japani, korea, portugali
(Brasilia), venäjä, espanja ja ruotsi. Lisätietoja on kohdassa Käännetyt loppukäyttäjän oppaat.

Agent Desktop -käyttöliittymä
Agent Desktop -käyttöliittymässä on seuraavat osiot:

• Vaakasuuntainen ylätunniste, sivulla 7

• Siirtymispalkki, sivulla 8

• Tehtäväluettelo, sivulla 9

• Edustajan vuorovaikutushistoria, sivulla 13

• Vuorovaikutuksen ohjaus, sivulla 14

• Työtila, sivulla 15

• Lisätiedot-ruutu, sivulla 15
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Kuva 1. Esimerkki puheluihin tarkoitetusta Agent Desktop -käyttöliittymästä
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Kuva 2. Esimerkki Uudet digitaaliset kanavat:lle tarkoitetusta Agent Desktop -käyttöliittymästä

Vaakasuuntainen ylätunniste
vaakasuuntainen ylätunniste on alue, joka kulkee Agent Desktop -käyttöliittymän yläreunassa. vaakasuuntainen
ylätunniste:ssa ovat käytettävissä seuraavat vaihtoehdot:

• Otsikko ja logo: näyttää Cisco Webex Contact Centerin logon ja nimen (oletus) näytön vasemmassa
yläkulmassa. Järjestelmänvalvoja voi mukauttaa otsikkoa ja logoa työpöydän asetteluasetusten mukaan.

• Tavoitettavuustila – näyttää tavoitettavuustilasi yhteydenottojen vastaanoton ja hyväksynnän osalta
kaikissa viestintäkanavissa (äänipuhelu, keskustelu, sähköposti tai yhteisöpalveluviestinnän keskustelu).
Kun kirjaudut Agent Desktopiin, tilasi on oletusarvon mukaan Vapaa. Lisätietoja on kohdassa Edustajan
tavoitettavuustilat, sivulla 28.

• Webex-sovellus: näyttää asetuksen, jonka avulla voit tehdä yhteistyötä organisaation muiden edustajien,
valvojien ja asiantuntijoiden kanssa joutumatta poistumaan Agent Desktopista. Lisätietoja on kohdassa
Webex-sovellus, sivulla 54.

• Lähtevä puhelu: näyttää asetuksen, jonka avulla voit soittaa lähtevän puhelun. Lähtevä puhelu -kuvake
on näkyvissä edustajaprofiilisi kokoonpanon mukaisesti. Lisätietoja on kohdassa Lähtevän puhelun
soittaminen, sivulla 72.

Cisco Webex Contact Center Agent Desktop -käyttöopas
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• Ilmoituskeskus: näyttää vastaanottamiesi uusien viestin lukumäärän. Kun napsautat
Ilmoituskeskus-kuvaketta, työpöydän hälytykset ja ilmoitukset tulevat näkyviin valintaikkunaan.
Lisätietoja on kohdassa Ilmoituskeskuksen käyttö, sivulla 53.

Voit myös käyttää aiempaa ponnahdusikkunaa sen URL-osoitteen avulla. Lisätietoja on kohdassa
Ponnahdusikkunan käyttö, sivulla 50.

• Käyttäjäprofiili: näyttää tietosi ja asetuksesi. Lisätietoja on kohdassa Käyttäjäprofiili, sivulla 50.

• Webex-sovellus, Lähtevä puhelu- ja Ilmoituskeskus-kuvakkeet sekä niiden näyttöjärjestys
vaakasuuntaisessa ylätunnisteessa määräytyvät järjestelmänvalvojan määrittämän kokoonpanon
mukaan.

• Jos järjestelmänvalvoja on määrittänyt ylätunnistewidgetit, ne näkyvät vaakasuuntainen
ylätunniste:ssa. Lisätietoja widgeteistä on kohdassa Widgettien hallinta, sivulla 109.

Huomautus

Siirtymispalkki
Siirtymispalkki näkyy Agent Desktop -käyttöliittymän vasemmalla puolella.

Kuvakkeiden käytettävyys Siirtymispalkki:ssä määräytyy sen mukaan, miten järjestelmänvalvoja on
määrittänyt työpöydän asettelun.

Huomautus

Seuraavat kuvakkeet ovat käytettävissä tärkeimpiä toimintoja varten:

• Aloitus ( ): näyttää edustajan dashboardin, jossa voit käsitellä huomiotasi vaativia valmiita tai
määritettyjä yhteydenottoja. Voit suorittaa toimintoja, esimerkiksi viestiä asiakkaiden kanssa eri kanavien
kautta ja tarkastella asiakastietoja. Kuvakkeen laskuri osoittaa niiden pyyntöjen määrän, joita et ole

hyväksynyt eri kanavissa. Esimerkki: .

• Edustajan suorituskykytilastot ( ): tuo näkyviin Edustajan suorituskykytilastot -widgetin, joka
sisältää edustajan historialliset ja reaaliaikaiset tilastotiedot. Jos profiilisi on määritetty tilastotietojen
raportointia varten, Edustajan suorituskykytilastot -kuvake näkyy Siirtymispalkki:ssä. Lisätietoja
tilastoraporteista on kohdassa Edustajan suorituskykytilastot -raportit, sivulla 115.

• Lataa uudelleen ( ): jos käytät Agent Desktop ia iFramessa, valitse Lataa uudelleenAgent Desktop
-verkkosivun päivitystä varten. IFrame on HTML-elementti, jonka avulla voit sijoittaa verkkosivun toisen
verkkosivun sisään.

Lataa uudelleen -kuvake näkyy vain silloin, kun käytät Agent Desktopia
iFramessa.

Huomautus

• Palaute ( ): näyttää Palaute-sivun uudessa selainvälilehdessä. Voit antaa palautetta työpöydän
käyttökokemuksesta.

Cisco Webex Contact Center Agent Desktop -käyttöopas
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• Ohje ( ): näyttää ohjeaiheet Ohjekeskus-valintaikkunassa. Voit tarkastella ohjeaiheita PDF-muodossa
valitsemalla Näytä PDF:nä.

• Työpöydän asettelun perusteella mukautetut kuvakkeet (esimerkiksi Customer Experience Analytics
-kuvake) näkyvät Siirtymispalkki:ssä Ohje-kuvakkeen yläpuolella.

• Kun Agent Desktopia käytetään ensimmäisen kerran tai välimuisti tyhjennetään, mukautettu otsikko
ja logo sekä mukautetut kuvakkeet latautuvat Siirtymispalkki:hen muutamaa sekuntia myöhemmin.

• Mukautetut kuvakkeet tai widgetit ladataan ensin välimuistin perusteella ja sitten palvelimen
synkronoinnin perusteella. Jos järjestelmänvalvoja päivittää työpöydän asettelumäärityksiä, sinun
on tyhjennettävä välimuisti ja ladattava Agent Desktop uudelleen, jotta voit tarkastella uusimpia
mukautettuja kuvakkeita tai widgettejä. Jos uudelleenlatausta yritetään tyhjentämättä välimuistia,
näyttö voi vilkkua ja toiminta voi myös muuttua ennakoimattomaksi.

Huomautus

Tehtäväluettelo
Tehtäväluettelo -ruutu näkyy Agent Desktop -käyttöliittymän vasemmassa yläkulmassa.

Kun pyyntö on reititetty jonoosi ja olet vapaana, uusi pyyntö tulee näkyviin Tehtäväluettelo -ruutuusi. Sinun
on hyväksyttävä pyyntö, jotta voit aloittaa vuorovaikutuksen asiakkaan kanssa. Oletus arvon mukaan
Tehtäväluettelo -ruutu on laajennettuna. Jos Tehtäväluettelo -ruutu on kutistettuna, työpöydän oikeassa
alakulmassa näkyy ponnahdusikkuna pyynnön hyväksyntää varten. Lisätietoja on kohdassa Ponnahdusikkuna,
sivulla 11.

Jos sinulla on useita pyyntöjä, uusin pyyntö näkyy Tehtäväluettelo -ruudun yläosassa. Järjestyksenä on puhelut,
keskustelut, yhteisöpalveluviestinnän keskustelut ja sähköpostiviestit.

Pyynnössä näkyvät seuraavat tiedot:

• Puhelut: näyttää otsikon ja kuvakkeen, joka ilmaisee puhelutyypin, asiakkaan puhelinnumeron, DNIS:n
(Dialed Number Identification Service), puhelun sinulle reitittäneen jonon nimen sekä ajastimen, joka
ilmaisee puhelun vastaanotosta kuluneen ajan. Saapuvan puhelun tilana näkyy Soi.

Seuraavassa taulukossa luetellaan puhelutyypit, kuvakkeet ja vastaavat otsikot:

KuvakeOtsikkoPuhelutyyppi

Saapuva puheluSaapuva äänipuhelu

TakaisinsoittoTakaisinsoitto

KampanjapuheluLähtevien kampanjoiden
esikatselupuhelu

Lähtevä puheluLähtevä puhelu
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• Keskustelut: näyttää (keskustelu) -kuvake, asiakkaan nimi tai yksilöllinen tunnus, sähköpostiosoite,
keskustelun sinulle reitittänyt jono ja ajastin, joka osoittaa, kuinka kauan keskustelu on odottanut
hyväksyntääsi.

• Yhteisöpalveluviestinnän keskustelut: näkyvissä ovat seuraavat tiedot:

• Facebook Messenger: Pyynnössä näkyvät (Messenger) -kuvake, keskustelupyynnön sinulle
reitittänyt jono, Facebook-yrityssivun yksilöllinen tunnus ja ajastin, joka osoittaa keskustelupyynnön
vastaanotosta kuluneen ajan.

Asiakkaan nimi näkyy työpöydällä vain, jos asiakkaan profiilitiedot
Facebook Messengerissä on määritetty julkisiksi.

Huomautus

• Tekstiviesti: Pyynnössä näkyvät (tekstiviesti) -kuvake, asiakkaan puhelinnumero,
tekstiviestikeskustelupyynnön sinulle reitittänyt jono, lähdenumero (DN) ja ajastin, joka osoittaa
keskustelupyynnön vastaanotosta kuluneen ajan.

• Sähköpostiviestit: näyttää (sähköposti) -kuvake, asiakkaan nimi, jono, joka reititti sähköpostin sinulle,
asiakkaan sähköpostitunnus ja ajastin, joka ilmaisee sähköpostipyynnön vastaanotosta kuluneen ajan.

• Kun viet osoittimen pyynnön päälle Tehtäväluettelo -ruudussa, (laajenna) -kuvake tulee
näkyviin. Näytä pyynnön tiedot valitsemalla .

• Saat ääni-ilmoituksen, kun sinulle saapuu keskustelu-, yhteisöpalveluviestinnän keskustelu- tai
sähköpostipyyntö.

• -laskuri osoittaa lukemattomien viestien määrän kussakin keskustelussa ja yhteisöpalveluviestinnän
keskustelu -tehtävässä.

Huomautus

Tehtäväluettelo -ruudussa näkyvät seuraavat vaihtoehdot:

• Hyväksy kaikki tehtävät: valitse Hyväksy kaikki tehtävät, jos haluat hyväksyä kaikki pyynnöt
(keskustelut, sähköpostit tai yhteisöpalveluviestinnän keskustelut) yhdessä. Hyväksy kaikki tehtävät
-painike on näkyvissä, kun uusia pyyntöjä on enemmän kuin viisi.

• Uudet vastaukset: valitse Uudet vastaukset, jos haluat selata lukemattomia viestejä (keskustelut tai
yhteisöpalveluviestinnän keskustelut).

Kun olet hyväksynyt pyynnön, ajastin näyttää pyynnön hyväksymisen jälkeen kuluneen ajan. Lisätietoja on
kohdassa Tila ja yhdistetyt ajastimet, sivulla 22.
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• Jos et voi hyväksyä pyyntöä ajastimessa näkyvän määritetyn ajan kuluessa, ponnahdusikkunan
toimintopainike vilkkuu muutaman sekunnin ajan ja tilaksi vaihtuu RONA (Redirection on No
Answer). Lisätietoja RONA-tilasta on kohdassa Edustajan tavoitettavuustilat, sivulla 28.

• Huomaa, että sinut kirjataan ulos, kun Tehtäväluettelo -ruutu kutistetaan. Jos kirjaudut Agent
Desktopiin tyhjentämättä välimuistia, Tehtäväluettelo -ruutu säilyttää aiemman valintasi eli kutistetun
tilan.

Huomautus

Ponnahdusikkuna
Jos Tehtäväluettelo -ruutu on kutistettuna, näet ponnahdusikkunan Työpöytä:n oikeassa alakulmassa.
Ponnahdusikkuna tulee näkyviin, kun puhelu, keskustelu, sähköposti tai yhteisöpalveluviestinnän keskustelu
-pyyntö on reititetty sinulle.

Työpöytä sisältää seuraavat ponnahdusikkunat:

• Yhdistävä ponnahdusikkuna: yhdistävä ponnahdusikkuna kertoo, että uutta yhteydenottopyyntöä
määritetään parhaillaan.

• Yhteydenottopyynnön ponnahdusikkuna: yhteydenottopyynnön ponnahdusikkuna tulee näkyviin
yhdistävän ponnahdusikkunan jälkeen. Sinun on ryhdyttävä toimiin yhteydenottopyynnön
ponnahdusikkunassa, ennen kuin tilaksesi tulee RONA. Ponnahdusikkunassa näkyvät muuttujat,
toimintopainikkeet tai linkit kullekin kanavalle määritetyn kokoonpanon mukaan.
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Et voi kirjautua ulos, kun yhdistävä ponnahdusikkuna tai yhteydenottopyynnön ponnahdusikkuna tule
näkyviin Työpöytä:ään.

Huomautus

Ponnahdusikkunassa näkyvät muuttujat, toimintopainikkeet tai linkit kullekin kanavalle määritetyn kokoonpanon
mukaan. Seuraavassa taulukossa on luettelo muuttujista, jotka näkyvät ponnahdusikkunassa, kanavatyypin
mukaan:

Taulu 2. Äänikanavan muuttujat näkyvät ponnahdusikkunassa

Muuttujat näkyvät ponnahdusikkunassaÄänikanava – puhelutyyppi

Järjestelmänvalvoja määrittää kulun suunnittelutoiminnossa muuttujat,
niiden nimet ja niiden näyttöjärjestyksen Agent Desktopissa.
Ponnahdusikkunassa näkyy vähintään kolme ja enintään kuusi
muuttujaa. Järjestelmänvalvojan turvallisiksi merkitsemät muuttujat
eivät näy saapuvassa ponnahdusikkunassa.

Konsultointipuhelupyynnön ponnahdusikkunassa näkyy
enintään yhdeksän muuttujaa. Niihin kuuluvat kolme
oletusmuuttujaa (edustajan nimi, edustajan DN,
asiakaspalvelijatiimi) ja enintään kuusi järjestelmänvalvojan
määrittämää muuttujaa. Kolme oletusmuuttujaa viittaavat
konsultointipuhelun aloittaneeseen edustajaan.

Huomautus

• Puhelinnumero

• Jonon nimi

• DNIS (Dialed Number Identification Service)

Saapuva äänipuhelu

• Puhelinnumero

• Jonon nimi

• DNIS (Dialed Number Identification Service)

Takaisinsoitto

• Muuttujat, jotka perustuvat järjestelmänvalvojan määrittämään
kokoonpanoon.

Lähtevien kampanjoiden
esikatselupuhelu

• Puhelinnumero

• Jonon nimi

• DNIS (Dialed Number Identification Service)

Lähtevä puhelu

Cisco Webex Contact Center Agent Desktop -käyttöopas
12

Esittely
Ponnahdusikkuna



Taulu 3. Digitaalisen kanavan muuttujat näkyvät ponnahdusikkunassa

Muuttujat näkyvät ponnahdusikkunassaDigitaalisen kanavan tyyppi

• Jonon nimi

• Lähdesivu

Facebook Messenger

• Jonon nimi

• Puhelinnumero

• Lähdenumero

Tekstiviestipalvelu (SMS)

• Asiakkaan nimi

• Sähköposti

• Jonon nimi

WebChat

• Asiakkaan nimi

• Sähköposti

• Jonon nimi

Sähköposti

• Asiakkaan nimi

• Jonon nimi

WhatsApp

Kun pyyntöjä on useita, ponnahdusikkunat pinotaan. Jos sinulla on yli viisi pyyntöä missä vaiheessa tahansa,
pyynnöt näkyvät muodossa 1–5/kokonaismäärä. Voit tarkastella seuraavia pyyntöjä napsauttamalla
-kuvaketta. Voit hyväksyä sähköpostin, keskustelun tai yhteisöpalveluviestinnän keskustelu:n napsauttamalla
Hyväksy-painiketta kussakin ponnahdusikkunassa. Jos haluat hyväksyä kaikki pyynnöt yhdessä, valitse
Hyväksypyyntöjen määrä. Aikaisin pyyntö näkyy ylimpänä. Järjestyksenä on sähköpostit,
yhteisöpalveluviestinnän keskustelut, keskustelut ja puhelut ylhäältä alas.

Edustajan vuorovaikutushistoria
Edustajan vuorovaikutushistoria -ruutu näkyy Agent Desktop -käyttöliittymän vasemmassa alakulmassa. Voit
tarkastella aiempaa viestintää asiakkaan kanssa kaikissa kanavissa (puhe, sähköposti, keskustelu ja sosiaalinen
media) tämän ruudun avulla. Ruudussa näkyvät viimeisten 24 tunnin tiedot.

Jos haluat tarkastella aiempaa viestintää tiettyjen kanavien perusteella viimeisten 24 tunnin ajalta, valitse jokin
seuraavista välilehdistä:

• Kaikki – näyttää tiedot aiemmasta viestinnästäsi kaikissa kanavissa sekä yhteyden kokonaiskeston ja
pyynnön hyväksynnän aikaleiman. Tämä on oletusvalinta.

• Puhelut – näyttää äänipuhelujen tiedot sekä asiakkaan puhelinnumeron, päättämisen syyn, yhteyden
kokonaiskeston ja pyynnön hyväksynnän aikaleiman.
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Voit soittaa lähtevän puhelun napsauttamalla puhelinnumeroa Edustajan vuorovaikutushistoria -ruudussa.
Voit myös muokata puhelinnumeroa tarvittaessa ennen lähtevän puhelun soittamista. Lisätietoja on
kohdassa Lähtevän puhelun soittaminen kohteesta Edustajan vuorovaikutushistoria, sivulla 74.

• Keskustelut – näyttää keskustelujesi tiedot sekä asiakkaan nimen, päättämisen syyn, yhteyden
kokonaiskeston ja pyynnön hyväksynnän aikaleiman.

• Yhteisöpalveluviestinnän keskustelut – näyttää tiedot Facebook Messenger-, tekstiviesti- ja
WhatsApp-keskusteluistasi sekä asiakkaan nimen (Facebook Messenger ja WhatsApp), asiakkaan
puhelinnumeron (tekstiviestit), päättämisen syyn, yhteyden kokonaiskeston ja pyynnön hyväksynnän
aikaleiman.

• Sähköpostit – näyttää sähköpostiviestiesi tiedot sekä asiakkaan sähköpostiosoitteen, päättämisen syyn,
yhteyden kokonaiskeston ja pyynnön hyväksynnän aikaleiman.

• Edustajan vuorovaikutushistoria -ruutu noutaa kaikkien valmiiden vuorovaikutusten tiedot ja niiden
päättämisen syyt. Jos vuorovaikutusta ei ole päätetty, päättämissyynä näkyy –. Huomaa, että
päättämisen syy ei ehkä näy Edustajan vuorovaikutushistoria -ruudussa enintään kuuden sekunnin
kuluessa vuorovaikutuksen lopettamisesta. Siihen asti kyseisessä kohdassa näkyy –. Lisätietoja on
kohdassa Päättämissyyn käyttö, sivulla 46.

• Edustajan vuorovaikutushistoria -ruutu tukee enintään 13 merkin pituisia päättämisen syitä. Jos
merkkien määrä ylittää tämän rajan, näkyviin tulee kolme pistettä sisältävä kuvake. Jos viet hiiren
osoittimen kolme pistettä sisältävän kuvakkeen päälle, työkaluvihjeessä näkyy päättämisen
täydellinen syy.

• Voit muuttaa Edustajan vuorovaikutushistoria -ruudun kokoa tai pienentää sen.

• Voit muuttaa kokoa viemällä hiiren osoittimen Edustajan vuorovaikutushistoria -ruudun reunan

päälle. Kun hiiren osoittimesta tulee (koonmuuttokahva), vedä ja pudota muuttaaksesi
Edustajan vuorovaikutushistoria -ruudun kokoa pystysuunnassa. Kooltaan muutettu Edustajan
vuorovaikutushistoria -ruutu säilyy, kunnes kirjaudut ulos, suljet selaimen tai tyhjennät selaimen
välimuistin.

• Voit pienentää ruudun viemällä hiiren osoittimen joko Tehtäväluettelo -ruudun tai Edustajan

vuorovaikutushistoria -ruudun päälle. (kutista) -kuvake tulee näkyviin. Sulje ruutu valitsemalla

.

Huomautus

Vuorovaikutuksen ohjaus
Vuorovaikutuksen ohjaus -ruutu näkyy keskellä Agent Desktop -liittymän yläosassa.

Vuorovaikutuksen ohjaus -ruutu sisältää seuraavat tiedot:

• Asiakastiedot ja kaikki äänipuheluihin liittyvien tietojen muuttujat. Järjestelmänvalvoja määrittää kulun
suunnittelutoiminnossa muuttujat, niiden nimet ja niiden näyttöjärjestyksen Vuorovaikutuksen ohjaus
-ruudussa. Vuorovaikutuksen ohjaus -ruudussa näytetään enintään 30 muuttujaa.

• Yhdistetty ajastin, joka sisältää asiakasyhteyden keston viestinnän lopetukseen asti.
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• Yhdistetyn ajastimen lisäksi Vuorovaikutuksen ohjaus -ruudussa näkyy toinen ajastin järjestelmän
asettaman tilan ja vuorovaikutuksen jatkamistavan perusteella. Kun esimerkiksi asetat puhelun pitoon,
ajastin näyttää pitoajan Konsultointi pidossa -tilan.

• Hallintapainikkeet, joilla voidaan suorittaa tehtäviä profiilisi määritysten mukaan. Aktiivisen puhelun
aikana voit esimerkiksi nauhoittaa Aloita nauhoitus -hallintapainikkeella.

Kun hyväksyt äänipuhelun (saapuvan vai lähtevän), Vuorovaikutuksen ohjaus -ruutu laajentuu oletusarvoisesti
ja pysyy laajennettuna, vaikka vaihtaisit eri vaihtoehtojen välillä Siirtymispalkkiissä.

Kun hyväksyt sähköpostiviestin, keskustelun tai yhteisöpalveluviestinnän keskustelu -pyynnön,
Vuorovaikutuksen ohjaus -ruutu pienennetään oletusarvoisesti. Käytä (laajenna) -kuvaketta laajentaaksesi
Vuorovaikutuksen ohjaus -ruudun ja tarkastellaksesi asiakastietoja.

Voit kopioida asiakastiedot pitämällä hiiren osoitinta niiden päällä ja valitsemalla .Huomautus

Lisätietoja yhdistetystä ajastimesta on kohdassa Tila ja yhdistetyt ajastimet, sivulla 22. Lisätietoja
CAD-muuttujien päivityksestä on kohdassa Puheluun liittyvien tietomuuttujien muokkaus, sivulla 63.

Työtila
Työtila -ruutu näkyy Agent Desktop -käyttöliittymän keskellä vain silloin, kun hyväksyt sähköposti-, keskustelu-
tai yhteisöpalveluviestinnän keskustelu -pyynnön.

Kun hyväksyt äänipuhelun (saapuvan tai lähtevän), keskiruudussa näkyy Lisätiedot -ruutu.Huomautus

Keskiruudussa näytettävät tiedot perustuvat yhteystietokorttiin, jonka olet valinnut Tehtäväluettelo -ruudussa.
Kun esimerkiksi valitset aktiivisen sähköpostiyhteystiedon, keskiruudussa näkyvät vastaanotetun sähköpostin
tiedot.

Keskiruudussa voi näkyä myös muita tietoja, jotka perustuvat valintaasi Siirtymispalkkiissä. Kun esimerkiksi
valitset Edustajan suorituskykytilastot (jos profiilisi on määritetty), keskiruudussa näkyvät raporttisi.

Kun viet hiiren osoittimen joko Tehtäväluettelo -ruudun tai Edustajan vuorovaikutushistoria -ruudun

päälle, (kutista) -kuvake tulee näkyviin. Sulje ruutu ja suurenna työtilaasi valitsemalla .

Huomautus

Lisätiedot-ruutu
Lisätiedot-ruudun näyttösijainti Agent Desktop -käyttöliittymässä määräytyy aktiivisen pyynnön tyypin
mukaan.

Kun hyväksyt sähköposti-, keskustelu- tai yhteisöpalveluviestinnän keskustelu -pyynnön, Lisätiedot -ruutu
tulee näkyviin työpöydän oikeanpuoleiseen osaan ja Työtila -ruutu tulee näkyviin työpöydän keskelle. Kun
hyväksyt äänipuhelun (saapuvan tai lähtevän), Lisätiedot -ruutu tulee näkyviin työpöydän keskelle.
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Widgetit näkyvät työpöydällä Lisätiedot -ruudun välilehdissä. Kussakin ruudun välilehdessä voi olla yksi tai
useita widgettejä sen mukaan, millaiset oletusarvoiset työpöydän asetteluasetukset järjestelmänvalvoja on
määrittänyt. Lisätietoja on kohdassa Widgettien hallinta, sivulla 109.

Lisätiedot -ruudun välilehtien tiedot ovat seuraavat:

• Yhteydenottohistoria (oletus): Näyttää tiedot yhteydenpidosta asiakkaan kanssa viimeisten 60 päivän
ajalta. Yhteydenottohistoriassa näytetään enintään 300 tietuetta. Kun käyt asiakkaan kanssa keskustelua
digitaalisen kanavan (sähköposti, keskustelu tai yhteisöpalvelun viesti) kautta,
Yhteydenottohistoria-välilehdessä näkyvät asiakkaan aiemmat yhteydenotot saman kanavan kautta.
Kun puhut äänipuhelua, Yhteydenottohistoria-välilehdessä näkyy vain äänipuhelujen historia.

Kun hyväksyt yhteydenoton, asiakastiedot näkyvät Yhteydenottohistoria-välilehdessä kronologisessa
järjestyksessä. Asiakkaan historiatietoja ovat asiakkaan nimi, päättämisen syy, jonon nimi, yhdistämisaika
ja lopetusaika. Voit myös tarkastella asiakkaan aiempia sähköpostiviestejä napsauttamalla Näytä
sähköpostiviesti-linkkiä.

Yhteydenottohistoria-välilehti noutaa kaikkien valmiiden vuorovaikutusten
tiedot ja niiden päättämisen syyt. Jos vuorovaikutusta ei ole päätetty,
päättämissyynä näkyy –.Lisätietoja on kohdassa Päättämissyyn käyttö,
sivulla 46.

Huomautus

• Ponnahdusikkuna: Näyttää Ponnahdusikkuna-välilehden työpöydän asettelun oletusasetusten perusteella.

• Mukautetut widgetit: Näyttää mukautetut välilehdissä sijaitsevat widgetit työpöydän oletusasettelun tai
organisaatioasetusten perusteella. Lisätietoja on kohdassa Widgettien hallinta, sivulla 109.

Saat välilehden koko nimen näkyviin pitämällä hiiren osoitinta välilehden otsikon päällä.

Välilehtivalintasi tiettyä vuorovaikutusta varten säilyy Lisätiedot-ruudussa silloinkin, kun siirryt eri
vuorovaikutusten tai mukautettujen sivujen välillä. Ajatellaan esimerkiksi, että puhut äänipuhelua ja
olet käyttänyt Ponnahdusikkuna-välilehteä Lisätiedot-ruudussa. Myöhemmin vaihdat
keskusteluvuorovaikutukseen ja käytät Yhteydenottohistoria-välilehteä. Kun palaat äänipuheluun,
Ponnahdusikkuna-välilehden valinta säilyy.

Välilehtivalinta säilyy, kun lataat kohteen Agent Desktop uudelleen. Kun tyhjennät välimuistin, välilehden
valinta kuitenkin poistuu.

Huomautus

Voit suorittaa seuraavia toimintoja:

• Valitsemalla voit suurentaa valitun välilehden Lisätiedot-ruudussa.

• Voit järjestää välilehdet uudelleen Lisätiedot-ruudussa vetämällä ja pudottamalla. Tämä koskee seuraavia:

• Välilehdet, jotka näkyvät Lisätiedot-ruudussa.

• Välilehdet, jotka on ryhmitelty avattavaan Lisää välilehtiä -valikkoon Lisätiedot-ruudussa. Napsauta
avattavaa Lisää välilehtiä -valikkoa ja valitse sitten tarvittava välilehti.

Välilehtien järjestys säilyy, vaikka siirryt pois Lisätiedot-ruudusta, lataat selaimen uudelleen, tyhjennät
selaimen välimuistin tai kirjaudut ulos ja kirjaudut uudelleen sisään kohteeseen Agent Desktop.
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Voit palauttaa välilehdet oletusjärjestykseen napsauttamalla (Lisää toimintoja) -kuvaketta > Palauta
välilehtijärjestys.

Uudet digitaaliset kanavatin yleiset ominaisuudet

Tekstiliitteet
Liite on tiedosto, joka lähetetään tekstiviestin mukana.

Voit lisätä tekstiliitteen seuraavasti:

Toimintosarja

Vaihe 1 Edustajat voivat joko vetää ja pudottaa liitteet kirjoitusruutuun tai napsauttaa -kuvaketta ja selata esiin
tiedoston, joka liitetään kirjoitusruudussa olevaan vastaukseen.

• Voit lähettää liitteen vain niissä muodoissa, jotka järjestelmänvalvoja on määrittänyt
liitekäytännössä.

• Voit lisätä kuhunkin viestiin yhden liitteen.

• Voit lähettää useita liitteitä tekstiviestin mukana.

• Liitteet, jotka eivät täytä PCI-sääntöä, poistetaan, ja tällaiset liitteet näkyvät harmaina.
Tietokuvake tulee näkyviin. Kun napsautat tietokuvaketta, näkyviin tulee virhesanoma, jossa
kerrotaan liitteiden hylkäyksen syy. Tämä virhesanoma voidaan sulkea, jolloin sääntöjen
vastaiset liitteet pysyvät poissa käytöstä.

Huomautus

Vaihe 2 Edustajat voivat esikatsella tiedostoa ja sen kokoa ennen tiedoston lähetystä asiakkaalle.
Vaihe 3 Poista liite napsauttamalla X-kuvaketta.

Sähköpostiliitteet
Liite on tiedosto, joka lähetetään sähköpostiviestin mukana. Liitteet voivat olla sähköpostiviestin tekstiosassa
tai tavallisena liitteenä.

Voit lisätä sähköpostiliitteen seuraavasti:

Toimintosarja

Vaihe 1 Napsauta -kuvaketta ja selaa liitteeksi ladattava tiedosto esiin.

• Järjestelmänvalvoja määrittää tiedoston enimmäiskoon, tiedostomuodot ja ladattavien tiedostojen
enimmäismäärän.

• Voit tarkastella ja ladata liitteitä sähköpostiketjun vastaanotetuista viesteistä.
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• Liitteet, jotka eivät täytä PCI-sääntöä, poistetaan, ja tällaiset liitteet näkyvät harmaina. Kun valitset
tällaisia liitteitä, sähköpostiviestin lähettäjän yläpuolelle tulee näkyviin banneri-ilmoitus, jossa kerrotaan,
miksi liitteet on poistettu käytöstä. Tämä banneri voidaan sulkea, ja sääntöjen vastaiset liitteet pysyvät
poissa käytöstä.

• Jos siirryt pois sähköpostin kirjoituksesta ja sähköpostiviestin tekstiosassa on sisältöä, järjestelmä tallentaa
luonnoksen.

Vaihe 2 Edustajat voivat esikatsella tiedostoa ja sen kokoa ennen tiedoston lähetystä asiakkaalle.
Vaihe 3 Poista liite napsauttamalla X-kuvaketta.

Mallit
Edustajat voivat käyttää tallennettuja vastauksia viestimallien muodossa. Näiden mallien avulla voidaan
ylläpitää edustajien vastausten yhdenmukaisuutta ja lyhentää usein käytettyjen viestien lähettämiseen käytettävää
aikaa.

Mallin liittäminen

Jos haluat käyttää keskustelussa mallia, toimi seuraavasti:

Toimintosarja

Vaihe 1 Napsauta kirjoitusruudussa olevaa (Malli) -kuvaketta.

Näyttöön tulee modaalinen luettelo määritetyistä malliryhmistä.

Kaikki mallit -välilehti sisältää luettelon kaikista tiimille määritetyistä malleista.

Vaihe 2 Saat näkyviin täydellisen luettelon tiimille määritetyistä malliryhmistä valitsemalla Enemmän.
Vaihe 3 Voit tarkastella malliryhmässä luotujen mallien luetteloa valitsemalla malliryhmän.
Vaihe 4 Valitse malli. Vastaavat tiedot latautuvat kirjoitusruutuun.

Voit suodattaa mallien nimiä antamalla hakukenttään avainsanan ja valitsemalla mallin tulosten
perusteella.

Huomautus

Vaihe 5 Valitse Lähetä.

Lukitut mallit

Järjestelmänvalvojilla on oikeus lukita mallit luodessaan niitä hallintakonsolissa. Lukittujen mallien vieressä

näkyy (Lukittu) -kuvake. Voit käyttää näitä lukittuja malleja sellaisinaan, etkä voi muokata niitä. Jos yrität
suorittaa muokkaustoiminnon, näkyviin tulee virhesanoma.
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Korvattavien parametrien mallit

Järjestelmänvalvojat voivat luoda korvattavien parametrien malleja, joiden avulla edustajat voivat lähettää
asiakkaille mukautettuja viestejä. Voit ladata nämä mallit kirjoitusruutuun sekä siirtyä korvattavien parametrien
välillä sarkainnäppäimellä ja muuttaa niitä.

Mallit, joissa järjestelmäparametrit korvataan dynaamisesti keskustelukonsolissa

Voit käyttää malleja, jotka järjestelmänvalvojat ovat määrittäneet mallin tekstiosassa olevien
järjestelmäparametrien avulla. Kun näitä malleja käytetään keskusteluissa, vastaavat järjestelmäparametrit
korvataan dynaamisesti kirjoitusruudussa.

Monipuolinen muotoilu

Voit käyttää tekstissä monipuolisia muotoilutyylejä ennen viestiin vastaamista napsauttamalla (muotoilu)
-kuvaketta.

Voit käyttää seuraavia monipuolisia muotoilutyylejä kirjoitusruudussa olevassa vastausviestissä:

KuvausMuotoilutyyli

Lihavoi tekstin.Lihavointi

Kursivoi tekstin.Kursiivi

Vetää viivan tekstin yli.Yliviivaus

Valittuun tekstiin voi soveltaa vain yhtä tyyliä. Jos esimerkiksi lihavoit tietyn sanan tai virkkeen, et voi
kursivoida niitä samalla.

Huomautus

Sähköpostiviestien monipuolinen muotoilu

Voit käyttää seuraavia monipuolisia muotoilutyylejä sähköpostin tekstiosassa olevassa vastausviestissä:

KuvausMuotoilutyyli

Lihavoi tekstin.Lihavointi

Kursivoi tekstin.Kursiivi

Alleviivaa tekstin.Alleviivaus

Vetää viivan tekstin yli.Yliviivaus

Lisää tekstiin ennalta määritetyn fontin ja tyylin.Otsikko 1

Sisentää tekstin ja merkitsee sen lainaukseksi, jossa on pystysuora viiva
vasemmassa reunuksessa.

Blockquote

Muuttaa fontin väriä.Fontin väri

Lisää hymiön.Hymiöt
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KuvausMuotoilutyyli

Sisentää tekstin vasemmalle.Sisennä vasemmalle

Sisentää tekstin oikealle.Sisennä oikealle

Luo järjestetyn luettelon.Luettelo järjestettynä

Luo luettelomerkein varustetun luettelon.Luettelo luettelomerkein

Lisää valittuun tekstiin hyperlinkin.Linkki

Lisää tekstialueelle taulukon.Taulukko

Monipuoliset kirjoitustilat
Sähköpostin kirjoitus tukee seuraavia kahta tilaa:

• Lukijatila: voit lukea sähköpostikeskusteluja napsauttamalla haluamaasi sähköpostiviestiä.

Jos vastaanotat uuden sähköpostiviestin katselutilassa, kirjoitusruudun
yläpuolelle tulee näkyviin banneri, jossa on sanoma Näytä kaikki viestit,
jos haluat tehdä lisätoimia.

Huomautus

• Kirjoitustila: voit lähettää vakiosähköposteja kirjoitustilan avulla muotoilemalla tekstiä, lisäämällä
kuvia, liittämällä tiedostoja ja niin edelleen.

Työnkulun käynnistäminen
Voit helposti integroida Webex Contact Centerin ulkoisiin järjestelmiin varmistaaksesi, että asiakastietueet
synkronoidaan reaaliajassa. Tämä voidaan toteuttaa työnkulkujen avulla. Voit käynnistää nämä työnkulut,
kun olet keskustelussa asiakkaan kanssa.

Tämän toiminnon käyttö edellyttää, että asiakkaat hankkivat uudemman Connect-version.Huomautus

Voit käynnistää työnkulun seuraavasti:

Toimintosarja

Vaihe 1 Napsauta kirjoitusruudun yläpuolella olevaa (Käynnistä työnkulku) -kuvaketta.

Näyttöön tulee ponnahdusikkuna, jossa on ennalta määritettyjen työnkulkujen luettelo.

Vaihe 2 Valitse työnkulku ja napsauta Käynnistä-painiketta.
Vaihe 3 Jos työnkulku on määritetty hyväksymään edustajan syöteparametrit, näyttöön tulee ponnahdusikkuna. Anna

tarvittavat parametrit ja napsauta Käynnistä-painiketta.
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Kun työnkulku on käynnistynyt, keskusteluketjuun liitetään ilmoituksen muodossa oleva kirjausketju.

Vaihe 4 Valitse Lähetä.

Tiedotteet
Voit seurata keskusteluja yksityiskohtaisesti tiedotteiden avulla. Voit tarkastella viestiketjun tiedotteita
keskustelutapahtumien ja kirjausketjujen aikana.

Esimerkiksi Keskustelu SULJETTU -tiedote ja edellisen keskustelun aikaleima, joka osoittaa keskustelun
sulkemisajankohdan, näytetään aina, kun keskustelu on ASETETTU UUDELLEEN JONOON.

Pikanäppäimet

Agent Desktop -pikanäppäimet keskusteluille

Edustajat voivat käyttää pikanäppäimiä keskusteluviesteissä:

PikanäppäimetToiminto

Ctrl + EnterKeskusteluviestien lähetys

Jos viestiä ei lähetetä edes sen jälkeen, kun Lähetä -painiketta on napsautettu, edustajat voivat lähettää
viestin uudelleen napsauttamalla Yritä uudelleen napsauttamalla -linkkiä. Yritä uudelleen
napsauttamalla -linkki näkyy edustajan nimen vieressä kyseisessä keskusteluketjussa.

Huomautus

Agent Desktop -pikanäppäimet sähköpostikeskusteluille

Edustajat voivat käyttää seuraavia pikakuvakkeita sähköpostiviesteissä:

PikanäppäimetToiminto

Ctrl + Vaihto + 6Vastaaminen

Ctrl + Vaihto + 5Vastaaminen kaikille

Ctrl + Alt + SLähetä sähköpostiviesti

Ctrl + Vaihto + 0Sähköpostin välittäminen

Toimituskuittaukset
Kun lähetät viestin asiakkaalle, kunkin viestin viereen tallentuu toimituskuittaus viestiketjussa. Ensimmäisestä
viestistä tallentuu LÄHETETTY-kuittaus. Muiden viestien yhteydessä tallentuu TOIMITETTU-kuittaus.
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Tila ja yhdistetyt ajastimet
Seuraavat ajastimet näkyvät Agent Desktopissa kaikkien kanavien (äänipuhelut, soitot ulos, lähtevät ja
digitaaliset kanavat) osalta:

• Tilan ajastin: edustajan tilan ajastin näkyy edustajan Tavoitettavuustila-kentässä vaakasuuntainen
ylätunniste:ssa. Ajastin näyttää ajan, jonka olet ollut nykyisessä tilassa. Tila voi olla Tavoitettavissa,
RONA tai jokin järjestelmänvalvojan määrittämä vapaa tila. Tilan ajastin päivittyy sekunnin välein, ja
ajan muoto on mm:ss. Jos olet yhteydessä yli tunnin ajan, muodoksi vaihtuu tt:mm:ss (esim. 01:10:25).
Kun vaihdat tilaa (esim. tilasta Tavoitettavissa johonkin vapaaseen tilaan), ajastimen arvoksi palautuu
00:00.

• Vapaa-ajastin: jos olet Vapaa-tilassa ja siirryt muiden vapaiden tilojen välillä, ajastin näyttää ajan,
jonka olet ollut nykyisessä vapaassa tilassa, ja kokonaisajan, jonka olet ollut vapaissa tiloissa.
Kuvitellaan esimerkiksi, että olet Vapaa-tilassa 10 minuuttia ja lähdet sitten lounastauolle (määritetty
vapaa tila) 20 minuutiksi. Tämän jälkeen ajastimessa näkyy 20:00/30:00. Lounastauko kestää 20
minuuttia (määritetty vapaa tila), ja Vapaa-tilan kokonaiskesto oli 30 minuuttia.

Kun hyväksyt puhelun, keskustelun, sähköpostin tai yhteisöpalveluviestinnän keskustelu -pyynnön,
Varattu-teksti tulee näkyviin. Varattu-teksti osoittaa, että olet varattuna ja yhteydessä asiakkaaseen.
Kun olet vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa, yhdistetty ajastin näkyy Tehtäväluettelo -ruudussa ja
Vuorovaikutuksen ohjaus -ruudussa. Kun vuorovaikutus päättyy, tilan ajastin näkyy
Tavoitettavuustila-kentässä vaakasuuntainen ylätunniste:ssa. Voit edelleen vastaanottaa aktiivisia
pyyntöjä muilla kanavilla kanavakapasiteettisi mukaan.

Esimerkkejä:

• Ajatellaan, että olet Tavoitettavissa-tilassa 2 minuutin ajan ja hyväksyt saapuvan äänipuhelupyynnön.
Tavoitettavissa-tila vaihtuu Varattu-tilaksi. Pyynnön hyväksynnästä vuorovaikutuksen päättymiseen
on kulunut 10 minuuttia. Päättämisaika on 2 minuuttia. Tämän jälkeen ajastimessa näkyy 14:00,
joka sisältää Tavoitettavissa-tilan ajastimen (2 minuuttia), vuorovaikutusajan (10 minuuttia) ja
päättämisajan (2 minuuttia) tilan ollessa Tavoitettavissa.

• Ajatellaan, että olet Tavoitettavissa-tilassa 2 minuutin ajan ja hyväksyt saapuvan äänipuhelupyynnön.
Tavoitettavissa-tila vaihtuu Varattu-tilaksi. Kun olet vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa, vaihdat
tilaksesi Vapaa, joten et hyväksy yhtään saapuvaa pyyntöä. Vapaa-tilaan vaihtamisesta
vuorovaikutuksen päättymiseen on kulunut 10 minuuttia. Päättämisaika on 2 minuuttia. Tämän
jälkeen ajastimessa näkyy 12:00, joka sisältää Vapaa-tilan ajastimen sekä vuorovaikutusajan (10
minuuttia) ja päättämisajan (2 minuuttia) tilan ollessa Vapaa.

Voit tarkastella raportteja tavoitettavuustilasi mukaan sen sijaan, että
käyttäisit perusteena Varattu-tilaa, koska se ei ole itsenäinen tila.

Huomautus

• Yhdistetty ajastin: kun hyväksyt puhelu-, keskustelu-, sähköpostiviesti- tai yhteisöpalveluviestinnän
keskustelu -pyynnön, ajastin näkyy Tehtäväluettelo -ruudussa pyynnön vieressä. Ajastin näyttää ajan,
joka on kulunut pyynnön hyväksymisestä. Yhdistetty ajastin päivittyy sekunnin välein, ja ajan muoto on
mm:ss. Jos olet yhteydessä yli tunnin ajan, muodoksi vaihtuu tt:mm:ss (esim. 01:10:25). Yhdistetty
ajastin näkyy myös Vuorovaikutuksen ohjaus -ruudussa.
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Yhdistetyn ajastimen lisäksi Vuorovaikutuksen ohjaus -ruudussa näkyy toinen ajastin järjestelmän
asettaman tilan ja vuorovaikutuksen jatkamistavan perusteella. Kun esimerkiksi asetat puhelun pitoon,
ajastin näyttää pitoajan Konsultointi pidossa -tilan vieressä. Lisätietoja järjestelmän asettamista tiloista
on kohdissa Äänipuhelun tilat, sivulla 31 ja Sähköpostin ja keskustelun tilat, sivulla 32.

Edustajan vuorovaikutushistoria -ruudussa näkyy yhteyden kesto asiakasvuorovaikutuksesta viestinnän
päättymiseen asti. Kuvitellaan esimerkiksi, että kysyt toisen edustajan mielipidettä asiakaspuhelun aikana,
ennen kuin lopetat vuorovaikutuksen asiakkaan kanssa. Yhdistetty aika sisältää ajan, jolloin olet ollut
yhteydessä asiakkaaseen, ja ajan, jolloin olet kysynyt toisen edustajan mielipidettä.

Taulu 4. Ajastimen vaihto käyttötapauksen perusteella

KommentitAjastinTavoitettavuustila
näkymässä

Käyttötapaus

-00:00Ei toimiaVapaa – oletustila
kirjautumisen yhteydessä

Ajatellaan, että olet Vapaa-tilassa 10 minuuttia
ja lähdet sitten lounastauolle (määritetty vapaa
tila) 20 minuutiksi. Tämän jälkeen ajastimessa
näkyy 20:00/30:00.

00:00/00:00Uusi vapaa tila
(lounastauko)

Vapaasta vapaaseen –
vaihdettaessa
manuaalisesti johonkin
toiseen vapaaseen tilaan.
Esimerkki: vapaasta
tilasta lounastaukoon

Jos haluat hyväksyä puhelu-, keskustelu-,
sähköposti- tai yhteisöpalveluviestinnän
keskustelu -pyyntöjä, tilaksesi on määritettävä
Tavoitettavissa.

00:00PaikallaVapaa-tilasta
Tavoitettavissa-tilaan –
vaihda tila manuaalisesti,
jos haluat vastaanottaa
yhteydenottopyyntöjä
kanavasi kapasiteetin
mukaan.

Kun olet hyväksynyt yhteydenottopyynnön,
Tavoitettavissa-tila ( ) vaihtuu Varattu-tilaksi
( ).

Ei ajastintaVarattuTavoitettavissa-tilasta
Varattu-tilaan – vaihtuu
automaattisesti, kun
hyväksyt
yhteydenottopyynnön

Voit määrittää tilaksesi Vapaa, jos et halua ottaa
vastaan saapuvia puhelu-, keskustelu-, sähköposti-
tai yhteisöpalveluviestinnän keskustelu -pyyntöjä
ollessasi vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa.

Kun olet vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa ja
päätät vaihtaa johonkin vapaaseen tilaan,
Varattu-tilan kuvake (Varattu
Tavoitettavissa-tilassa) vaihtuu kuvakkeeksi
(Varattu Vapaa-tilassa).

Ei ajastintaVarattuVarattu-tilasta
Vapaa-tilaan – vaihda
manuaalisesti johonkin
vapaaseen tilaan, kun et
halua hyväksyä
yhteydenottopyyntöjä
ollessasi
vuorovaikutuksessa
asiakkaan kanssa
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KommentitAjastinTavoitettavuustila
näkymässä

Käyttötapaus

Näyttää kokonaisajan, joka sisältää
Tavoitettavissa-tilan ajan, jolloin hyväksyit
sisältöpyynnön, ajan, joka kului pyynnön
hyväksymisestä vuorovaikutuksen päättymiseen
(yhdistetty ajastin) ja päättämisajan.

00:00PaikallaVaratusta
Tavoitettavissa-tilaan –
vaihtuu automaattisesti
vuorovaikutuksen
päättyessä.

Jos järjestelmänvalvoja on määrittänyt Edustaja
tavoitettavissa lähtevän soiton jälkeen -asetuksen
arvoksi Kyllä, tilaksesi tulee lähtevän puhelun
päättymisen jälkeen Tavoitettavissa, vaikka olisit
soittanut lähtevän puhelun Vapaa-tilassa.

Ei ajastintaVarattuVapaasta tilasta
Tavoitettavissa-tilaan –
Varattu

Jos järjestelmänvalvoja on määrittänyt Edustaja
tavoitettavissa lähtevän soiton jälkeen -asetuksen
arvoksi Ei, tilaksesi tulee lähtevän puhelun
päätyttyä Vapaa.

Ei ajastintaVarattuVapaasta vapaaseen –
Varattu

Sinun on ryhdyttävä toimiin RONA (Redirection
on No Answer) -ponnahdusikkunassa, jolloin
tilan ajastin alkaa lukemasta 00:00. Ajatellaan
esimerkiksi, että olet Tavoitettavissa-tilassa 2
minuuttia ja olet hyväksynyt äänipuhelupyynnön.
Ollessasi vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa
noin 5 minuuttia saat yhteydenottopyynnön
sähköpostitse. Jos et hyväksy sähköpostipyyntöä
määritetyssä ajassa, RONA-ponnahdusikkuna
tulee näkyviin. Voit valita vaihtoehdon Siirry
Vapaa-tilaan tai Siirry Tavoitettavissa-tilaan.
Jos valitset jommankumman vaihtoehdon, tilan
ajastin alkaa lukemasta 00:00.

Varattu – ei
ajastinta

RONA –
00:00

Varattu-tilasta
RONA-tilaan

Varattu-tilasta
RONA-tilaan – vaihtuu
automaattisesti, kun et ole
hyväksynyt
yhteydenottopyyntöä
määritetyssä ajassa.

Järjestelmän aika on synkronoitava verkon aikaan, jotta edustajan tilan ajastin ja yhteydenottopyynnön
yhdistetty ajastin näkyvät oikein.

Huomautus

Ilmoitukset
Ilmoitukset kertovat uusista työpöytätapahtumista, jotka vaativat huomiotasi. Ilmoitukset tulevat näkyviin
riippumatta siitä, käytätkö sovellusta.

Toaster-ilmoitus – selain
Toaster on alkuperäinen selainilmoitus, joka tulee näkyviin vain, jos työpöydän selaimen välilehti on taustalla.
Selaimen Toaster-ilmoitukset näkyvät, jos Agent Desktop ei ole aktiivinen selainikkuna tai välilehti. Agent
Desktop -selainikkuna tai -välilehti ei ole aktiivinen, kun
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• käsittelet muita selainikkunoita tai välilehtiä

• käytät muita sovelluksia

• olet pienentänyt Agent Desktop -selainikkunan.

Jos Agent Desktop ei ole aktiivinen selainikkuna tai välilehti, saat selaimen tehtäväpalkkiin
äänihälytysilmoituksen selainasetusten mukaisesti. Napsauta Toaster-ilmoitusta, jotta Agent Desktop -ikkuna
tai -välilehti aktivoituu. Selaimen Toaster-ilmoitusten toiminta ja rajoitukset on kuvattu alla:

• Selaimen Toaster-ilmoitusten näyttö perustuu käyttöjärjestelmän ja selaimen asetuksiin.

• Selaimen Toaster-ilmoitusoikeudet on otettava käyttöön käyttöjärjestelmän ja selaimen osalta.

• Sinun on sallittava selaimen käyttöoikeudet pyydettäessä.

• Selaimen Toaster-ilmoitusten ponnahdusikkunoiden sijainti määräytyy käyttöjärjestelmän mukaan.

• Selaimen Toaster-ilmoituksia ei voi pinota. Uusi ilmoitus korvaa olemassa olevan ilmoituksen
ponnahdusikkunan.

Lisätietoja tuetuista selaimista on kohdassa Selainvaatimukset, sivulla 2.

• Toaster-ilmoituksia voidaan soveltaa puheluihin, keskusteluihin, sähköpostiviesteihin ja
yhteisöpalveluviestinnän keskustelutiin. Toaster-ilmoitukset sisältävät asiakkaan hälytysviestin,
puhelinnumeron, nimen tai sähköpostiosoitteen. Esimerkki: Saapuva sähköpostiviesti käyttäjältä
mattimeikalainen@gmail.com.

• Järjestelmänvalvoja määrittää aikavälin, jonka mukaan Toaster-ilmoitukset sulkeutuvat
automaattisesti. Aikakatkaisuarvoa noudatetaan Chrome-selaimessa Windows-, Chrome- ja
macOS-käyttöjärjestelmissä. Muut tuetut selaimet eivät kuitenkaan noudata määritettyä ilmoitusten
aikakatkaisuarvoa johdonmukaisesti.

Huomautus

Chromen selainasetukset
Toaster-ilmoitukset eivät ehkä ponnahda näkyviin Windows 10:n ja Windows 11:n Chrome-selaimessa. Jos
haluat tuoda ilmoitukset näkyviin työpöydälle Windows 10:n ja Windows 11:n Hallitse ilmoituksia -ruudun
asemesta, poista Ota alkuperäiset ilmoitukset käyttöön -ominaisuus käytöstä Chrome-selaimessa (versio
86 tai aiempi). Työpöydällä näkyvät Toaster-ilmoitukset näkyvät alkuperäisessä muodossaan.

Toimintosarja

Vaihe 1 Avaa Chrome ja kirjoita osoiteriville chrome://flags/#enable-native-notifications.
Vaihe 2 Paina näppäimistön Enter-näppäintä.
Vaihe 3 Valitse merkityn ruudun avattavasta valikosta Ei käytössä -vaihtoehto.
Vaihe 4 Valitse Käynnistä uudelleen nyt.

Ilmoitukset näkyvät työpöydällä alkuperäisessä muodossa.
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Työpöytäilmoitus
Työpöytä- tai sovellustason ilmoitukset näkyvät Työpöytäin oikeassa yläkulmassa. Työpöytäilmoitusten
toiminta ja rajoitukset on kuvattu alla:

• Työpöytäilmoitukset voidaan pinota.

• Työpöytäilmoitukset voidaan hylätä tai sulkea automaattisesti.

• Työpöytäin työpöytäilmoitukset näkyvät ilmoitusasetusten mukaisesti. Lisätietoja on kohdassa
Ilmoitusasetusten käyttöönotto tai käytöstäpoisto, sivulla 52.

Järjestelmänvalvoja määrittää seuraavat:

• Yhdellä kertaa näytettävien työpöytäilmoitusten määrä.

• Aika, jonka jälkeen työpöytäilmoitukset sulkeutuvat automaattisesti. Ilmoitusten määritettyä aikakatkaisua
käytetään tuetuissa selaimissa Windows- ja Chrome-käyttöjärjestelmissä. MacOS-käyttöjärjestelmässä
tuetut selaimet sulkevat ilmoitukset automaattisesti.

Työpöytäilmoituksia voidaan soveltaa puheluihin, keskusteluihin, sähköpostiviesteihin ja
yhteisöpalveluviestinnän keskustelutiin. Ilmoitus sisältää asiakkaan nimen, puhelinnumeron, keskusteluviestin
tai tietoja pyynnöstä. Seuraavassa on esimerkkejä:

IlmoitusToiminto

Jatka nauhoitusta automaattisesti

Nauhoitus jatkuu viiden sekunnin kuluttua.

Kun puhelun nauhoitus jatkuu tauon jälkeen.

Asiakastiedot on päivitetty

Muutokset korvataan päivitetyillä puhelutiedoilla.

Kun useampi käyttäjä muokkaa
CAD-muuttujien arvoja samanaikaisesti.

Ponnahdusikkuna toimitettu

Ponnahdusikkuna toimitettiin sinulle.

Avaa ponnahdusikkuna uudelleen tai <Screen Pop
hyperlink>

Sen perusteella, millaisen reitityskokoonpanon
järjestelmänvalvoja on määrittänyt kulun
suunnittelutoiminnossa, näet joko mukautetun
näyttötekstin tai Avaa ponnahdusikkuna uudelleen
-hyperlinkin.

Huomautus

Kun sinulle avautuu ponnahdusikkuna
onnistuneesti.

Konsultointi yhdistetty

Konsultointipyyntösi on hyväksytty.

Kun toinen edustaja hyväksyy
konsultointipyyntösi.

Neuvottelu yhdistetty

Neuvottelupyyntösi on hyväksytty.

Kun toinen edustaja hyväksyy
neuvottelupyyntösi.

Konsultointipuhelu pidossa

Konsultointipuhelusi on asetettu pitoon.

Kun konsultointipuhelupyyntö asetetaan
pitoon.
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IlmoitusToiminto

Automaattinen päättäminen

Puhelusi on päätetty automaattisesti.

Kun puhelu päätetään automaattisesti.

Viestejä Matti Meikäläiseltä

Selvä, perille tuli. Kiitos!

Kun vastaanotat keskusteluviestin
asiakkaalta.

Viestejä Matti Meikäläiseltä

Lähetti liitteen.

Kun lähetät liitteen asiakkaalle.

Viestejä Pirkko Virtaselta

Hei, Pirkko Virtanen täällä. Miten voin...

Kun lähetät neuvottelun keskusteluviestin
toiselle edustajalle.

Lopeta keskustelu Jaakko Aaltosen kanssa

Keskustelusi on päättynyt.

Kun asiakas lopettaa keskusteluviestin.

Tiimi on vaihdettu onnistuneesti

Olet nyt kirjautuneena myyntitiimiin.

Kun vaihdat tiimiä.

Saapuva puhelu Maija Meikäläiseltä

00:02

Kun vastaanotat saapuvan puhelun
Webex-sovellusistä.

Viesti Matti Meikäläiseltä

Selvä, perille tuli. Kiitos!

Kun vastaanotat keskusteluviestin
Webex-sovellusistä.

Saapuva tapaaminen Maija Meikäläisen henkilökohtaisesta
huoneesta

00:02

Kun vastaanotat kokouspyynnön
Webex-sovellusistä.

Ajoitettu kokous esittelyä varten

5 minuutin kuluttua

Kun ajoitetun kokouksen nimeä ei ole määritetty,
henkilökohtaisen huoneen oletusnimi näkyy
ilmoituksen otsikkona. Esimerkki: Maija
Meikäläisen henkilökohtainen huone.

Huomautus

Jos kokous on alkanut, jäljellä oleva aika korvautuu tekstillä
Nyt.

Ajoitettu kokous esittelyä varten

Nyt

Kun vastaanotat ajoitetun kokouspyynnön
Webex-sovellusistä.
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• Tehtäväluettelo -ruudussa -laskuri osoittaa lukemattomien viestien määrän kussakin keskustelussa
ja yhteisöpalveluviestinnän keskustelu -tehtävässä.

• Saat ääni-ilmoituksen, kun sinulle saapuu keskustelu-, yhteisöpalveluviestinnän keskustelu- tai
sähköpostipyyntö.

Huomautus

Edustajan tilat
Edustajan tila tarkoittaa työtilannettasi, kun käytät Agent Desktopiä. Edustajan tilat ovat seuraavat:

• Määrittämäsi tila – määrittää, voitko vastaanottaa ja hyväksyä yhteydenottoja kaikissa viestintäkanavissa
(puhelu, keskustelu, sähköposti tai yhteisöpalveluviestinnän keskustelu -pyyntö). Lisätietoja on kohdassa
Edustajan tavoitettavuustilat, sivulla 28.

• Järjestelmän asettama tila – tila, jonka järjestelmä määrittää sinulle sen kanavan perusteella, jonka kautta
olet yhteydessä. Lisätietoja on kohdissa Äänipuhelun tilat, sivulla 31 ja Sähköpostin ja keskustelun tilat,
sivulla 32.

Edustajan tavoitettavuustilat
Seuraavat edustajan tilat näkyvät Agent Desktopissa, joka koskee kaikkia kanavia (äänipuhelut, soitot ulos,
lähtevät ja digitaaliset kanavat):

• Paikalla

• Ei toimia, sivulla 29

• RONA, sivulla 29

Seuraava on edustajan tila:

• Varattu, sivulla 30

Paikalla

Tavoitettavissa-tila osoittaa, että olet valmis hyväksymään sinulle reititettyjä yhteydenottopyyntöjä ja
vastaamaan niihin. Kun olet kirjautunut sisään, valitse avattavasta valikosta Tavoitettavissa, jotta voit hyväksyä
äänipuhelu-, keskustelu-, sähköposti- ja yhteisöpalveluviestinnän keskustelu -pyyntöjä. Tavoitettavissa-tilan
edellä on vihreä ( ) kuvake.

• Kaikki viestintä, kuten äänipuhelut, keskustelut, sähköpostiviestit, yhteisöpalveluviestinnän
keskustelu tai kampanjat, reititetään sinulle vain silloin, kun tilaksesi on asetettu Tavoitettavissa.
Lisätietoja on kohdassa Tavoitettavuus-tilan muuttaminen, sivulla 45.

• Verkkoyhteys vaikuttaa viiveeseen.

Huomautus
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Ei toimia

Vapaa-tila tarkoittaa, että olet kirjautunut sisään, mutta et ole valmis hyväksymään reititettyjä pyyntöjä. Kun
kirjaudut työpöydälle, tilaksi tulee järjestelmänvalvojan määrittämä vapaan tilan oletussyy.

Järjestelmänvalvoja määrittää lisää yritykselle sopivia vapaan tilan syitä. Jos sinun on siirryttävä offline-tilaan
kokouksen, koulutuksen tai lounastauon vuoksi, vaihda tilaksi vapaan tilan syy valitsemalla avattavasta
valikosta haluamasi vaihtoehto. Järjestelmänvalvojan määrittämien vapaan tilan syiden edessä on harmaa
( )-kuvake.

Lisäksi voit valita vapaan tilan syyn, kun olet vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa, esimerkiksi
keskusteluistunnon aikana tai vastatessasi sähköpostiviestiin. Jos haluat lisätietoja siitä, mitä vapaan tilan
syytä sinun tulisi käyttää, ota yhteys valvojaan.

Jos tilasi on Tavoitettavissa tai Vapaa ilman meneillään olevia keskusteluja, valvoja voi kirjata sinut
ulos Työpöytäistä. Sinun on kirjauduttava uudelleen sisään Työpöytäin käyttöä varten. Lisätietoja on
kohdassa Kirjautuminen Agent Desktopiin, sivulla 41.

Huomautus

RONA

RONA (Redirection on No Answer) -tila osoittaa, ettet ole hyväksynyt äänipuhelu-, keskustelu-, sähköposti-
tai yhteisöpalveluviestinnän keskustelu -pyyntöä määritetyssä ajassa. Äänipuhelu-, keskustelu-, sähköposti-
tai yhteisöpalveluviestinnän keskustelu -pyyntö palautetaan jonoon. Järjestelmä vaihtaa tilasi Tavoitettavissa

tilaksi RONA. RONA-tilan edessä on punainen ( )-kuvake.

Järjestelmänvalvoja määrittää ajan, jonka kuluessa saapuva pyyntö voidaan hyväksyä mistä tahansa kanavasta.
Jos määritetty enimmäisaika on yli kahdeksan sekuntia, ponnahdusikkunan toimintopainike vilkkuu viiden
sekunnin ajan, ennen kuin tilaksesi vaihtuu RONA.

Jos et voi hyväksyä pyyntöä ajastimessa näkyvän määritetyn ajan kuluessa, ponnahdusikkunan toimintopainike
vilkkuu muutaman sekunnin ajan ja tilaksi vaihtuu RONA (Redirection on No Answer). Pyyntö palautetaan
jonoon.

Järjestelmä ei voi toimittaa sinulle uusia yhteydenottopyyntöjä seuraavissa tilanteissa:

• Pyyntöön ei vastata Tavoitettavissa-tilassa.

• Annettu valintanumero tai alanumero on virheellinen.

Kun tilaksesi vaihtuu RONA, näkyviin tulee ponnahdusikkuna, jossa on seuraavat vaihtoehdot:

• Siirry Vapaa-tilaan: Kun valitset Siirry Vapaa-tilaan, tilasi vaihtuu tilasta RONA järjestelmänvalvojan
määrittämään vapaan tilan oletussyyhyn.

• Siirry Tavoitettavissa-tilaan: Kun valitset Siirry Tavoitettavissa-tilaan, tilasi vaihtuu tilasta RONA
tilaan Tavoitettavissa. Tavoitettavissa-tila osoittaa, että olet valmis hyväksymään sinulle reititettyjä
yhteydenottopyyntöjä ja vastaamaan niihin.

Kun saapuvaa puhelupyyntöä ei toimiteta sinulle verkon, puhelimen tai muiden laitteiden vian vuoksi, tilaksesi
asetetaan RONA. Voit valita ponnahdusikkunassa Siirry Vapaa-tilaan ja pyytää järjestelmänvalvojaa
tutkimaan tilannetta.
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• Et voi vaihtaa tilaasi manuaalisesti tilaksi RONA.

• Äänipuhelu-, keskustelu-, sähköposti- tai yhteisöpalveluviestinnän keskustelu -pyynnön hyväksyntä
edellyttää, että vaihdat tilan RONA tilaksi Tavoitettavissa manuaalisesti.

• Jos Työpöytä -sovellus ei ole aktiivinen selainikkuna tai -välilehti, saat Toaster-ilmoituksen, kun
tilaksesi vaihtuu RONA. Lisätietoja on kohdassa Toaster-ilmoitus – selain, sivulla 24.

Huomautus

Varattu

Varattu-teksti osoittaa, että olet varattuna ja yhteydessä asiakkaaseen. Kun olet hyväksynyt
yhteydenottopyynnön, Tavoitettavissa-tila ( ) vaihtuu Varattu-tilaksi ( ).

Kun olet vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa ja päätät vaihtaa johonkin vapaaseen tilaan, Varattu-tilan
kuvake (Varattu Tavoitettavissa-tilassa) vaihtuu kuvakkeeksi (Varattu Vapaa-tilassa).
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Yhdistetty ajastin näkyy Vuorovaikutuksen ohjaus -ruudussa, ei Tavoitettavuustila-kentässä. Kun
vuorovaikutus päättyy, tila ja ajastin tulevat näkyviin. Lisätietoja on kohdassa Tila ja yhdistetyt ajastimet,
sivulla 22.

Kun olet varattuna Tavoitettavissa-tilassa ( ), voit edelleen vastaanottaa aktiivisia pyyntöjä muissa kanavissa
kanavakapasiteetin mukaan.

Agent Desktop säilyttää tavoitettavuustilan, vaikka sulkisit selaimen tai tyhjentäisit selaimen välimuistin.Huomautus

Äänipuhelun tilat
Järjestelmä käynnistää äänipuhelun tilat. Puhelun tila muuttuu puhelutoiminnon mukaan ja sen mukaan, oletko
vuorovaikutuksessa asiakkaan vai toisen edustajan kanssa. Kun esimerkiksi asetat asiakaspuhelun pitoon,
Vuorovaikutuksen ohjaus -ruudussa näkyy tila Puhelu pidossa.

Yhdistetty ajastin: kun hyväksyt puhelu-, keskustelu-, sähköpostiviesti- tai yhteisöpalveluviestinnän keskustelu
-pyynnön, ajastin näkyy Tehtäväluettelo -ruudussa pyynnön vieressä. Ajastin näyttää ajan, joka on kulunut
pyynnön hyväksymisestä. Yhdistetty ajastin päivittyy sekunnin välein, ja ajan muoto on mm:ss. Jos olet
yhteydessä yli tunnin ajan, muodoksi vaihtuu tt:mm:ss (esim. 01:10:25). Yhdistetty ajastin näkyy myös
Vuorovaikutuksen ohjaus -ruudussa.

Kun olet yhteydessä soittajaan (asiakkaaseen) tai toiseen edustajaan, järjestelmä määrittää seuraavat äänipuhelun
tilat:
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• Soi – osoittaa, että saapuvan puhelun ponnahdusikkuna näkyy työpöydän oikeassa alakulmassa. Jos et
voi vastata puheluun järjestelmänvalvojan määrittämän ajan kuluessa, puhelu palautetaan jonoon.
Järjestelmä vaihtaa tilasi Tavoitettavissa tilaksi RONA.

• Puhelu pidossa – osoittaa, että olet asettanut asiakkaan pitoon.

• Konsultointia pyydetty – osoittaa, että olet aloittanut konsultointipuhelun.

• Konsultointi – osoittaa, että konsultoit toista edustajaa.

• Konsultointi pidossa – osoittaa, että olet asettanut konsultoitavan edustajan pitoon.

• Neuvottelu-kuvake ja <edustajan puhelinnumero tai nimi> – osoittaa kolmisuuntaisen viestinnän sinun,
asiakkaan ja toisen edustajan välillä.

• Päättäminen – osoittaa, että olet lopettanut äänipuhelun asiakkaan kanssa.

Sähköpostin ja keskustelun tilat
Järjestelmä käynnistää keskustelu- ja sähköpostipyyntöjen tilat ja muuttaa niitä, kun jatkat vuorovaikutusta.

Sähköpostin tila

• Päättäminen – osoittaa, että olet lopettanut sähköpostiviestinnän asiakkaan kanssa.

Keskustelun ja sosiaalisen median kanavien tilat

Keskustelun ja sosiaalisen kanavan pyyntöjen tilat ovat seuraavat:

• Neuvottelua pyydetty – osoittaa, että olet aloittanut neuvottelun keskustelussa.

• Neuvottelu – osoittaa, että kyseessä on kolmisuuntainen vuorovaikutus sinun, asiakkaan ja toisen edustajan
välillä.

• Päättäminen – osoittaa, että olet lopettanut keskustelun tai yhteisöpalveluviestinnän keskustelu:n
asiakkaan kanssa.

Helppokäyttötoiminnot
Agent Desktop tukee ominaisuuksia, jotka parantavat käytettävyyttä näön heikentymisestä kärsivien käyttäjien
kannalta. Seuraavassa taulukossa kuvataan navigointi Agent Desktopissa helppokäyttötoimintojen avulla.

Napauta Helppokäyttötoiminnot.

Käytä seuraavia näppäimiäSeuraavien toimintojen suoritusta vartenAgent Desktop -elementti

Ylä- ja alanuoletVieritä tallennettuja sähköpostiosoitteita
avattavassa valikossa.

Kirjaudu sisään

EnterValitse sähköpostiosoite.Kirjaudu sisään
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Käytä seuraavia näppäimiäSeuraavien toimintojen suoritusta vartenAgent Desktop -elementti

Mac-näppäimistö: Command
+ vasen nuoli

Windows-näppäimistö: Alt +
vasen nuoli

Muuta valittua sähköpostiosoitetta.Kirjaudu sisään

EnterKirjaudu Agent Desktopiin.Kirjaudu sisään

Oikea nuoli ja EnterValitse joko Valintanumero tai
Alanumero.

Aseman kirjautumistiedot

Sarkain

Oikea ja vasen nuoli

Haluat tarkentaa ja valita vaihtoehdon
Valintanumero- tai
Alanumero-valintaikkunasta.

Aseman kirjautumistiedot

SarkainSiirry elementeissä Valintanumero- tai
Alanumero-valintaikkunan sisällä.

Aseman kirjautumistiedot

Ylä- ja alanuoletValitse tiimin nimi avattavasta
Tiimi-valikosta.

Aseman kirjautumistiedot

EnterValitse asetus.Aseman kirjautumistiedot

EscSulje Aseman kirjautumistiedot
-valintaikkuna.

Aseman kirjautumistiedot

Sarkain ja EnterIlmoituskeskuksen käyttö.Ilmoituskeskus

Ylä- ja alanuoletVieritä ilmoituksia.Ilmoituskeskus

Sarkain, sitten Enter tai
välilyönti

Merkitse kaikki ilmoitukset luetuiksi, avaa
ponnahdusikkuna uudelleen, sulje ilmoitus
ja ohita ilmoitukset.

Ilmoituskeskus

Esc tai Enter tai välilyöntiSulje Ilmoituskeskus-valintaikkuna.Ilmoituskeskus

Ylä- ja alanuoletVieritä edustajan tilaa avattavan valikon
avulla.

Edustajan tila

EnterValitse edustajan tila.Edustajan tila

Esc tai Enter tai välilyöntiSulje edustajan tilan valintaikkuna.Edustajan tila

Enter tai välilyöntiAvaa Käyttäjäprofiili-valintaikkuna.Käyttäjäprofiili

Sarkain ja EnterSiirry vaihtoehtojen välillä
Käyttäjäprofiili-valintaikkunassa.

Käyttäjäprofiili

EscSulje Käyttäjäprofiili-valintaikkuna.Käyttäjäprofiili

Sarkain ja EnterKäytä ilmoitusasetuksia.Ilmoitusasetukset

Sarkain ja välilyöntiOta käyttöön tai poista käytöstä vaihtoehtoja
(vaihtopainikkeet) ilmoitusasetuksissa.

Ilmoitusasetukset
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Käytä seuraavia näppäimiäSeuraavien toimintojen suoritusta vartenAgent Desktop -elementti

NuolinäppäimetLisää tai vähennä äänenvoimakkuutta.Ilmoitusasetukset

Sarkain, sitten Enter tai
välilyönti

Mykistä, poista mykistys tai toista ääni.Ilmoitusasetukset

Sarkain ja välilyöntiVaihda tummaan tilaan (vaihtopainike).Tumma tila

Sarkain ja EnterAvaa Pikanäppäimet-valintaikkuna.Pikanäppäimet

Sarkain ja EnterSiirry elementtien välillä
Pikanäppäinluettelo-valintaikkunassa.

Pikanäppäimet

Sarkain, sitten Enter tai
välilyönti

Tyhjennä hakuehdot hakukentästä.Pikanäppäimet

Sarkain ja EnterLajittele
Pikanäppäinluettelo-valintaikkunan
sarakkeet.

Pikanäppäimet

Sarkain, sitten ylä- tai
alanuolet

Vieritä pikanäppäinluetteloa.Pikanäppäimet

Sarkain, sitten Enter tai
välilyönti

Suurenna, palauta ja sulje
Pikanäppäinluettelo-valintaikkuna.

Pikanäppäimet

Sarkain ja EnterVirheraportin lataus.Virheraportti

Vasen tai oikea nuoliSiirry raporttien välillä.Edustajan suorituskykytilastot
-raportit

EnterValitse raportti.Edustajan suorituskykytilastot
-raportit

NuolinäppäimetVaihda tehtävien välillä.Tehtäväluettelo

Enter tai välilyöntiValitse tehtävä.Tehtäväluettelo

Oikea ja vasen nuoliSiirry kaikkien kanavien välillä Edustajan
vuorovaikutushistoria:ssa.

Edustajan vuorovaikutushistoria

EnterValitse kanava.Edustajan vuorovaikutushistoria

SarkainVaihda tietyn kanavan yhteydenottohistorian
välillä.

Edustajan vuorovaikutushistoria

EnterHyväksy ponnahdusikkunapyyntö.Ponnahdusikkuna

SarkainVaihda ponnahdusikkunapyyntöjen välillä.Ponnahdusikkuna

SarkainSiirry elementtien välillä Vuorovaikutuksen
ohjaus:ssä.

Vuorovaikutuksen ohjaus

EnterValitse asetus.Vuorovaikutuksen ohjaus
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Käytä seuraavia näppäimiäSeuraavien toimintojen suoritusta vartenAgent Desktop -elementti

SarkainVaihda CAD-muuttujan arvojen välillä.CAD-muuttujat

Enter tai välilyöntiValitse CAD-muuttujan arvo.CAD-muuttujat

Oikea ja vasen nuoliValitse haluamasi vaihtoehdon valintanappi.Siirto, konsultointi tai
neuvottelu

Ylä- ja alanuoletValitse haluamasi vaihtoehto avattavasta
valikosta.

Siirto, konsultointi tai
neuvottelu

EnterValitse asetus.Siirto, konsultointi tai
neuvottelu

EscSulje valintaikkuna.Siirto, konsultointi tai
neuvottelu

Sarkain, sitten Enter tai
välilyönti

Siirry asetusten välillä.Keskustelu ja
Yhteisöpalveluviestinnän
keskustelu

Sarkain, sitten Enter tai
välilyönti

Laajenna tai kutista yhteystiedot.Keskustelu ja
Yhteisöpalveluviestinnän
keskustelu

Sarkain, sitten Enter tai
välilyönti

Siirry asetusten välillä.Sähköposti

Sarkain, sitten Enter tai
välilyönti

Laajenna tai kutista yhteystiedot.Sähköposti

Sarkain, sitten Enter tai
välilyönti

Valitse rtf-tyyli.Sähköposti

Oikea ja vasen nuoliValitse joko Osoitekirja tai
Numeronäppäimistö.

Lähtevä puhelu

Ylä- ja alanuoletVieritä Osoitekirjan merkintöjä tai valittuja
numeroita numeronäppäimistössä.

Lähtevä puhelu

Sarkain, sitten Enter tai
välilyönti

Tyhjennä hakuehdot hakukentästä.Lähtevä puhelu

Sarkain ja EnterValitse osoitekirjasta yhteystieto puhelun
soittamista varten.

Lähtevä puhelu

Sarkain, sitten Enter tai
välilyönti

Siirry numeronäppäimistön painikkeiden
välillä puhelun soittamista varten.

Lähtevä puhelu

EscSulje Lähtevä puhelu -valintaikkuna.Lähtevä puhelu

Sarkain, sitten Enter tai
välilyönti

Suurenna ja palauta widgettejä.Lisätiedot
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Käytä seuraavia näppäimiäSeuraavien toimintojen suoritusta vartenAgent Desktop -elementti

Oikea ja vasen nuoliSiirry Lisätiedot -ruudun välilehtien välillä.Lisätiedot

Enter tai välilyöntiValitse välilehti.Lisätiedot

Sarkain tai ylä- ja alanuoletSiirry välilehden elementtien välillä.Lisätiedot

Sarkain ja EnterKäytä Näytä sähköpostiviesti -linkkiä
Yhteydenottohistoria-välilehdessä.

Lisätiedot

Sarkain, sitten Enter tai
välilyönti

Siirry Muokkaa asettelua -asetusten välillä.Lisätiedot

Sarkain ja EnterPalauta koko työpöydän asettelu.Palauta työpöydän asettelu

Sarkain, sitten Enter tai
välilyönti

Siirry elementtien välillä ja valitse niitä
Asettelun palautuksen vahvistus
-valintaikkunassa.

Palauta työpöydän asettelu

Sarkain, sitten Enter tai
välilyönti

Laajenna ja kutista Päättämissyyt
-valintaikkuna.

Päätä

SarkainSiirry elementtien välillä
Päättämissyyt-valintaikkunassa.

Päätä

Sarkain, sitten Enter tai
välilyönti

Peruuta automaattinen päättäminen.Päätä

Ylä- ja alanuoletValitse haluamasi vaihtoehdon valintanappi.Päätä

Sarkain, sitten Enter tai
välilyönti

Lähetä päättäminen.Päätä

SarkainSiirry elementtien välillä
Ohjekeskus-valintaikkunassa.

Ohje

EnterValitse asetus.Ohje

Vaihto+sarkain ja EnterAvaa haluamasi ohjeaihe uuteen välilehteen.Ohje

EscSulje Ohjekeskus-valintaikkuna.Ohje

Sarkain

Enter tai välilyönti

Kirjaudu ulos Agent Desktopista.Kirjaudu ulos.

Välilehti, sitten ylä- ja
alanuolet

Siirry elementtien välillä
Webex-sovellusissä.

Webex-sovellus

Enter tai välilyöntiValitse asetus.Webex-sovellus
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Näytönlukijan tuki
Agent Desktop tukee myös JAWS-näytönlukuohjelmistoa alla lueteltujen elementtien yhteydessä.

Lisätietoja tuetusta JAWS-versiosta on Cisco Webex Contact Centerin VPAT (Voluntary Product Accessibility
Templates) -raportissa.

MuistiinpanotElementtiRuutu tai sivu tai
widgetti

Näytönlukija lukee kuvakkeen nimen, otsikon, kentän
nimen, yhdistelmäruudun, avattavan valikon,
vaihtopainikkeen, tekstiruudun, hakuasetuksen,
virhesanoman, luettelokohteiden määrän, ohjetekstin,
laajentamisen tai kutistamisen sekä pikanäppäimen
jatkamista varten.

JAWS-näytönlukija ei lue hakuehdon mukaan
näytettävää avattavaa automaattisen
täydennyksen valikkoa.

Huomautus

Kuvakkeet ja
käyttöliittymä

Agent Desktop

Näytönlukija lukee sähköpostiosoitteen ja seuraavan
toimintokohteen jatkamista varten.

Kenttien nimetKirjaudu sisään

Näytönlukija lukee virhesanoman, joka aiheutuu aseman
kirjautumistietojen epäonnistuneesta lähetyksestä. Tällöin
esimerkiksi valintanumero voi olla virheellinen.

Virhe Aseman
kirjautumistiedot
-valintaikkunassa.

Aseman kirjautuminen

Näytönlukija lukee lukemattomien viestien määrän ja
valintaikkunan asetukset.

Viestien määräIlmoituskeskus

Näytönlukija lukee edustajan tilan avattavan valikon.LuetteloEdustajan tila

Näytönlukija lukee profiiliasetukset.AsetuksetKäyttäjäprofiili

Näytönlukija lukee profiiliin liitetyn reititystyypin
kuvailevan ohjetekstin.

Kanavan kapasiteetti

Näytönlukija lukee ilmoitusasetusten kuvailevan
ohjetekstin: Ota ilmoitukset käyttöön, Ota äänettömät
ilmoitukset käyttöön ja Ota ääni-ilmoitukset käyttöön.

OhjetekstiIlmoitusasetukset

Näytönlukija lukee sarakeotsikon ja rivien arvot.Sarakeotsikko ja rivitPikanäppäimet

Näytönlukija lukee virheraportin lataustilan.TilaVirheraportin lataus

Näytönlukija lukee widgetin otsikon.OtsikkoEdustajan
suorituskykytilastot

Näytönlukija lukee kunkin taulukon otsikon ja taulukon
kunkin solun.

Taulukko

Näytönlukija lukee yhteydenottopyynnön nimen,
puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen ja kanavatyypin.
Esimerkki: sähköpostiviesti käyttäjältä
mattimeikalainen@gmail.com.

YhteydenottopyyntöTehtäväluettelo ja
ponnahdusikkuna
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MuistiinpanotElementtiRuutu tai sivu tai
widgetti

Näytönlukija lukee yhteydenottopyynnön nimen,
puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen, kanavatyypin ja
muut tiedot.

YhteydenottohistoriaEdustajan
vuorovaikutushistoria

Näytönlukija lukee widgetin otsikon ja sisällön.Otsikko ja sisältöWidgetti

Näytönlukija lukee osoitekirjan sisällön.OsoitekirjaLähtevä puhelu

Näytönlukija lukee numeron valintanäppäimistöltä.NumeronäppäimistöLähtevä puhelu

Näytönlukija lukee Ohjekeskus-valintaikkunan asetukset,
sisällysluettelon ja hyperlinkin tekstin.

ValintaikkunaOhje

Pikanäppäinten käyttö
Pikanäppäinten avulla voit käyttää työpöydän ominaisuuksia helposti. Pikanäppäimet määrittävät vaihtoehtoisen
tavan suorittaa tietty toiminto työpöydällä. Jos haluat suorittaa pikanäppäinkomennon, varmista, että valinta
on työpöydän näytön sisällä.

Varmista, että näppäimistön näyttökielenä käyttöjärjestelmässäsi on englanti (Yhdysvallat), jotta kaikki
Työpöytä -pikanäppäimet toimivat halutulla tavalla.

Huomautus

Voit avata pikanäppäinluettelon seuraavasti:

Ennen aloitusta

Sinun on oltava kirjautuneena Työpöytäiin. Lisätietoja on kohdassa Kirjautuminen Agent Desktopiin.

Toimintosarja

Vaihe 1 Valitse KäyttäjäprofiiliTyöpöytä:n oikeassa yläkulmassa.
Vaihe 2 Valitse Ohje-kohdassa Pikanäppäimet.

Pikanäppäinluettelo-valintaikkuna sisältää seuraavat tiedot:

• Ennalta määritetyt pikanäppäimet

• Ristiriitaiset pikanäppäimet

• Voit avata pikanäppäinluettelon näppäinyhdistelmällä Ctrl + Alt + F.

• Pikanäppäimet eivät toimi, jos samat näppäimet on määritetty useita toimintoja varten. Sinun
on otettava yhteyttä järjestelmänvalvojaan ristiriitaisten pikanäppäinten ratkaisua varten.

• Voit suodattaa luetteloa hakukentän avulla.

Huomautus

Vaihe 3 (Valinnainen) Voit vetää Pikanäppäinluettelo-valintaikkunaa tai muuttaa sen kokoa seuraavasti:
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• Voit vetää valintaikkunaa viemällä hiiren osoittimen sen päälle. Hiiren osoittimesta tulee . Napsauta
valintaikkunaa ja vedä se haluamaasi kohtaan.

• Voit muuttaa valintaikkunan kokoa viemällä osoittimen valintaikkunan reunan päälle. Osoittimesta tulee

tai (koonmuuttokahva) osoittimen sijainnin mukaan. Muuta valintaikkunan kokoa napsauttamalla
koonmuuttokahvaa ja vetämällä sitä.

• Et voi muuttaa valintaikkunan kokoa vähimmäisleveyttä ja -korkeutta (480 x 320 pikseliä) pienemmäksi.
Näin varmistetaan, että valintaikkunan sisältö pysyy aina lukukelpoisena.

• Voit suurentaa valintaikkunan valitsemalla .

Edustajan pikanäppäimet
Seuraavassa taulukossa on lueteltu edustajakohtaiset pikanäppäimet:

Jos käytät Mac-näppäimistöä, valitse OptionAlt-näppäimen asemesta. Jos esimerkiksi haluat siirtyä
Tavoitettavissa-tilaan, paina näppäinyhdistelmää Ctrl-Option-R.

Huomautus

Taulu 5. Agent Desktopin pikanäppäinten luettelo (Windows)

PikanäppäimetToimintoRyhmä

Ctrl+Alt+RSiirry Tavoitettavissa-tilaanEdustajan tila

Ctrl+Alt+NSiirry Vapaa-tilaan

Ctrl+Alt+AHyväksy keskustelu/sähköposti/someviestiSovellus

Ctrl+Alt+PVaihda ponnahdusikkunoiden välillä

Ctrl+vaihto+9Laajenna/kutista ponnahdusikkuna

Ctrl+vaihto+4Hyväksy kaikki (näkyvissä olevat) ponnahdusikkunat

Ctrl+Alt+SLähetä sähköpostiviestiSähköpostin
käsittely

Ctrl+vaihto+6Vastaa

Ctrl+vaihto+5Vastaa kaikille

Ctrl+Alt+TAvaa navigointivälilehtiUpotettu
työpöytänäkymä

Ctrl+Alt+BPäivitä
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PikanäppäimetToimintoRyhmä

Ctrl+Alt+VAseta puhelu pitoon / jatka puheluaVuorovaikutuksen
ohjaus

Ctrl+vaihto+ZKeskeytä tallennus / jatka tallennusta

Ctrl+Alt+HPuhelun/keskustelun neuvottelupyyntö

Ctrl+Alt+CPuhelun konsultointipyyntö

Ctrl+Alt+EPäätä kaikilla kanavilla

Ctrl+Alt+XSiirtopyyntö kaikille kanaville

Ctrl+Alt+MTallenna muokatut CAD-muuttuja-arvot

Ctrl+Alt+ZPalauta muokatut CAD-muuttuja-arvot

Ctrl+Alt+YLaajenna/kutista

Ctrl+Alt+WPäättämisen syy

Ctrl+Alt+1Avaa aloitussivuNavigointi

Ctrl+Alt+2Avaa Edustajan suorituskykytilastot -sivu

Ctrl+Alt+IAvaa ilmoituskeskusIlmoitus

Ctrl+Alt+DOta äänettömät ilmoitukset käyttöön

Ctrl+Alt+OAvaa lähtevä puheluLähtevä puhelu

Ctrl+vaihto+8Vaihda aktiivisten tehtävien välilläTehtäväluettelo

Ctrl+vaihto+7Laajenna/kutista tehtäväpaneeli

Ctrl+Alt+UAvaa käyttäjäprofiiliKäyttäjäprofiili

Ctrl+Alt+LKirjaudu ulos.

Ctrl+Alt+FAvaa pikanäppäinluettelo

Ctrl+Vaihto+2Virheraportin lataus

Ctrl+vaihto+3Avaa Webex-sovellusWebex-sovellus

Ctrl+vaihto+1Webex-sovelluksen pienentäminen/palauttaminen

• Pikanäppäinten numerojärjestys Siirtymispalkki:ssä perustuu järjestykseen, jossa liittyvä widgetti
tai mukautettu sivu on määritetty työpöydän asettelussa. Jos esimerkiksi Customer Experience
Analytics -kuvake on siirtymispalkin kolmas kohde, näppäinyhdistelmä Ctrl+Alt+3 avaa Customer
Experience Analytics -sivun.

• Pikanäppäimissä käytettävien kirjainten kirjainkoolla ei ole merkitystä.

Huomautus
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L U K U 2
Agent Desktopin käyttö

• Kirjautuminen Agent Desktopiin, sivulla 41
• Työpöytä -sovelluksen asennus, sivulla 44
• Tavoitettavuus-tilan muuttaminen, sivulla 45
• Vastaaminen toimettomuusaikakatkaisuun, sivulla 46
• Päättämissyyn käyttö, sivulla 46
• Päättyneen vuorovaikutuksen poistaminen, sivulla 47
• Desktop-ongelmien ratkaisu, sivulla 48
• Ponnahdusikkuna, sivulla 49
• Käyttäjäprofiili, sivulla 50
• Webex-sovellus, sivulla 54
• Hymiöiden lisääminen WhatsApp-keskustelussa, sivulla 59
• Kirjautuminen ulos Työpöytäista, sivulla 59

Kirjautuminen Agent Desktopiin
Kun käytät Agent Desktopia, muista seuraavat seikat:

• Useita kirjautumisia: et voi käyttää Agent Desktopia useista selaimista tai useista saman selainikkunan
välilehdistä.

Jos kirjaudut useisiin Agent Desktop -esiintymiin ja siirryt selainten tai välilehtien välllä Agent Desktopin
käyttöä varten, näkyviin tulee kehote. Valitsemalla kehotteessa Jatka voit kirjautua Agent Desktopiin
kyseisessä selainikkunassa.

Jos valitset Jatka puhuessasi puhelua, Vuorovaikutuksen ohjaus -ruudun latautuminen kestää 4–5 sekuntia.

• Kirjautumisongelmat: ota yhteys järjestelmänvalvojaan kirjautumiseen liittyvien ongelmien ratkaisua
varten. Seuraavat tilanteet voivat estää sinua kirjautumasta Agent Desktopiin:

• Valintanumero ei kelpaa, sitä ei ole rekisteröity tai se on jo toisen käyttäjän käytössä.

• Vuokralaisen, profiilin, osaamisalueen tai edustajan oikeuksia ja asetuksia ei ole määritetty.

• Verkossa tai API:ssä (Application Programming Interface) on ongelmia.

• Selaimen uudelleenlataus: jos et voi palauttaa istuntoa yhteysvirheen, istunnon vanhentumisen tai
paikallisten tallennusongelmien vuoksi, päivitä istunto lataamalla selain uudelleen.
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• Banneri: Agent Desktopin yläreunaan tulee näkyviin bannerisanoma, jossa kerrotaan, että kaikki
ominaisuudet eivät ole käytettävissä. Kun järjestelmänvalvoja ratkaisee ongelman, sinun on ladattava
Agent Desktop -verkkosivu uudelleen. Kun lataat selaimen uudelleen, banneri poistuu ja kaikki
ominaisuudet ovat käytettävissä Agent Desktopissa.

Ennen aloitusta

Varmista, että puhelin on valmis vastaanottamaan puheluja.

Toimintosarja

Vaihe 1 Kirjoita selaimen osoiteriville järjestelmänvalvojan antama URL-osoite.
Vaihe 2 Anna käyttäjänimesi ja valitse Seuraava.

Jos haluat muuttaa valittua sähköpostiosoitetta, paina näppäinyhdistelmää Alt + vasen nuoli
(Windows) tai Komento + vasen nuoli (Mac).

Huomautus

Vaihe 3 Anna salasanasi ja valitse Kirjaudu sisään.

Aseman kirjautumistiedot -valintaikkuna tulee näkyviin.

Jos haluat noutaa unohtuneen salasanan, valitse Unohditko salasanan? ja anna
sähköpostiosoitteeseesi lähetetty kuusinumeroinen vahvistuskoodi.

Huomautus

Jos järjestelmänvalvoja määrittää oletusarvoisen valintanumeron, se täytetään valmiiksi Valintanumero- ja
Alanumero-kenttiin.

Jos järjestelmänvalvoja on rajoittanut valintanumeron oletusarvoiseen valintanumeroon, et voi muokata
valmiiksi täytettyä valintanumeroa kirjautuessasi Agent Desktopiin. Valintanumero- ja Alanumero-kentät
ovat vain luku -muotoisia. Ohita tässä tilanteessa vaiheet 4 ja 5.

Vaihe 4 Kirjoita Valintanumero/alanumero-osiossa puhelinnumero saapuvia ja lähteviä puheluja varten. Oletusarvon
mukaan Valintanumero-valintanappi on valittuna.

• Valitse Kansainvälinen valintanumeromuoto -valintaruutu. Valitse avattavasta valikosta maatunnus,
joka perustuu maantieteelliseen sijaintiisi. Voit myös antaa maatunnuksen tai maan nimen luettelon
suodatusta varten. Anna valintanumero. Valintanumerot vahvistetaan maatunnuksen perusteella. Tuettu
muoto on seuraava:

• Maatunnuksen muoto: + [Maatunnus][Puhelinnumero]

Valitse maatunnus avattavasta valikosta ja anna vain puhelinnumero.

Esimerkki: <+120> 15532447

Kansainvälinen valintanumeromuoto on valittuna ja oletusarvo on +1.Huomautus

• Poista Kansainvälinen valintanumeromuoto -valintaruudun valinta, jos haluat käyttää toista
valintanumeromuotoa. Anna valintanumero. Tuetut muodot ovat seuraavat:

• E.164-numeromuoto: [+] [maatunnus][numero]

Esimerkki: +11234567890

• IDD (International Direct Dialing) -muoto: [IDD][maatunnus][numero]
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Esimerkki: 01161123456789

Valintanumeron muoto määräytyy sijaintisi mukaan. Jos haluat lisätietoja muotoasetuksista, ota
yhteyttä järjestelmänvalvojaan.

Huomautus

Vaihe 5 (Valinnainen) Jos käytät soittavaa laitetta, valitse Alanumero-valintanappi ja anna järjestelmänvalvojan
määrittämä alanumero (esimerkiksi 10078). Alanumero tukee enintään 18 numeroa.

Vaihe 6 Valitse Tiimi-osiossa liitettävä tiimi avattavasta valikosta tai suodata luetteloa käyttämällä hakukenttää.
Vaihe 7 (Valinnainen) Valitse Muista kirjautumistiedot -valintaruutu, jos haluat tallentaa aseman kirjautumistiedot

tulevia kirjautumisia varten.

• Kun poistat Muista kirjautumistiedot -valintaruudun valinnan, kirjautumistietoja ei tallenneta
tulevia kirjautumisia varten. Sinun on annettava kirjautumistiedot manuaalisesti aina, kun
kirjaudut Agent Desktopiin.

• Aseman kirjautumistiedot -valintaikkuna tukee selaimen automaattista täydennystoimintoa.
Automaattinen täydennys säästää aikaa täyttämällä aiemmin annetut valintanumerot ja
alanumerot automaattisesti. Automaattisessa täydennyksessä annettavien ehdotusten määrä
määräytyy selaimen mukaan. Jos haluat poistaa tallennetut merkinnät, tyhjennä selaimen
välimuisti. Automaattista täydennystoimintoa ei tueta yksityisessä selaustilassa.

Huomautus

Vaihe 8 Valitse Submit.

Jos olet valinnut Muista kirjautumistiedot -valintaruudun, näkyviin voi tulla sanoma, jonka mukaan
kirjautumistietojasi ei tallennettu. Tällöin sinun on annettava tietosi, kun kirjaudut sisään uudelleen.

Huomautus

Järjestelmänvalvoja voi määrittää tehtäväsivun näyttämään kuvan taustana, kun kirjaudut sisään. Jos kuvaa
ei ole määritetty, tehtäväsivu näkyy tyhjällä taustalla.

Jos järjestelmänvalvoja määrittää tiimillesi muokkaamattoman asettelun, uudet asetteluun perustuvat
toiminnot tulevat näkyviin, kun kirjaudut sisään. Jos olet jo kirjautunut sisään, uudet asetteluun
perustuvat toiminnot tulevat näkyviin, kun lataat selaimen uudelleen.

Huomautus

Reagointikyky
Agent Desktop tukee vastausnäkymää, joka mahdollistaa helpon luvun ja navigoinnin eri näyttötarkkuuksissa.
Agent Desktopin näyttökoon on oltava suurempi kuin 500 x 500 pikseliä (leveys x korkeus). Määritä
verkkoselaimen zoomaukseksi 100 % parasta mahdollista Agent Desktop -kokemusta varten. Lisätietoja
tuetuista selainversioista on kohdassa Agent Desktop -vaatimukset, sivulla 2.

Agent Desktop -käyttöliittymä säätyy automaattisesti laitteen progressiivisten näyttökokojen, suunnan ja
katselualueiden perusteella. Agent Desktop toimii vastausten yhteydessä seuraavasti:

• Vaakasuuntainen ylätunniste – Jos vaakasuuntainen ylätunniste:ssa on enemmän mukautettuja widgettejä

tai kuvakkeita, Enemmän ( )-kuvake tulee näkyviin:

• Kun napsautat kuvaketta, avattavassa valikossa näytetään mukautetut widgetit ja kuvakkeet.
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• Kun muutat näytön kokoa, mukautetut widgetit ja kuvakkeet näkyvät vaakasuuntainen ylätunniste:ssa

odotusten mukaisesti ilman -kuvaketta.

• Siirtymispalkki – Vasemmanpuoleinen navigointipalkki kutistetaan vaakasuuntaiseen ylätunnisteeseen

pienillä katselualueilla. Kun napsautat Valikko ( ) -kuvaketta, liukusäädin tulee näkyviin kuvakkeiden
mukana.

Otsikko ja logo eivät näy, kun katselualue on alle 736 pikseliä leveä. Jos
haluat tarkastella logoa ja otsikkoa, suurenna leveyttä vähintään 737
pikseliin.

Huomautus

• Tehtäväluettelo, Edustajan vuorovaikutushistoria- ja Lisätiedot -ruudut – ruudut ovat päällekkäin
Työtila:ssä. Oletusarvon mukaan ruudut ovat kutistetussa tilassa pienillä katselualueilla.

Kun napsautat kunkin ruudun (laajenna) -kuvaketta, tiedot tulevat näkyviin liukuvaan ruutuun. Kun
laajennat yhden ruudun, muut laajennetut ruudut kutistetaan niin, ettei työtila peity.

Lisätiedot -ruudun Enemmän-vaihtoehto on näkyvissä, jos näkymässä on muita näytettäviä välilehtiä.

Jos lisäät selitteen pitkissä widgeteissä, järjestelmä lyhentää selitteen nimeä.

• Vältä selitteiden lisäämistä pitkiin widgetteihin

• Napsauta vain widgetin kuvaketta. Koko avattavassa Enemmän-valikossa olevaa riviä ei voi
napsauttaa.

Huomautus

Agent Desktop voidaan asentaa sovelluksena. Vastaukset toimivat samalla tavalla kuin selainpohjaisessa
Agent Desktopissa.

• Järjestelmänvalvoja määrittää, antaako mukautettu widgetti vastauksia.

• Reagoimattomat widgetit eivät pysty varmistamaan parasta mahdollista käyttökokemusta, eivätkä
ne ole näkyvissä, kun katselualue on alle 736 pikseliä leveä. Kasvata leveyttä vähintään 737 pikseliin,
jos haluat tarkastella reagoimattomiksi määritettyjä widgettejä.

Huomautus

Työpöytä -sovelluksen asennus
Voit asentaa Työpöytä:n sovelluksena, jos Työpöytä:ää käytetään modernilla verkkoselaimella, joka tukee
PWA:ta (Progressive Web Application).

PWA:t ovat verkkosovelluksia, jotka hyödyntävät uusimpia tekniikoita sekä yhdistävät verkko-ja
mobiilisovellusten parhaat puolet. Niitä voi ajatella verkkotekniikoiden avulla rakennettuina sivustoina, jotka
toimivat sovellusten tavoin.
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Seuraavat käyttöjärjestelmät ja selaimet tukevat Työpöytä:ää sovelluksena:

• Käyttöjärjestelmät – Windows 10 ja Windows 11, macOS ja Chrome OS

• Verkkoselaimet – Google Chrome ja Edge Chromium (MS Edge)

Ennen aloitusta

• Sinun on oltava kirjautuneena Työpöytäiin. Lisätietoja on kohdassa Kirjautuminen Agent Desktopiin.

• Sinun on käytettävä modernia verkkoselainta, joka tukee PWA:ta, kuten Google Chromea ja Edge
Chromiumia (MS Edge).

Toimintosarja

Vaihe 1 Napsauta ilmoitussanomassa olevaa Asenna sovellus -linkkiä tai osoiterivillä näkyvää Asenna Webex CC
Desktop -kuvaketta.

Vaihe 2 Valitse Asenna.

Kun Työpöytä on asennettu, se avautuu erilliseen sovellusikkunaan, ja sitä voidaan käyttää erillisenä
työpöytäsovelluksena. Voit lisätä sovelluksen aloitusnäyttöön tai kiinnittää sen tehtäväpalkkiin, jotta se on
helposti saatavilla.

• Kun kirjaudut Työpöytä:ään tai tyhjennät välimuistin, saat ilmoituksen, jossa annetaan
mahdollisuus asentaa Työpöytä työpöytäsovelluksena.

• Et voi asentaa Työpöytä:ää työpöytäsovelluksena, jos käytät Firefox-verkkoselainta.

• Kun käytät Työpöytä:ää joko verkkoselaimesta tai sovelluksena, käyttökokemus (UX) pysyy
samanlaisena lukuun ottamatta sitä, että työpöytäsovelluksessa ei ole osoiteriviä.

• Voit poistaa Työpöytä -sovelluksen asennuksen seuraavasti:

• Napsauta sovelluksen otsikkorivillä oleva kolmen pisteen kuvaketta.

• Valitse Poista Webex CC Desktopin asennus > Poista.

Huomautus

Tavoitettavuus-tilan muuttaminen
Kun kirjaudut Agent Desktopiin, tilasi on oletusarvoinen vapaa tila (syy), jonka järjestelmänvalvoja on
määrittänyt sinulle. Jos haluat hyväksyä puhelu-, keskustelu-, sähköposti- tai yhteisöpalveluviestinnän
keskustelu -pyyntöjä, tilaksesi on määritettävä Tavoitettavissa.

Voit muuttaa oletustilaasi seuraavasti:

Ennen aloitusta

Sinun on oltava kirjautuneena Työpöytäiin. Lisätietoja on kohdassa Kirjautuminen Agent Desktopiin.

Cisco Webex Contact Center Agent Desktop -käyttöopas
45

Agent Desktopin käyttö
Tavoitettavuus-tilan muuttaminen



Toimintosarja

Vaihe 1 Napsauta avattavaa Tavoitettavuustila-valikkoa, joka näkyy vaakasuuntainen ylätunniste:ssa.
Vaihe 2 Valitse haluamasi tavoitettavuustila avattavasta valikosta tai suodata luetteloa hakukentän avulla.

Avattavassa valikossa näkyvät Tavoitettavissa-tila ja järjestelmänvalvojan määrittämät vapaat tilat.

Vastaaminen toimettomuusaikakatkaisuun
Edustajan toimintoihin kuuluvat muun muassa yhteystietojen käsittely, mukautettujen widgettien käyttö ja
minkä tahansa tehtävän suorittaminen Agent Desktop -sovelluksessa. Jos et suorita mitään toimintoja Agent
Desktop -sovelluksessa, kun olet Tavoitettavissa- tai Ei toimia -tilassa, sinut katsotaan toimettomaksi.

Järjestelmänvalvoja määrittää toimettomuusaikakatkaisun arvon. Jos olet Agent Desktop -sovelluksessa
toimeton kyseisen ajan, Agent Desktop -sovellus kirjaa sinut automaattisesti ulos. Minuutti ennen määritettyä
aikakatkaisua saat ilmoituksen Pitkäaikainen toimettomuus -valintaikkunassa, jossa on ajastin. Jos et ryhdy
toimenpiteisiin, ennen kuin aika on kulunut loppuun, Agent Desktop -sovellus kirjaa sinut ulos. Valintaikkuna
tulee näkyviin tavoitettavuustilaan katsomatta. Selaimessa näkyy Toaster-ilmoitus, jos aktiivisena selainikkunana
tai -välilehtenä ei ole Agent Desktop.

Ennen aloitusta

• Sinun on oltava kirjautuneena Työpöytäiin. Lisätietoja on kohdassa Kirjautuminen Agent Desktopiin.

• Agent Desktop -sovelluksessa ei tapahdu pitkään aikaan mitään.

Toimintosarja

Vaihe 1 Valitse jompikumpi seuraavista asetuksista:

• Pysy kirjautuneena: voit pysyä kirjautuneena, kunnes kirjaudut ulos ennen ajastimen ajan loppumista.

• Kirjaudu ulos: Antaa sinun kirjautua ulos Agent Desktop -sovelluksesta.

Pitkäaikainen toimettomuus -valintaikkunaan ilmestyy aikalaskuri minuutti ennen määritettyä aikakatkaisua.

Vaihe 2 Jos sinut kirjataan automaattisesti ulos, sulje valintaikkuna valitsemalla OK.

Päättämissyyn käyttö
Päättämissyy osoittaa, miksi asiakas soitti yhteyskeskukseen. Tällöin järjestelmä nauhoittaa keskustelusi, kun
autat asiakasta ratkaisemaan kyselyitä. Yrityksesi käyttää näitä tietoja yhteyskeskuksen tehokkuuden ja
onnistumisten mittaamiseen.
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Päättämissyy otetaan käyttöön, kun lopetat vuorovaikutuksen asiakkaan kanssa. Valitse päättämissyy seuraavissa
tilanteissa:

• Kun lopetat aktiivisen äänipuhelun, keskustelun tai yhteisöpalveluviestinnän keskustelu:n asiakkaan
kanssa.

• Kun siirrät aktiivisen äänipuhelu-, keskustelu-, sähköposti- tai yhteisöpalveluviestinnän keskustelu
-pyynnön.

• Kun lähetät sähköpostivastauksen asiakkaalle.

• Kun asiakas lopettaa aktiivisen äänipuhelu- tai keskustelupyynnön.

Ennen aloitusta

Päättämissyyn käyttö edellyttää, että sinulla on aktiivinen vuorovaikutus asiakkaan kanssa.

Toimintosarja

Vaihe 1 Valitse Lopeta, Siirrä tai Lähetä tilanteen mukana.

Näyttöön tulee Päättämissyyt-valintaikkuna.

Järjestelmänvalvoja määrittää ajastimen ja Päättämissyyt-valintaikkunassa näkyvät päättämissyyt.

Vaihe 2 (Valinnainen) Estä työpöytää päättämästä vuorovaikutusta automaattisesti valitsemalla Peruuta automaattinen
päättäminen.

Vaihe 3 Voit joko valita tarvittavan syyn avattavasta valikosta tai suodattaa luetteloa hakukentän avulla. Voit valita
vain yhden päättämissyyn kerrallaan.

• Ylöspäin laskeva ajastin näkyy Päätä-tilan vieressä ja ilmaisee ajan, joka on kulunut
vuorovaikutuksen lopettamisesta.

• Alaspäin laskeva ajastin näkyy Päättämissyyt-valintaikkunassa ja ilmaisee ajan, joka on jäljellä
ennen vuorovaikutuksen automaattista päättämistä. Jos et valitse päättämissyytä, ennen kuin
ajastin saavuttaa nollan, oletusarvoinen päättämissyy lähetetään automaattisen päättämisen
aikana.

Huomautus

Vaihe 4 Valitse Lähetä päättäminen.

Päättyneen vuorovaikutuksen poistaminen
Asiakasvuorovaikutus (äänipuheluna tai digitaalisesti) voi lakata toimimasta, kun API-pyyntö tai tapahtuma
ei pysty lataamaan tietoja Vuorovaikutuksen ohjaus -ruudussa. Kun vuorovaikutus ei toimi, et voi suorittaa
toimintoja (pito, siirto, konsultointi, lopetus). Järjestelmänvalvoja voi joko lopettaa toimimattoman
asiakasvuorovaikutuksen tai kirjata sinut pakottamalla ulos Agent Desktopista.

Vuorovaikutus keskeytetty -valintaikkuna tulee näkyviin Agent Desktopiin seuraavissa tilanteissa:

• Järjestelmänvalvoja lopettaa asiakasvuorovaikutuksen.

Cisco Webex Contact Center Agent Desktop -käyttöopas
47

Agent Desktopin käyttö
Päättyneen vuorovaikutuksen poistaminen



• Olet konsultointi- tai neuvottelupuhelussa toisen edustajan kanssa ja järjestelmänvalvoja kirjaa sinut
ulos. Konsultointiin tai neuvotteluun osallistuva edustaja saa tiedon asiasta.

Ennen aloitusta

• Ota yhteys järjestelmänvalvojaan. Järjestelmänvalvojan on lopetettava toimimaton asiakasvuorovaikutus.

• Vuorovaikutus keskeytetty -valintaikkunan pitäisi tulla näkyviin Agent Desktopiin.

Toimintosarja

Vaihe 1 Valitse OKVuorovaikutus keskeytetty -valintaikkunassa.

Asiakasvuorovaikutus poistuu Agent Desktopista. Yhteydenottohistoria-välilehti ei sisällä järjestelmänvalvojan
poistamia vuorovaikutuksia.

Vaihe 2 (Valinnainen) Napsauta Virhetiedot-linkkiä.
Vaihe 3 (Valinnainen) Valitse Kopioi seurantatunnus.

Jaa kopioitu seurantatunnus järjestelmänvalvojalle ongelman ratkaisua varten. Lisätietoja on kohdassa
Desktop-ongelmien ratkaisu, sivulla 48.

Päättämissyynä näkyy Edustajan vuorovaikutushistoria -ruudussa –, koska vuorovaikutusta ei ole päätetty.

Desktop-ongelmien ratkaisu
Kun työpöydällä on API-pyyntövirhe tai tapahtuma ei lataa tietoja työpöydälle, näyttöön tulee virhesanoma.
Voit kopioida virheen seurantatunnuksen ja suorittaa virheenkorjauksen jakamalla tiedot järjestelmänvalvojan
kanssa.

Jos työpöydällä ilmenee ongelmia, voit lähettää työpöytälokit järjestelmänvalvojalle ongelman tutkimista
varten. Lisätietoja on kohdassa Virheraportin lataus, sivulla 54.

Huomautus

Toimintosarja

Vaihe 1 Napsauta virhevalintaikkunassa olevaa Virhetiedot-linkkiä.
Vaihe 2 Valitse Kopioi seurantatunnus.

Jaa kopioitu seurantatunnus järjestelmänvalvojalle virheenkorjausta varten.
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Ponnahdusikkuna
Ponnahdusikkuna on Agent Desktopissa näkyvä ikkuna tai välilehti. Ponnahdusikkunat avautuvat
järjestelmänvalvojan määrittämien tapahtumien perusteella.

Ponnahdusikkunassa on lisätietoja pyynnöstä. Järjestelmänvalvoja luo esimerkiksi työnkulun ponnahdusikkunan
käynnistämiseksi, kun hyväksyt saapuvan puhelun. Näyttövaihtoehtona on Lisätiedot -ruudun välilehti. Kun
hyväksyt saapuvan puhelun, ponnahdusikkuna tulee näkyviin Ponnahdusikkuna-välilehteen Agent Desktopin
Lisätiedot-ruutuun.

Kun hyväksyt pyynnön, Agent Desktopiin tulee näkyviin ponnahdusikkunan ilmoitus, joka kertoo, että pyyntö
on liitetty ponnahdusikkunaan. Näyttöasetusten mukaan voit tarkastella ponnahdusikkunaa Agent Desktopissa.

Järjestelmänvalvoja määrittää ponnahdusikkunan näytettäväksi jollakin seuraavista tavoista:

• nykyisessä selainvälilehdessä korvaten edellisen ponnahdusikkunan

• uutena selainvälilehtenä vaikuttamatta nykyiseen ponnahdusikkunaan

• Ponnahdusikkuna-välilehden alivälilehtenä Lisätiedot -ruudussa.

• ponnahdusikkunan mukautettuna sivuna, jota voidaan käyttää napsauttamalla Ponnahdusikkuna-kuvaketta
Siirtymispalkki:ssä

• mukautetun sivun widgettinä, jota käytetään napsauttamalla mukautuskuvaketta Siirtymispalkki:ssä.

Jos suljit ponnahdusikkunan vahingossa, voit avata sen uudelleen napsauttamalla ilmoituskeskuksessa
näkyvää ponnahdusikkunan linkkiä. Lisätietoja on kohdassa Ponnahdusikkunan käyttö, sivulla 50.

Huomautus

Ponnahdusikkuna näyttää asiakastiedot valittuna olevan vuorovaikutuksen perusteella. Esimerkki:

• Kun hyväksyt vuorovaikutuksen asiakas Maija Meikäläiseltä, Ponnahdusikkuna-välilehdessä Lisätiedot
-ruudussa tai mukautetulla sivulla näkyy Maija Meikäläiseen liittyvä ponnahdusikkuna.

• Kun siirryt asiakas Maija Meikäläisestä toiseen asiakkaaseen nimeltä Ville Suominen,
Ponnahdusikkuna-välilehdessä Lisätiedot -ruudussa tai mukautetulla sivulla näkyy Ville Suomiseen
liittyvä ponnahdusikkuna.

Järjestelmänvalvoja voi määrittää pyynnölle useita ponnahdusikkunoita. Ponnahdusikkunat näkyvät
alivälilehtinä Ponnahdusikkuna-välilehdessä. Voit suurentaa alivälilehdessä näkyvän ponnahdusikkunan

valitsemalla .

Kun lähetät pyynnölle päättämissyyn, siihen liittyvä ponnahdusikkuna Lisätiedot -ruudussa tai mukautetulla
sivulla sulkeutuu.

• Jos ponnahdusikkuna on määritetty mukautetulle sivulle, Ponnahdusikkuna-kuvake näkyy
Siirtymispalkki:ssä riippumatta siitä, oletko hyväksynyt vai lopettanut pyynnön.

• Jos määrität ponnahdusikkunan mukautetulle sivulle työpöydän asettelussa, mutta et määritä
työnkulkua kulun suunnittelutoiminnossa, mukautettu sivu näkyy tyhjänä.

Huomautus
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Ponnahdusikkunan käyttö
Voit avata seuraavasti ponnahdusikkunan, jonka olet sulkenut vahingossa:

Toimintosarja

Vaihe 1 Napsauta (Ilmoituskeskus) -kuvaketta vaakasuuntainen ylätunniste:ssa.

Avattavassa valikossa näkyvät Ponnahdusikkuna toimitettu -sanoma, kulunut aika ja äänipuhelun ANI
(Automatic Number Identification).

Vaihe 2 Napsauta Ponnahdusikkuna-hyperlinkkiä. Järjestelmänvalvoja määrittää Ponnahdusikkuna-hyperlinkin
näyttötekstin. Sen perusteella, millaisen reitityskokoonpanon järjestelmänvalvoja on määrittänyt kulun
suunnittelutoiminnossa, näet joko mukautetun näyttötekstin tai Avaa ponnahdusikkuna uudelleen -hyperlinkin.

Ponnahdusikkuna näkyy jollakin seuraavista tavoista:

• nykyisessä selainvälilehdessä korvaten edellisen ponnahdusikkunan

• uutena selainvälilehtenä vaikuttamatta nykyiseen ponnahdusikkunaan

• uutena välilehtenä Lisätiedot -ruudussa

• mukautettuna sivuna

• mukautetun sivun widgettinä.

Käyttäjäprofiili
Käyttäjäprofiili-kuvake näkyy Työpöytäin oikeassa yläkulmassa. Kun napsautat Käyttäjäprofiili-kuvaketta,
näkyviin tulevat seuraavat tiedot:

• Profiilikuva

Jos profiilikuvaasi ei ole määritetty, näkyvissä ovat etu- ja sukunimen
alkukirjaimet. Voit määrittää profiilikuvasi tilin aktivoinnin aikana tai
myöhemmin Cisco Webex -profiilisivulla. Lisätietoja on kohdassa
Profiilikuvan lisääminen.

Huomautus

• Käyttäjänimi

• Profiiliasetukset: Tilisi asetukset Työpöytäin käyttöä varten. Lisätietoja on kohdassa Profiiliasetukset.

• Kanavan kapasiteetti: niiden yhteydenottojen määrä, jotka voit käsitellä kussakin mediakanavassa
tiettynä ajankohtana. Lisätietoja on kohdassa Kanavan kapasiteetin tarkastelu, sivulla 52.

• Käyttäjäasetukset: seuraavat vaihtoehdot näkyvät Käyttäjäasetukset-osiossa:
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• Ilmoitusasetukset: asetukset, joiden avulla näytetään työpöytäilmoitukset ja -hälytykset. Lisätietoja
on kohdassa Ilmoitusasetusten käyttöönotto tai käytöstäpoisto, sivulla 52.

• Palauta koko työpöydän asettelu: asetus, joka palauttaa järjestelmänvalvojan määrittämän
työpöytäasettelun oletusnäkymän. Lisätietoja on kohdassa Työpöytäasettelun palautus, sivulla 113.

• Vaihda tummaan tilaan: vaihtopainike, jolla otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä Työpöytäin tumma
taustateema. Tumman tilan valinta säilyy, kunnes tyhjennät selaimen välimuistin.

• Ohje: seuraavat vaihtoehdot näkyvät Ohje-osiossa:

• Pikanäppäimet: vaihtoehto, jonka avulla käytetään pikanäppäinluetteloa. Lisätietoja on kohdassa
Pikanäppäinten käyttö, sivulla 38.

• Virheraportin lataus: vaihtoehto, jolla ladataan virheraportteja. Lisätietoja on kohdassa Virheraportin
lataus, sivulla 54.

• Kirjaudu ulos: vaihtoehto, jolla kirjaudutaan ulos Työpöytäista. Lisätietoja on kohdassa Kirjautuminen
ulos Työpöytäista, sivulla 59.

Tiimin vaihtaminen
Voit vaihtaa tiimiä, kun sinulla ei ole aktiivista yhteydenottopyyntöä tai keskustelua.

Ennen aloitusta

• Sinun on oltava kirjautuneena Työpöytäiin. Lisätietoja on kohdassa Kirjautuminen Agent Desktopiin.

• Sinun on oltava määritettynä useampaan kuin yhteen tiimiin.

Toimintosarja

Vaihe 1 Valitse Käyttäjäprofiili oikeassa yläkulmassa: Työpöytä.

• Oletusarvon mukaan Tiimi-osiossa näkyy nykyinen tiimisi, joka on valittu Aseman
kirjautumistiedot -valintaikkunassa sisäänkirjauksen yhteydessä.

• Et voi muuttaa tiimiäsi, jos sinulla on aktiivisia tehtäviä, vuorovaikutuksia tai saapuvia
tehtäväpyyntöjä. Tiimi-vaihtoehto on poissa käytöstä.

Huomautus

Vaihe 2 Valitse Tiimi.
Vaihe 3 Valitse Tiimi-osiossa tiimi avattavasta Tiimi-valikosta tai suodata luetteloa hakukentän avulla.

Tiimien nimet näkyvät aakkosjärjestyksessä. Oletusarvon mukaan nykyinen tiimisi on valittuna.Huomautus

Vaihe 4 Valitse Tallenna valinta.

Tallenna valinta -vaihtoehto on poissa käytöstä, kun sinulle ei ole määritetty enempää kuin yksi
tiimi.

Huomautus

Näyttöön tulee kehotesanoma tiimimuutoksen vahvistusta varten.
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Vaihe 5 Valitse Vaihda tiimi.

Näyttöön tulee sanoma tiimimuutoksen onnistumisesta. Uuden tiimin työpöytäasettelu ja reititysstrategia (ääni
tai digitaalinen kanava) otetaan käyttöön.

Kanavan kapasiteetin tarkastelu
Järjestelmänvalvoja määrittää niiden yhteydenottojen määrän, jotka voit käsitellä kussakin mediakanavassa
tiettynä ajankohtana multimediaprofiilisi perusteella, mukaan lukien tietyn kanavan jono.

• Jos haluat tarkastella kanavan kapasiteettia, valitse KäyttäjäprofiiliTyöpöytäin oikeassa yläkulmassa.

Kanavan kapasiteetti -osiossa näkyvät reitityksen tyyppi ja niiden yhteydenottojen määrä, jotka voit
käsitellä kussakin mediakanavassa.

Mediakanavia ovat Keskustelu, Sähköposti, Ääni ja Some. Jos esimerkiksi määräksi annetaan 1
mediakanavassa Ääni ja 3 kanavassa Keskustelu, voit vastaanottaa vain yhden saapuvan äänipuhelun ja
kolme keskustelupyyntöä.

Mediakanavien merkinnät näkyvät korostettuina vain, jos kapasiteetti on varattu. Ajatellaan esimerkiksi,
että käsiteltävien Ääni-yhteydenottojen määräksi on määritetty 1 ja Keskustelu-yhteydenottojen määräksi
0. Tällöin Ääni-mediakanava näkyy korostettuna ja Keskustelu harmaana.

Huomautus

Mediatiedot ovat seuraavanlaiset:

TiedotReititystyyppi

Voit käsitellä useita yhteydenottoja samanaikaisesti kaikissa
kanavissa. Esimerkki: keskustelu–2, sähköposti–4, ääni–1 ja
some–2.

Sekoitettu

Voit käsitellä yhtä pakollista reaaliaikaista kanavaa (puhe tai
keskustelu) ja muita määritettyjä kanavia. Esimerkki:
Sähköposti–4 ja ääni–1.

Sekoitettu, reaaliaikainen

Voit käsitellä vain yhtä yhteydenottoa tiettynä ajankohtana.
Esimerkki: Ääni–1.

Rajaava

Ilmoitusasetusten käyttöönotto tai käytöstäpoisto
Ilmoitukset pitävät sinut ajan tasalla ja kertovat, kun tapahtuu jotakin uutta, mikä voi vaatia huomiotasi.
Työpöytäilmoitukset sisältävät hälytyksiä, uusia viestejä, tilan muutoksia ja niin edelleen. Lisätietoja on
kohdassa Työpöytäilmoitus, sivulla 26.

Voit ottaa työpöytäilmoitukset käyttöön seuraavasti:

Ennen aloitusta

Sinun on oltava kirjautuneena Työpöytäiin. Lisätietoja on kohdassa Kirjautuminen Agent Desktopiin.
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Toimintosarja

Vaihe 1 Valitse Käyttäjäprofiili oikeassa yläkulmassa: Työpöytä.
Vaihe 2 Valitse Käyttäjäasetukset-kohdassa Ilmoitusasetukset.
Vaihe 3 Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä ilmoitusten näytön työpöydällä napsauttamalla Ota ilmoitukset

käyttöön -vaihtopainiketta.

• Kun olet ottanut ilmoitukset käyttöön, (Ilmoituskeskus) -kuvake tulee näkyviin
vaakasuuntainen ylätunniste:hon.

• Oletusarvon mukaan Ota ilmoitukset käyttöön -vaihtopainike on käytössä.

Huomautus

Vaihe 4 Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä visuaalisten työpöytähälytysten näytön napsauttamalla Ota äänettömät
ilmoitukset käyttöön -vaihtopainiketta. Kun otat äänettömät ilmoitukset käyttöön, työpöytäilmoitukset
toimitetaan ilmoituskeskukseen. Lisätietoja on kohdassa Ilmoituskeskuksen käyttö, sivulla 53.

Oletusarvon mukaan Ota äänettömät ilmoitukset käyttöön -vaihtopainike on poissa käytöstä.Huomautus

Vaihe 5 Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä työpöytäilmoitusten äänet napsauttamalla Ota ääni-ilmoitukset
käyttöön -vaihtopainiketta. Voit säätää äänenvoimakkuutta liukusäätimen avulla.

a) Mykistä ääni valitsemalla ja poista mykistys valitsemalla .

b) Kuuntele oletusääntä valitsemalla .

Oletusarvon mukaan Ota ääni-ilmoitukset käyttöön -vaihtopainike on käytössä ja äänenvoimakkuus
on 80 prosenttia.

Huomautus

Ilmoitusasetusten muutokset säilyvät, kunnes tyhjennät selaimen välimuistin. Kun kirjaudut ulos ja kirjaudut
uudelleen sisään, ilmoitusasetuksille määritetään oletusarvot.

Ilmoituskeskuksen käyttö
Ilmoituskeskuksessa näytetään työpöytähälytyksiä ja -ilmoituksia.

Voit käyttää ilmoituskeskusta seuraavasti:

Ennen aloitusta

Varmista ilmoituskeskuksen käyttöä varten, että Ota ilmoitukset käyttöön on valittuna
Ilmoitusasetukset-osiossa. Lisätietoja on kohdassa Ilmoitusasetusten käyttöönotto tai käytöstäpoisto, sivulla
52.

Toimintosarja

Vaihe 1 Napsauta (Ilmoituskeskus) -kuvaketta vaakasuuntainen ylätunniste:ssa.
Näkyviin tulee luettelo kaikista lukemattomista ilmoituksista ja kunkin ilmoituksen jälkeen kulunut aika.
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Vaihe 2 (Valinnainen) Valitse Merkitse kaikki luetuksi, jos haluat merkitä kaikki viestit luetuiksi ja tyhjentää
lukemattomat ilmoitukset.

• Kuvakkeessa näkyy merkintä, joka osoittaa lukemattomien ilmoitusten määrän (esimerkki:

).

• Työpöytäilmoitukset voidaan pinota, ja voit hylätä ne automaattisesti tai sulkea ne. Voit hylätä
ilmoitukset valitsemalla Ohita ilmoitukset.

• Työpöytäilmoitukset tyhjennetään, kun kirjaudut ulos työpöydältä.

Huomautus

Virheraportin lataus
Jos työpöydällä ilmenee ongelmia, voit lähettää työpöytälokit järjestelmänvalvojalle ongelman tutkimista
varten.

Ennen aloitusta

Sinun on oltava kirjautuneena Työpöytäiin. Lisätietoja on kohdassa Kirjautuminen Agent Desktopiin.

.

Toimintosarja

Vaihe 1 Valitse Käyttäjäprofiili oikeassa yläkulmassa: Työpöytä.
Vaihe 2 Valitse Ohje-kohdassa Virheraportin lataus.

Kun työpöytä on ladannut virheraportin, voit jakaa raportin järjestelmänvalvojan kanssa ongelman selvitystä
varten.

• Voit ladata virheraportin, vaikka työpöytä olisi palautumassa yhteysvirheestä.

• Jos selain pysähtyy tai kaatuu, ennen kuin ehdit napsauttaa Virheraportin lataus -vaihtoehtoa,
ja sinun on käynnistettävä selain uudelleen, älä napsauta Virheraportin lataus -vaihtoehtoa
heti.

Kun käynnistät selaimen uudelleen, lokit eivät ole enää käytettävissä. Odota, kunnes ongelma
ilmenee työpöydällä uudelleen, ja valitse sitten kyseinen vaihtoehto.

Huomautus

Webex-sovellus
Ciscon tarjoama Webex-sovellus-yritysratkaisu on tarkoitettu videoneuvotteluihin, online-kokouksiin, näytön
jakamiseen ja webinaareihin. Lisätietoja on kohdassa https://www.webex.com/all-new-webex.html.
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Webex-sovellus sekä sen viesti-, puhelu- ja kokoustoiminnot määritetään Agent Desktopissa. Näin voit tehdä
yhteistyötä organisaatiosi muiden edustajien, valvojien ja asiantuntijoiden kanssa joutumatta poistumaan
Agent Desktopista. Puhelun hallinta ei kuitenkaan ole käytettävissä. Jos haluat vastaanottaa ja soittaa puheluita,
sinulla on edelleen oltava ulkoinen, ei-upotettu Webex-sovellus. Lisätietoja on kohdassa Puhelusovellukset.

Järjestelmänvalvoja määrittää Webex-sovellus-ominaisuuden päivittämällä työpöydän asettelun.

Valvojien ja asiantuntijoiden on ladattava Webex-asiakasohjelma järjestelmäänsä (henkilökohtainen laite) tai
käytettävä Webex-sovellusiä Webex-sovellus for Webin avulla (https://web.webex.com/).
Webex-asiakasohjelma viittaa järjestelmääsi (henkilökohtainen laite) ladattuun Webex-sovellusiin. Lisätietoja
on kohdassa Lataa sovellus.

Jos olet asettanut itsellesi tavoitettavuustilan Ei saa häiritä Webex-asiakasohjelmaissa, selaimen
ilmoitukset saapuvista äänipuheluista eivät näy Agent Desktopissa. Lisätietoja Webex-asiakasohjelmain
käytöstä päätelaitteena on kohdassa Edustajan laitteet, sivulla 4.

Huomautus

Ilmoitukset

Ilmoitukset kertovat uusista Webex-sovellus-tapahtumista, jotka vaativat huomiotasi. Ilmoitukset tulevat
näkyviin riippumatta siitä, käytätkö Webex-sovellusiä. Lisätietoja on kohdassa Ilmoitukset, sivulla 24.

• Webex-sovellusAgent Desktopissa tukee vain Ei saa häiritä -tilaa, ei ilmoituksissa määritettyjä
asetuksia (Asetukset > Ilmoitukset).

• Vaikka asettaisit tavoitettavuustilaksesi Ei saa häiritä, saatat saada ilmoituksen Agent Desktopissa
seuraavassa tilanteessa:

Oletetaan, että olet kirjautunut Agent Desktopiin ja asettanut tavoitettavuustilaksesi Ei saa häiritä,
mutta et ole pienentänyt tai sulkenut Webex-sovellusiä Agent Desktopissa. Sillä välin olet käyttänyt
Webex-sovellusiä muissa esiintymissä (Webex-asiakasohjelma tai Webex-sovellus for Web). Saatat
saada ilmoituksen. Kun napsautat ilmoitusta tai käytät Webex-sovellusiä Agent Desktopissa, muita
ilmoituksia ei kuitenkaan tule näkyviin Agent Desktopissa.

Huomautus

Toaster-ilmoitus – selain

Jos Webex-sovellus tai Agent Desktop ei ole aktiivisena, selaimen toaster-ilmoitukset tulevat näkyviin.
Lisätietoja on kohdassa Toaster-ilmoitus – selain, sivulla 24.

Sinun on sallittava selaimen toaster-ilmoitukset Webex-sovellus for Webille (https://web.webex.com/)
valitsemalla vaihtoehto kehotteen yhteydessä tai ottamalla käyttöoikeudet käyttöön selaimen asetuksissa.
Lisätietoja on selainasetusten sivuston käyttöoikeuksia käsittelevässä kohdassa.

Jos käytät Webex-sovellusiä Agent Desktopissa ja Webex-asiakasohjelmaissa, saat kaksi ilmoitusta.
Saat tällöin ilmoituksen Agent Desktopissa ja Webex-asiakasohjelmaissa. On erittäin suositeltavaa
kirjautua ulos Webex-asiakasohjelmaista parasta mahdollista Agent Desktop -käyttökokemusta varten.

Huomautus

Työpöytäilmoitus
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Jos olet pienentänyt tai sulkenut Webex-sovellusin, työpöytäilmoitukset tulevat näkyviin Agent Desktopiin.
Lisätietoja on kohdassa Työpöytäilmoitus, sivulla 26.

Webex-kuvakkeessa näkyy merkintä (esimerkiksi ), joka osoittaa lukemattomien keskustelujen määrän.
Webex-sovellus-ilmoitukset eivät sisälly ilmoituskeskukseen.

Jos olet määrittänyt tavoitettavuustilaksesi Ei saa häiritä, ilmoitukset eivät tule näkyviin Agent Desktopiin
äänipuhelujen ja keskustelujen yhteydessä. Webex-kuvakkeessa kuitenkin näkyy merkintä, joka osoittaa
lukemattomien keskustelujen ja vastaamattomien puhelujen määrän.

Huomautus

Rajoitukset

Kun muutat Agent Desktopin ja Webex-sovellusin leveyttä, kuvakkeiden ja hakutekstiruutujen kaltaiset
elementit menevät päällekkäin Webex-sovellusissä. Webex-sovellusin oletuskoko Agent Desktopissa on 900
x 600 pikseliä (leveys x korkeus).

Ensisijainen leveys elementtien tarkasteluun Webex-sovellusissä:

• Kun Navigointi-valikko ja Henkilöiden ja työtilojen luettelo -ruutu laajennetaan Webex-sovellusissä:
Webex-sovellusin ensisijainen leveys on vähintään 800 pikseliä.

• Kun Navigointi-valikko ja Henkilöiden ja työtilojen luettelo -ruutu kutistetaan Webex-sovellusissä:
Webex-sovellusin ensisijainen leveys on vähintään 660 pikseliä.

Webex-sovellusin käyttö
Voit käyttää Webex-sovellusiä Agent Desktopissa seuraavasti:

Ennen aloitusta

Sinun on oltava kirjautuneena Agent Desktopiin. Lisätietoja on kohdassa Kirjautuminen Agent Desktopiin,
sivulla 41.

Toimintosarja

Vaihe 1 Napsauta (Webex) -kuvaketta, joka näkyy vaakasuuntainen ylätunniste:ssa. Vaihtoehtoisesti voit käyttää
Webex-sovellusiä näppäinyhdistelmällä Ctrl+vaihto+3.

Webex-sovellus-ikkuna tulee näkyviin Agent Desktopin oikeaan alakulmaan. Näytettävän
Webex-sovellus-ikkunan oletuskoko on 900 x 600 pikseliä (leveys x korkeus). Lisätietoja on kohdassa
Rajoitukset, sivulla 56.

Oletusarvon mukaan näkyviin tulevat Tervetuloa-sivu ja -sanoma.
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• Webex-sovellus ei vaadi kirjautumisessa käytettävien kirjautumistietojen antamista uudelleen,
koska kertakirjautumista (SSO) tuetaan.

• Kun suljet verkkoselaimen kirjautumatta ulos Agent Desktopista ja käytät Agent Desktopia

uudelleen samassa selaimessa, Webex-sovellus-ikkuna tulee näkyviin ilman -kuvakkeen
napsautusta.

• Jos et ole aktivoinut Webex-sovellus-tiliäsi tai sinulla on vaikeuksia kirjautua sisään
Webex-sovellusiin, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan. Lisätietoja on kohdassa
Kirjautumisongelmia Webexissä.

Huomautus

Webex-sovellus tukee vastausnäkymää, joka mahdollistaa helpon luvun ja navigoinnin eri näyttötarkkuuksissa.
Lisätietoja on kohdassa Reagointikyky, sivulla 43.

Lisätietoja Webex-sovellus-käyttöliittymässä on kohdassa Käyttöliittymä.

Vaihe 2 Voit suorittaa Webex-sovellusissä seuraavat tehtävät:

• Voit lähettää viestin suoraan toiselle edustajalle tai ryhmätilaan, järjestellä viestejä ja jakaa sisältöä.
Lisätietoja on kohdassa Viesti.

• Soittaa toiselle edustajalle ja määrittää soittoasetukset. Lisätietoja on kohdassa Puhelu.

• Saat äänihälytyksen saapuvasta puhelusta.

• Voit vastaanottaa asiakkaalta saapuvan puhelun Agent Desktopissa ja kollegan puhelun
Webex-sovellusissä samanaikaisesti. On hyvä käytäntö hyväksyä asiakkaan saapuva
puhelu ensin.

• Kun hyväksyt saapuvan puhelun Webex-sovellusissä, ajastin näkyy nimen kohdalla. Kun
ikkuna pienennetään, Webex-sovellus näkyy kelluvana palkkina, jossa on ajastin.

• Kun käsittelet saapuvaa tai lähtevää puhelua asiakkaan kanssa, voit edelleen vastaanottaa
saapuvan puhelun kollegalta Webex-sovellusissä. On hyvä käytäntö lopettaa ensin
äänipuhelu asiakkaan kanssa ja vastata sitten puheluun Webex-sovellusissä.

• Kun sinulla on kiireitä asiakasvuorovaikutusten parissa tai tarvitset aikaa työskennellä
ilman viestien tai puhelujen aiheuttamia keskeytyksiä, voit asettaa tavoitettavuustilaksesi
Webex-sovellusissä Ei saa häiritä. Lisätietoja on kohdassa Kerro muille, että olet kiireinen.

Huomautus

• Ajoita kokouksia, määritä kokousasetukset ja nauhoita kokouksia. Lisätietoja on kohdassa Kokous.

• Kun hyväksyt kokouspyynnön Webex-sovellusissä, ajastin tulee näkyviin huoneen
kohdalle. Kun ikkuna pienennetään, Webex-sovellus näkyy kelluvana palkkina, jossa on
ajastin.

• Järjestelmänvalvoja määrittää Webex Enterprise Editionin kokousoikeudet.

Huomautus

• Voit päivittää profiilisi, tilasi, ilmoituksesi ja taustatietosi. Lisätietoja on kohdassa Webexin
mukauttaminen.
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• Agent Desktop- ja Webex-sovellus-käyttäjäprofiileissa on sama profiilikuva.

• Oletusarvon mukaan Webex-sovellusissä näkyy Agent Desktopin taustateema. Voit
kuitenkin vaihtaa Webex-sovellusin taustateemaksi joko Oletus tai Vaalea (Asetukset >
Ulkoasu).

• Webex-sovellusin taustateema on ensisijainen Agent Desktopin taustateemaan nähden.

• Jos lataat tiedot uudelleen tai kirjaudut ulos Agent Desktopista ja kirjaudut uudelleen
sisään, Webex-sovellusissä näkyy Agent Desktop:n taustateema.

Huomautus

Lisätietoja Webex-sovellus-toiminnoista ja niiden käytöstä on kohdassa Tervetuloa Webexiin.

Vaihe 3 (Valinnainen) Jos haluat vetää Webex-sovellusiä tai muuttaa sen kokoa, toimi seuraavasti:

• Jos haluat vetää Webex-sovellusiä, vie hiiren osoitin Webex-sovellusin otsikon päälle. Hiiren osoittimesta
tulee . Napsauta hiirellä ja vedä Webex-sovellus haluamaasi kohtaan.

• Jos haluat muuttaa Webex-sovellusin kokoa, vie hiiren osoitin Webex-sovellusin reunan päälle.

Osoittimesta tulee tai (koonmuuttokahva) osoittimen sijainnin mukaan. Muuta Webex-sovellusin
kokoa napsauttamalla ja vetämällä koonmuuttokahvaa.

• Webex-sovellusin kokoa ei voi muuttaa pienemmäksi kuin vähimmäisleveys ja -korkeus, jotka ovat 480
x 320 pikseliä. Näin varmistetaan, että Webex-sovellusin sisältö pysyy lukukelpoisena.

• Jos haluat suurentaa Webex-sovellusin, valitse . Kun Webex-sovellus on suurennettuna, Agent
Desktop -ilmoitukset näkyvät Webex-sovellusin oikeassa yläkulmassa.

• Jos haluat pienentää Webex-sovellusin, valitse . Vaihtoehtoisesti voit käyttää näppäinyhdistelmää
Ctrl+vaihto+1. Kun Webex-sovellus on minimoituna, se näkyy kelluvana palkkina, joka voidaan vetää
haluttuun paikkaan Agent Desktopissa.

• Voit palauttaa pienennetyn Webex-sovellusin napsauttamalla kelluvaa Webex-sovellus-palkkia.

Vaihtoehtoisesti voit käyttää näppäinyhdistelmää Ctrl+vaihto+1 tai valita .

• Voit sulkea Webex-sovellusin valitsemalla .

• Voit avata suljetun Webex-sovellusin valitsemalla . Vaihtoehtoisesti voit käyttää
näppäinyhdistelmää Ctrl+vaihto+3.

• Webex-sovellusin kelluva palkki, koko ja sijainti säilyvät, vaikka siirtyisit sivujen välillä, lataisit tiedot
uudelleen tai kirjautuisit ulos Agent Desktopista. Ne säilyvät, kunnes tyhjennät selaimen välimuistin.

Et voi kirjautua ulos Webex-sovellusistä Agent Desktopin sisältä käsin. Kun kirjaudut ulos Agent
Desktopista, kirjaudut samalla ulos myös Webex-sovellusistä. Lisätietoja on kohdassa Kirjautuminen
ulos Työpöytäista, sivulla 59.

Huomautus

Webex-sovellus-ongelmien ratkaisu

Voit ratkaista mahdolliset Webex-sovellus-ongelmat seuraavien ohjeiden avulla:

• Jaa virheen seurantatunnus. Lisätietoja on kohdassa Desktop-ongelmien ratkaisu, sivulla 48.
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• Jaa Agent Desktop -lokit. Lisätietoja on kohdassa Virheraportin lataus, sivulla 54.

• Lähetä lokit Webex-sovellusistä (Profiili ja asetukset > Ohje > Lähetä lokit). Lisätietoja on kohdassa
Webex-tuki.

• Tyhjennä selaimen välimuisti ja yritä kirjautua Agent Desktopiin uudelleen.

Hymiöiden lisääminen WhatsApp-keskustelussa
Edustajat voivat lisätä vastaukseen hymiöitä sekä tehdä keskustelusta tehokkaan ja vuorovaikutteisen.

Toimintosarja

Vaihe 1 Napsauta kirjoitusruudun Hymiö-kuvaketta.

Näyttöön tulee modaalinen luettelo määritetyistä hymiöistä.

Vaihe 2 Lisää haluamasi hymiö keskusteluun napsauttamalla sitä.

Kirjautuminen ulos Työpöytäista

Älä sulje selainta kirjautuaksesi ulos Työpöytäista. Et voi kirjautua ulos Työpöytäista, jos käyt aktiivista
keskustelua. Päätä kaikki aktiiviset keskustelusi ennen uloskirjautumista. Lisätietoja on kohdassa
Päättämissyyn käyttö, sivulla 46.

Tärkeää

Voit kirjautua ulos Agent Desktop:stä seuraavasti:

Ennen aloitusta

Viimeistele aktiivinen keskustelu asiakkaan kanssa.

Toimintosarja

Vaihe 1 Varmista, että tilaksesi on määritetty Vapaa. Valitse Käyttäjäprofiili oikeassa yläkulmassa: Työpöytä.
Vaihe 2 Valitse Kirjaudu ulos.
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• Jos tilasi on Tavoitettavissa tai Vapaa ilman meneillään olevia keskusteluja, valvoja voi kirjata
sinut ulos Työpöytäistä. Sinun on kirjauduttava uudelleen sisään Työpöytäin käyttöä varten.
Lisätietoja on kohdassa Kirjautuminen Agent Desktopiin, sivulla 41.

• Näyttöön tulee vahvistusviesti, ennen kuin kirjaudut ulos.

Huomautus
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L U K U 3
Äänipuhelujen hallinta

Voit vastaanottaa ja soittaa asiakaspuheluja sekä vastata niihin työpöydällä järjestelmänvalvojan sinulle
määrittämien oikeuksien mukaisesti.

• Puheluun vastaaminen, sivulla 61
• Puheluun liittyvät tietomuuttujat, sivulla 63
• Puhelun asettaminen pitoon ja palauttaminen pidosta, sivulla 64
• Äänipuhelun nauhoitus, sivulla 64
• Puhelun siirtäminen, sivulla 65
• Konsultointipuhelun aloittaminen, sivulla 67
• Lähtevän puhelun soittaminen, sivulla 72
• Lähtevien kampanjoiden esikatselupuhelun soittaminen, sivulla 75
• Puhelun lopettaminen, sivulla 76

Puheluun vastaaminen
Voit vastaanottaa asiakkaan puhelun, jos järjestelmänvalvoja antaa sinulle tarvittavat oikeudet. Kun vastaanotat
puhelun asiakkaalta (saapuva puhelu), yhdistävän ponnahdusikkunan jälkeen tulee näkyviin
yhteydenottopyynnön ponnahdusikkuna.Yhteydenottopyynnön ponnahdusikkunassa näkyvät saapuvan puhelun

nimi, (saapuva puhelu) -kuvake, järjestelmänvalvojan määrittämät muuttujat ja ajastin, joka osoittaa
puhelun vastaanotosta kuluneen ajan. Saapuvan puhelun tilana näkyy Soi.Yhteydenottopyyntö-ponnahdusikkuna

näyttää saapuvan puhelun otsikon, (saapuva puhelu) -kuvakkeen, asiakkaan puhelinnumeron, DNIS:n
(Dialed Number Identification Service), sen jonon nimen, joka reititti puhelun sinulle, ja ajastimen, joka
ilmaisee puhelun vastaanotosta kuluneen ajan. Saapuvan puhelun tilana näkyy Soi.

Jos et vastaa puheluun käytettävissä olevan enimmäisajan kuluessa, puhelu palautetaan jonoon ja järjestelmä
muuttaa tilaksesi RONA. Näkyviin tulee ponnahdusikkuna, jonka vaihtoehtojen avulla voit vaihtaa tilaksesi
joko Tavoitettavissa tai Vapaa. Lisätietoja RONA-ponnahdusikkunasta on kohdassa Edustajan
tavoitettavuustilat, sivulla 28.

Kun olet RONA-tilassa, et voi vastaanottaa puheluja. Jos haluat vastaanottaa pyyntöjä kaikista
mediakanavista, myös uusia äänipuheluja, sinun on vaihdettava tilasi RONA tilaksi Tavoitettavissa
manuaalisesti.

Huomautus
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Voit vastata puheluun seuraavasti:

Ennen aloitusta

Sinun on oltava Tavoitettavissa-tilassa, jotta voit hyväksyä asiakkaiden puheluita.

Toimintosarja

Vaihe 1 Kun vastaanotat puhelupyynnön työpöydällä, vastaa siihen fyysisen puhelimen avulla.
Ajastin käynnistyy ja Vuorovaikutuksen ohjaus -ruutu tulee näkyviin.

Vaihe 2 Voit suorittaa seuraavia tehtäviä Vuorovaikutuksen ohjaus -ruudussa käsitellessäsi puhelua:

• Päivittää puheluun liittyvät muuttujat. Lisätietoja on kohdassa Puheluun liittyvien tietomuuttujien
muokkaus, sivulla 63.

• Aktiivisen puhelun asettaminen pitoon ja jatkaminen. Lisätietoja on kohdassa Puhelun asettaminen pitoon
ja palauttaminen pidosta, sivulla 64.

• Äänipuhelun nauhoituksen aloittaminen ja keskeyttäminen. Lisätietoja on kohdassa Äänipuhelun nauhoitus,
sivulla 64.

• Puhelun siirtäminen jonoon, edustajalle tai valintanumeroon. Lisätietoja on kohdassa Puhelun siirtäminen,
sivulla 65.

• Konsultointipuhelun aloittaminen jonoon, edustajalle tai valintanumeroon. Lisätietoja on kohdassa
Konsultointipuhelun aloittaminen, sivulla 67.

• Kolmisuuntaisen viestinnän aloittaminen sinun, asiakkaan ja toisen edustajan välillä. Lisätietoja on
kohdassa Neuvottelupuhelun aloittaminen, sivulla 70.

Vaihe 3 Valitse Lopeta. Lisätietoja on kohdassa Puhelun lopettaminen, sivulla 76.

Takaisinsoitto
Asiakkaat voivat halutessaan vastaanottaa takaisinsoiton käyttämällä IVR:ää (Interactive Voice Response),
soittamalla tai käyttämällä puhelinpalvelun chatbottia (virtuaalista edustajaa).

Asiakas voi halutessaan vastaanottaa huomaavaisuustakaisinsoiton sen sijaan, että odottaisi edustajan vastausta
yhteyskeskuksen jonossa.

Takaisinsoittopyynnöt lähetetään Webex Contact Center -järjestelmään. Kun edustaja on tavoitettavissa,
järjestelmä aloittaa takaisinsoiton asiakkaalle. Asiakkaalle voidaan tarjota takaisinsoittovaihtoehtoa
yhteyskeskuksen ruuhka-aikoina tai aukioloaikojen ulkopuolella.

Takaisinsoittopyynnöt reititetään sinulle saapuvina puhelupyyntöinä. Tehtäväluettelo -ruudussa olevassa

yhteystietokortin takaisinsoittopyynnössä näkyvät Takaisinsoitto-merkintä, (Takaisinsoitto) -kuvake,
asiakkaan puhelinnumero, DNIS (Dialed Number Identification Service), jono, joka reititti puhelun sinulle,
ja ajastin, joka osoittaa puhelun vastaanotosta kuluneen ajan. Saapuvan puhelun tilana näkyy Soi.

Jos asiakas hyväksyy puhelun, sinut yhdistetään asiakkaalle ja Vuorovaikutuksen ohjaus -ruutu tulee näkyviin.
Lisätietoja puhelua käsiteltäessä suoritettavista tehtävistä on kohdassa Puheluun vastaaminen.
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• Jos asiakas ei vastaa puheluun, puhelu palautetaan jonoon.

• Jos yhteyskeskus on saavuttanut datakeskukselle tai vuokraajalle asetetun samanaikaisten puhelujen
enimmäismäärän, et voi soittaa enempää puheluja, ja vastaavat syykoodit tulevat näkyviin Agent
Desktopiin. Lisätietoja samanaikaisten puhelujen enimmäisrajasta on kohdassa Lähtevän puhelun
soittaminen, sivulla 72.

Huomautus

Puheluun liittyvät tietomuuttujat
Puheluun liittyvät tietomuuttujien (CAD) ansiosta järjestelmänvalvoja voi kerätä puhelutietoja, kuten
tapausnumeron tai asiakkaan toimintokoodin. Järjestelmänvalvoja määrittää kulun suunnittelutoiminnossa
muuttujat, niiden nimet ja niiden näyttöjärjestyksen Vuorovaikutuksen ohjaus -ruudussa. Vuorovaikutuksen
ohjaus -ruudussa näytetään enintään 30 muuttujaa. Kun puhut puhelua, voit muokata CAD-muuttujia, jos
järjestelmänvalvoja on määrittänyt ne muokattaviksi. Lisätietoja on kohdassa Puheluun liittyvien tietomuuttujien
muokkaus, sivulla 63.

Järjestelmänvalvoja merkitsee luottamuksellisia tietoja (kuten henkilöllisyyden paljastavia tietoja (PII) ja

organisaation tietoja) sisältävät muuttujat suojatuiksi. Jos muuttuja on merkitty suojatuksi, (Suojattu
muuttuja) -kuvake näkyy kentän nimen vieressä Vuorovaikutuksen ohjaus -ruudussa.

Puheluun liittyvien tietomuuttujien muokkaus
Voit muokata yhtä tai useaa CAD-muuttujaa käyttämällä Vuorovaikutuksen ohjaus -ruutua.

Ennen aloitusta

Sinun on täytynyt hyväksyä puhelupyyntö. Lisätietoja on kohdassa Puheluun vastaaminen, sivulla 61.

Toimintosarja

Vaihe 1 Napsauta muokattavan kentän tekstiruutua ja anna haluamasi arvo. Voit antaa esimerkiksi tapausnumeron tai
toimintokoodin.

Voit kirjoittaa tai liittää CAD-muuttujan arvolle enintään 256 merkkiä.Huomautus

Voit suorittaa seuraavia toimintoja:

• Jos haluat muuttaa aiemmin luotua arvoa, valitse arvo ja korvaa se uudella arvolla.

• CAD-muuttujan arvon kopiointi, pitämällä hiiren osoitinta niiden päällä ja valitsemalla .

• Jos haluat valita päivämäärän ja ajan, napsauta (Päivämäärävalitsin) -kuvaketta tai napsauta kenttää.
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• Jos konsultoit toista henkilöä tai siirrät puhelua ja useampi edustaja muokkaa saman
CAD-muuttujan arvoa samanaikaisesti, ensin tallennetut muutokset tulevat näkyviin ja toinen
edustaja saa ilmoituksen asiasta. Ajatellaan esimerkiksi, että kaksi edustajaa (edustaja A ja
edustaja B) muokkaavat samaa CAD-muuttujaa samanaikaisesti ja edustaja A tallentaa arvon.
Tällöin edustajan B antama arvo korvataan ja edustajalle B ilmoitetaan asiasta.

• Kun muokkaat CAD-muuttujaa päivämäärän ja ajan mukaisesti, noudata tuettua kansainvälistä
standardia, jotta voit tallentaa muuttujan arvon.

Huomautus

Vaihe 2 Kun olet muokannut CAD-muuttujien arvoja tarvittavalla tavalla, valitse Tallenna.

Jos yrität siirtyä pois tallentamatta muutoksia CAD-muuttujan arvoihin, saat hälytyssanoman.

• Järjestelmässä saattaa olla viive näytettäessä päivitettyjä CAD-muuttujien arvoja
reititysmääritysten tai kulun suunnittelutoiminnon tapahtumien vuoksi. CAD-muuttujien arvojen
tallennus edellyttää verkon saatavuutta ja muita toiminnallisia seikkoja.

Huomautus

Jos haluat noutaa aiemmin tallennetut arvot, valitse Palauta.

Puhelun asettaminen pitoon ja palauttaminen pidosta
Voit asettaa asiakkaan pitoon, jotta voit konsultoida toista edustajaa tai hakea asiakastietoja.

Voit asettaa puhelun pitoon seuraavasti:

Ennen aloitusta

Sinun on täytynyt hyväksyä puhelupyyntö. Lisätietoja on kohdassa Puheluun vastaaminen, sivulla 61.

Toimintosarja

Vaihe 1 Valitse Pito.
Puhelu pidossa -tila tulee näkyviin ajastimen viereen. Lopeta-painike on poissa käytöstä.

Vaihe 2 Voit poistaa puhelun pidosta valitsemalla Jatka.

Kun konsultoit toista edustajaa, asiakkaan puhelu asetetaan pitoon automaattisesti. Kun otat asiakkaan
pois pidosta, konsultoitava edustaja asetetaan pitoon automaattisesti. Kumpikin puhelu ei voi olla
pidossa yhtä aikaa. Lisätietoja toisen edustajan konsultoinnista on kohdassa Konsultointipuhelun
aloittaminen, sivulla 67.

Huomautus

Äänipuhelun nauhoitus
Puhelusi asiakkaan kanssa nauhoitetaan vain, jos järjestelmänvalvoja on ottanut puhelujen nauhoituksen
käyttöön.
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Jos järjestelmänvalvoja on ottanut yrityksellesi käyttöön Privacy Shield -järjestelyn, voit keskeyttää
puhelun nauhoituksen ja pyytää asiakkaalta sillä välin arkaluontoisia tietoja, kuten luottokorttitietoja.
Valvojasi neuvoo sinulle, milloin nauhoitus tulee keskeyttää.

Huomautus

Voit keskeyttää puhelun nauhoituksen ja jatkaa sitä seuraavasti:

Ennen aloitusta

Sinun on täytynyt hyväksyä puhelupyyntö. Lisätietoja on kohdassa Puheluun vastaaminen, sivulla 61.

Toimintosarja

Vaihe 1 Keskeytä aktiivisen puhelun nauhoitus valitsemalla Keskeytä nauhoitus.

Järjestelmänvalvoja määrittää keston, jonka ajaksi työpöytä keskeyttää puhelun nauhoituksen. Kun aika on
kulunut, työpöytä jatkaa automaattisesti.

-kuvake osoittaa, että nauhoitus on meneillään.Huomautus

Vaihe 2 (Valinnainen) Voit jatkaa nauhoitusta manuaalisesti milloin tahansa valitsemalla Aloita nauhoitus.

Puhelun siirtäminen
Jos et pysty ratkaisemaan asiakaskyselyä ja haluat eskaloida aktiivisen äänipuhelun (saapuvan tai lähtevän),
voit siirtää puhelun toiselle edustajalle tai valvojalle.

Voit siirtää aktiivisen puhelun jonoon, edustajalle, aloituskohtaan tai valintanumeroon seuraavasti:

Ennen aloitusta

Sinun on täytynyt hyväksyä puhelupyyntö. Lisätietoja on kohdassa Puheluun vastaaminen, sivulla 61.

Toimintosarja

Vaihe 1 Valitse Siirrä.
Näkyviin tulee Siirtopyyntö-valintaikkuna.

Vaihe 2 Voit siirtää aktiivisen puhelun jonoon, edustajalle, aloituskohtaan tai valintanumeroon. Kun valitset jonon,
edustajan tai valintanumeron, ota huomioon seuraavat seikat:

• Edustaja: Voit joko valita edustajan avattavasta valikosta tai suodattaa luetteloa hakukentän avulla.
Avattava valikko sisältää tavoitettavissa olevien edustajien nimet. Edustajan nimen edessä on vihreä
kuvake. Lisätietoja on kohdassa Edustajan tavoitettavuustilat, sivulla 28.
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Huomautus Ota seuraavat seikat huomioon, ennen kuin siirrät puhelun edustajalle:

• Et voi siirtää puhelua edustajalle, jonka tila on Päättäminen.

• Valvomattomassa siirrossa kohde-edustajan (puhelun vastaanottavan edustajan) tilan on
oltava Tavoitettavissa. Puhelu hylätään, jos kohde-edustaja ei hyväksy sitä.

• Jono: voit joko valita tarvittavan aloituskohdan tai jonon avattavasta valikosta tai suodattaa luetteloa
hakukentän avulla. Avattavassa valikossa näkyvät jonot ja aloituskohdat, jotka ovat käytettävissä puhelun
siirtoa varten.

Järjestelmänvalvoja määrittää työnkulut, jonot ja aloituskohdat organisaation tarpeiden mukaan. Kun
siirrät puhelun aloituskohtaan, voit siirtää puhelun joko nykyiseen työnkulkuun liittyvään aloituskohtaan
tai toiseen työnkulkuun. Ajatellaan esimerkiksi, että olet vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa
maksukorttikyselyn takia ja asiakas aikoo suorittaa tapahtuman luottokorttitiedoilla. Voit nyt siirtää
puhelun maksukorttityönkulusta luottokorttityönkulkuun.

Kun puhelu siirretään aloituskohtaan, samaa nimeä ja tietotyyppiä käyttävät CAD-muuttujat siirtyvät
uuteen työnkulkuun. Jos esimerkiksi siirrät puhelun työnkulusta 1 (maksukortti) työnkulkuun 2
(luottokortti) ja työnkulku 2 (luottokortti) on aktiivinen työnkulku:

• Samaa tietotyyppiä olevat CAD-muuttujat: Jos sekä työnkululla 1 että työnkululla 2 on CAD-muuttuja
asiakastunnus, jonka tyyppi on Kokonaisluku , CAD-muuttujan asiakastunnusarvo
kopioidaan työnkulusta 1 työnkulkuun 2.

• CAD-muuttujat, jotka ovat eri tietotyyppiä keskenään: jos työnkululla 1 ja työnkululla 2 on
CAD-muuttuja muuttuja1, jonka tietotyyppi on Kokonaisluku työnkulussa 1 ja Merkkijono

työnkulussa 2, muuttuja1 ei siirry työnkulusta 1 työnkulkuun 2.

• CAD-muuttujat, joilla on dynaamisia päivityksiä (kuten tilin saldo): Jos sekä työnkululla 1 että
työnkululla 2 on CAD-muuttuja tilisaldo, jonka tyyppi on Kokonaisluku, ja sellaisia toimintoja
kuin Aseta muuttuja, joka päivittää muuttujan arvon dynaamisesti, muuttujalla tilisaldo on
uusi arvo työnkulussa 2.

Kun puhelu siirretään aloituskohtaan, puhelua ei voi reitittää takaisin sinulle.Huomautus

• Valintanumero: voit antaa numeron tai nimen, valita numeron tai nimen avattavasta valikosta tai suodattaa
luetteloa hakukentän avulla. Avattava valikko sisältää yrityksesi osoitekirjan. Nimet ovat luettelossa
osoitekirjan numeroiden yhteydessä.

Agent Desktop tukee vain erikoismerkkejä + (plus), # (ruutu), * (tähti) ja : (kaksoispiste)
Valintanumero-kentässä. Jos kopioit erikoismerkkejä sisältävän numeron Valintanumero-kenttään,
Agent Desktop säilyttää vain tuetut erikoismerkit ja poistaa kaikki muut erikoismerkit, ennen kuin voit
siirtää puhelun.
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• Agent Desktop vahvistaa antamasi valintanumeron muodon. Valintanumero voi sisältää
3–14 numeroa ja tuettuja erikoismerkkejä.

• Valintanumero tukee seuraavia muotoja:

• Yhdysvallat-muoto: + [maatunnus][suuntanumero][seitsennumeroinen puhelinnumero]

Esimerkki: +12015532447

• E.164-numeromuoto: [+] [maatunnus][numero]

Esimerkki: +11234567890

• IDD (International Direct Dialing) -muoto: [IDD][maatunnus][numero]

Esimerkki: 01161123456789

• Kun aloitat valvomattoman siirron, älä käytä aloituskohtaa valintanumerona.

Huomautus

Vaihe 3 (Valinnainen) Napsauta (Päivitä luettelo) -kuvaketta uusimman edustaja-, jono- ja valintanumeroluettelon
noutoa varten.

Noudettu luettelo sisältää nykyisen edustajan tavoitettavuustilat.

Vaihe 4 Valitse Siirrä.
Siirtopyyntö aloitetaan ja näkyviin tulee Päättämissyyt-valintaikkuna. Lisätietoja on kohdassa Päättämissyyn
käyttö, sivulla 46.

Jos haluat siirtää puhelun heti (valvomaton siirto), valitse joko Edustaja tai Valintanumero ja
valitse sitten Siirrä. Kuka tahansa tavoitettavissa oleva edustaja voi vastata puheluun.

Huomautus

Konsultointipuhelun aloittaminen
Voit aloittaa konsultointipuhelun toisen edustajan kanssa, kun olet aktiivisessa puhelussa asiakkaan kanssa.

Ennen aloitusta

Sinun on oltava aktiivisessa puhelussa asiakkaan kanssa. Lisätietoja on kohdassa Puheluun vastaaminen,
sivulla 61.

Toimintosarja

Vaihe 1 Valitse Konsultoi.

Näyttöön tulee Konsultointipyyntö-valintaikkuna.

Jos haluat olla vuorovaikutuksessa toisen edustajan kanssa, on suositeltavaa aloittaa
konsultointipuhelu käyttämällä Konsultointipyyntö-valintaikkunaa Agent Desktopissa puhelinlaitteen
asemesta (puhelinlaite tai ohjelmistopuhelin).

Huomautus
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Vaihe 2 Valitse jompikumpi seuraavista asetuksista:

• Edustaja: Voit joko valita edustajan avattavasta valikosta tai suodattaa luetteloa hakukentän avulla.
Avattavassa valikossa näkyvät niiden edustajien nimet, jotka ovat käytettävissä konsultointipuhelua
varten. Edustajan nimen edessä on värillinen kuvake, joka ilmaisee senhetkisen tavoitettavuustilan.
Esimerkki: Tavoitettavissa-tilan edessä on vihreä kuvake. Lisätietoja on kohdassa Edustajan
tavoitettavuustilat, sivulla 28.

• Jono: Voit joko valita tarvittavan jonon avattavasta valikosta tai suodattaa luetteloa hakukentän avulla.
Avattavassa valikossa näkyvät jonot, jotka ovat käytettävissä konsultointipuhelua varten.

Järjestelmä etsii tavoitettavissa olevaa edustajaa valitusta jonosta. Jos et halua odottaa, peruuta
aloitettu konsultointipyyntö valitsemalla Peruuta konsultointi.

Huomautus

• Valintanumero: voit antaa numeron tai nimen, valita numeron tai nimen avattavasta valikosta tai suodattaa
luetteloa hakukentän avulla. Avattava valikko sisältää yrityksesi osoitekirjan. Nimet ovat luettelossa
osoitekirjan numeroiden yhteydessä.

Agent Desktop tukee vain erikoismerkkejä + (plus), # (ruutu), * (tähti) ja : (kaksoispiste)
Valintanumero-kentässä. Jos kopioit erikoismerkkejä sisältävän numeron Valintanumero-kenttään,
Agent Desktop säilyttää vain tuetut erikoismerkit ja poistaa kaikki muut erikoismerkit, ennen kuin voit
aloittaa konsultointipuhelun.

• Agent Desktop vahvistaa antamasi valintanumeron muodon. Valintanumero voi sisältää
3–14 numeroa ja tuettuja erikoismerkkejä.

• Valintanumero tukee seuraavia muotoja:

• Yhdysvallat-muoto: + [maatunnus][suuntanumero][seitsennumeroinen puhelinnumero]

Esimerkki: +12015532447

• E.164-numeromuoto: [+] [maatunnus][numero]

Esimerkki: +11234567890

• IDD (International Direct Dialing) -muoto: [IDD][maatunnus][numero]

Esimerkki: 01161123456789

• Kun aloitat valvomattoman siirron, älä käytä aloituskohtaa valintanumerona.

Huomautus

Vaihe 3 (Valinnainen) Napsauta (Päivitä luettelo) -kuvaketta uusimman edustaja-, jono-, - ja valintanumeroluettelon
noutoa varten.

Noudettu luettelo sisältää nykyisen edustajan tavoitettavuustilat.

Vaihe 4 Valitse Konsultoi.

• Konsultointia pyydetty -tila näkyy ajastimen vieressä.

• Konsultointipuhelupyynnön ponnahdusikkunassa näkyy enintään yhdeksän muuttujaa. Niihin kuuluvat
kolme oletusmuuttujaa (edustajan nimi, edustajan DN, asiakaspalvelijatiimi) ja enintään kuusi
järjestelmänvalvojan määrittämää muuttujaa. Kolme oletusmuuttujaa viittaavat konsultointipuhelun
aloittaneeseen edustajaan.

• Kun edustaja hyväksyy konsultointipuhelupyynnön, työpöydälle tulee näkyviin kaksi Vuorovaikutuksen
ohjaus -ruutua yhdessä muuttujien kanssa.
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• Soittaja (asiakas): Vuorovaikutuksen ohjaus -ruudussa näkyvät asiakastiedot. Tila päivittyy
suorittamiesi toimintojen perusteella. Kun esimerkiksi olet konsultoimassa edustajaa, asiakaspuhelun
tila on Puhelu pidossa.

• Konsultointiin osallistuva edustaja: Vuorovaikutuksen ohjaus -ruudussa näkyvät sen edustajan
tiedot, jota konsultoit (edustaja, joka vastaanottaa konsultointipuhelun). Tila päivittyy suorittamiesi
toimintojen perusteella. Kun esimerkiksi aloitat edustajan konsultoinnin, tilaksi vaihtuu Konsultointi.
Voit asettaa konsultointiin osallistuvan edustajan pitoon valitsemalla Pito. Tällöin tilaksi vaihtuu
Konsultointi pidossa. Lisätietoja on kohdassa Puhelun asettaminen pitoon ja palauttaminen pidosta,
sivulla 64.

Konsultointiin osallistuva edustaja voi poistua puhelusta valitsemalla Lopeta konsultointi, jolloin
puhelu jatkuu sinun ja asiakkaan välisenä.

Vaihe 5 (Valinnainen) Voit tehdä seuraavat toimet, kun puhut konsultointipuhelua toisen edustajan kanssa:

• Valitse Jatka, jos haluat asettaa konsultointiin osallistuvan edustajan pitoon ja ottaa asiakkaan pois
pidosta. Lisätietoja on kohdassa Puhelun asettaminen pitoon ja palauttaminen pidosta, sivulla 64.

• Valitse Siirrä, jos haluat siirtää puhelun konsultointiin osallistuvalle edustajalle. Siirtopyyntö aloitetaan
ja näkyviin tulee Päättämissyyt-valintaikkuna. Lisätietoja on kohdassa Puhelun siirtäminen, sivulla 65.

• Valitse Neuvottelu, jos haluat luoda kolmisuuntaisen keskustelun sinun, asiakkaan ja konsultoitavan
edustajan välille. Lisätietoja on kohdassa Neuvottelupuhelun aloittaminen, sivulla 70.

Vaihe 6 Valitse Lopeta konsultointi.
Näyttöön tulee Päättämissyyt-valintaikkuna. Lisätietoja on kohdassa Päättämissyyn käyttö, sivulla 46.

Seuraavassa taulukossa on tietoja toiminnoista, jotka kukin käyttäjä voi suorittaa konsultointipuhelun aikana:

Edustaja 1: viittaa edustajaan, joka aloittaa konsultointipuhelun.

Edustaja 2: viittaa edustajaan, joka hyväksyy konsultointipuhelun.

YhteenvetoRooli

• Asiakas ei voi aloittaa konsultointipuhelua.

• Kun edustaja 1 konsultoi edustajaa 2, asiakas asetetaan pitoon.

• Asiakas voi poistua meneillään olevasta puhelusta edustajan 1 kanssa ja siten lopettaa vuorovaikutuksen.

Asiakas
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• Edustaja 1 voi aloittaa ja lopettaa konsultointipuhelun.

• Edustaja 1 voi jatkaa pidossa olevaa asiakaspuhelua.

• Edustaja 1 voi konsultoida edustajaa 2 ja asettaa edustajan 2 pitoon.

• Edustaja 1 voi siirtää puhelun edustajalle 2. Kun siirtopyyntö tehdään, edustajan 1 näyttöön tulee
Päättämissyyt-valintaikkuna. Puhelu jatkuu edustajan 2 ja asiakkaan välisenä.

• Edustaja 1 voi aloittaa neuvottelupuhelun edustajan 2 ja asiakkaan kanssa.

• Kun asiakas poistuu konsultointipuhelusta, vuorovaikutus päättyy ja edustajan 1 näyttöön tulee
Päättämissyyt-valintaikkuna.

• Edustaja 1 voi lopettaa konsultointipuhelun napsauttamalla Lopeta konsultointi -painiketta tai sulkemalla
fyysisen puhelimen. Asiakas ja edustaja 2 poistetaan konsultointipuhelusta.

Edustaja 1

• Kun edustaja 1 jatkaa puhelua pitoon asetetun asiakkaan kanssa, edustaja 2 asetetaan pitoon ja asiakas
poistetaan pidosta.

• Edustaja 2 ei voi jatkaa tai lopettaa konsultointipuhelua.

• Edustaja 2 ei voi käyttää konsultointipuhelun päättämissyytä.

• Edustaja 2 voi lopettaa konsultointipuhelun napsauttamalla Lopeta konsultointi -painiketta, jolloin
puhelu jatkuu edustajan 1 ja asiakkaan välisenä.

• Edustaja 2 voi hyväksyä edustajan 1 tekemän siirtopyynnön konsultointipuhelun aikana.

• Jos edustaja 1 aloittaa neuvottelupuhelun konsultoidessaan edustajaa 2, edustaja 2 osallistuu
neuvottelupuheluun.

• Jos asiakas poistuu konsultointipuhelusta, vuorovaikutus päättyy. Edustaja 2 poistetaan puhelusta ilman
päättämistä.

Edustaja 2

Neuvottelupuhelun aloittaminen
Voit aloittaa kolmisuuntaisen neuvottelupuhelun itsesi, asiakkaan ja toisen edustajan välillä seuraavasti:

Ennen aloitusta

Sinun on täytynyt aloittaa konsultointipuhelu. Lisätietoja on kohdassa Konsultointipuhelun aloittaminen,
sivulla 67.

Toimintosarja

Vaihe 1 Valitse Neuvottelu, kun konsultoit toista edustajaa. Lisätietoja on kohdassa Konsultointipuhelun aloittaminen,
sivulla 67.

Neuvottelu-kuvake tulee näkyviin ajastimen viereen. Asiakas otetaan pois pidosta, jolloin sinä, asiakas ja
konsultoiva edustaja voitte olla vuorovaikutuksessa toistenne kanssa.
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• Kaikki konsultointipuhelun muuttujat on siirretty neuvottelupuheluun. Neuvottelupuhelun
muuttujat sisältävät konsultointiin osallistuneen edustajan nimen ja valintanumeron.

• Valitse Siirrä, jos haluat siirtää puhelun konsultointiin osallistuvalle edustajalle. Siirtopyyntö
aloitetaan ja näkyviin tulee Päättämissyyt-valintaikkuna. Lisätietoja on kohdassa Puhelun
siirtäminen, sivulla 65.

• Konsultoitava edustaja voi poistua puhelusta valitsemalla Lopeta neuvottelu, jolloin puhelu
jatkuu sinun ja asiakkaan välisenä.

Huomautus

Vaihe 2 Valitse Lopeta neuvottelu.
Näyttöön tulee Päättämissyyt-valintaikkuna. Lisätietoja on kohdassa Päättämissyyn käyttö, sivulla 46.

Seuraavassa taulukossa on tietoja toiminnoista, jotka kukin käyttäjä voi suorittaa neuvottelupuhelun aikana:

Edustaja 1 – tarkoittaa edustajaa, joka aloittaa neuvottelupuhelun.

Edustaja 2 – tarkoittaa konsultoitavaa edustajaa, joka osallistuu neuvottelupuheluun.

YhteenvetoRooli

• Asiakas ei voi aloittaa neuvottelupuhelua.

• Kun edustaja 1 aloittaa neuvottelupuhelun, asiakas otetaan pois pidosta. Puhelu jatkuu edustajan 1,
edustajan 2 ja asiakkaan välisenä.

• Asiakas voi poistua meneillään olevasta puhelusta edustajien 1 ja 2 kanssa, jolloin vuorovaikutus päättyy.

• Asiakasta ei voi asettaa pitoon neuvottelupuhelun aikana.

Asiakas

• Edustaja 1 voi aloittaa ja lopettaa neuvottelupuhelun.

• Edustaja 1 voi aloittaa neuvottelupuhelun edustajan 2 kanssa napsauttamalla Neuvottelu-painiketta.

• Edustaja 1 ei voi asettaa asiakasta tai edustajaa 2 pitoon neuvottelupuhelun aikana.

• Edustaja 1 voi siirtää puhelun edustajalle 2. Kun siirtopyyntö tehdään, edustajan 1 näyttöön tulee
Päättämissyyt-valintaikkuna. Puhelu jatkuu edustajan 2 ja asiakkaan välisenä.

• Kun asiakas poistuu neuvottelupuhelusta, vuorovaikutus päättyy ja edustajan 1 näyttöön tulee
Päättämissyyt-valintaikkuna.

• Edustaja 1 voi lopettaa neuvottelupuhelun napsauttamalla Lopeta neuvottelu -painiketta tai sulkemalla
fyysisen puhelimen. Asiakas ja edustaja 2 poistetaan neuvottelupuhelusta.

Edustaja 1
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• Edustaja 2 ei voi lopettaa neuvottelupuhelua.

• Edustaja 2 ei voi antaa neuvottelupuhelulle päättämissyytä.

• Edustaja 2 voi lopettaa neuvottelupuhelun napsauttamalla Lopeta neuvottelu -painiketta, jolloin puhelu
jatkuu edustajan 1 ja asiakkaan välisenä.

• Jos edustaja 1 aloittaa neuvottelupuhelun konsultoidessaan edustajaa 2, edustaja 2 osallistuu
neuvottelupuheluun.

• Edustaja 2 voi hyväksyä edustajan 1 tekemän siirtopyynnön neuvottelupuhelun aikana.

• Jos asiakas poistuu neuvottelupuhelusta, vuorovaikutus päättyy. Edustaja 2 poistetaan puhelusta ilman
päättämistä.

Edustaja 2

Lähtevän puhelun soittaminen
Jos profiilisi on määritetty lähteviä puheluja varten, voit soittaa asiakkaalle lähtevän puhelun. Lähtevän puhelun
määritykset sisältävät soittosuunnitelman, osoitekirjan tai molempien määrityksen. Valittavissa olevan
puhelinnumeron muoto määräytyy edustajaprofiilisi asetusten mukaan. Et esimerkiksi ehkä voi antaa tietyn
pituisia tai tietyillä suuntanumeroilla alkavia puhelinnumeroita.

Voit soittaa lähtevän puhelun, kun olet Tavoitettavissa-tilassa tai jossakin Vapaa-tilassa.

Lähtevä puhelu -kuvake tulee käyttöön vaakasuuntainen ylätunniste:ssa profiiliasetustesi mukaisesti. Et voi
soittaa lähtevää puhelua, jos sinulla on aktiivinen saapuva äänipuhelu.

Voit soittaa lähtevän puhelun seuraavasti:

Toimintosarja

Vaihe 1 Napsauta (Lähtevä puhelu) -kuvaketta.

Jos yhteyskeskus on saavuttanut samanaikaisten puhelujen (saapuvat ja lähtevät) asetetun enimmäismäärän
datakeskuksen tai vuokraajan osalta, et voi soittaa enempää puheluja. Vastaavat syykoodit näkyvät Työpöytäissa.

KuvausSyykoodi

Datakeskus on saavuttanut samanaikaisten puhelujen enimmäisrajan.26

Vuokraaja on saavuttanut samanaikaisten puhelujen enimmäisrajan.27

Vaihe 2 Valitse jompikumpi seuraavista:

• Osoitekirja: voit joko valita haluamasi yhteystiedon avattavasta valikosta tai suodattaa luetteloa
hakukentän avulla. Osoitekirjassa näkyvät yhteystiedot ovat yrityksen osoitekirjasta, jonka
järjestelmänvalvoja on määrittänyt.

• Numeronäppäimistö: anna puhelinnumero numeronäppäimistön avulla. Edustajaprofiilissasi on oltava
tarvittavat oikeudet numeron valintaan numeronäppäimistön avulla.
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• Et voi soittaa lähtevää puhelua alanumeron avulla.

• Et voi soittaa lähtevää puhelua käyttämällä aloituskohdan numeroa valintanumerona.

• Voit antaa puhelinnumeron seuraavissa muodoissa:

• Yhdysvallat-muoto: + [maatunnus][suuntanumero][seitsennumeroinen puhelinnumero]

Esimerkki: +12015532447

• E.164-numeromuoto: [+] [maatunnus][numero]

Esimerkki: +11234567890

• IDD (International Direct Dialing) -muoto: [IDD][maatunnus][numero]

Esimerkki: 01161123456789

• Työpöytä tukee numeronäppäimistössä vain erikoismerkkejä + (plus), # (ruutu), * (tähti)
ja : (kaksoispiste). Jos kopioit erikoismerkkejä sisältävän numeron valintanäppäimistössä,
Työpöytä säilyttää vain tuetut erikoismerkit ja poistaa kaikki muut erikoismerkit, ennen
kuin voit soittaa lähtevän puhelun.

Huomautus

Vaihe 3 (Valinnainen) Valitse lähtevän puhelun ANI avattavasta Valitse lähtevä ANI -valikosta. Tätä numeroa
käytetään soittajan numerona, ja se näkyy asiakkaalla soittajan tunnuksena. Avattava valikko näkyy
aakkosjärjestyksessä.

Jos haluat poistaa valitun lähtevän ANI:n, valitse avattavasta valikosta Valitse lähtevä ANI.

• Järjestelmänvalvoja lisää lähtevän ANI-luettelon profiiliisi.

• Jos et valitse lähtevää ANI:tä, organisaatiosi oletusarvoista lähtevää ANI:tä käytetään soittajan
numerona. Järjestelmänvalvoja määrittää oletusarvoisen lähtevän ANI:n.

Huomautus

Vaihe 4 Valitse Soita osoitekirjassa yhteystiedon vieressä tai numeronäppäimistössä.

Puhelupyyntö lähetetään määrittämääsi puhelinnumeroon. Ponnahdusikkunassa näkyvät Lähtevä puhelu

-otsikko, (Lähtevä puhelu) -kuvake, yhteyskeskuksen puhelinnumero, DNIS (Dialed Number Identification
Service), puhelun sinulle reitittänyt jono ja ajastin, joka osoittaa puhelun vastaanotosta kuluneen ajan. Jos
järjestelmänvalvoja on ottanut Lopeta puhelu -ominaisuuden käyttöön, Peruuta-painike näkyy yhteystietokortin
pyynnössä.

Saat puhelun fyysiseen puhelimeesi.

Jos lähtevä puhelu epäonnistuu, Työpöytä näyttää virhesanomat seuraaville tilanteille:

• Soittamasi lähtevä puhelu ei yhdisty asiakkaalle. Tämä voi johtua esimerkiksi puhelun
yhteysongelmista.

• Hylkäät lähtevän puhelun. Tällöin voit esimerkiksi olla varattuna toisessa vuorovaikutuksessa.

• Asiakas katkaisee saapuvan puhelun. Asiakas voi esimerkiksi peruuttaa saapuvan puhelun.

• Asiakas ei vastaa saapuvaan puheluun. Puhelu voi esimerkiksi soida, mutta asiakas ei vastaa
puheluun.

Huomautus
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Vaihe 5 Vastaa puheluun fyysisessä puhelimessasi ja odota, että asiakas vastaa.

Kun asiakas vastaa puheluusi, ajastin käynnistyy ja Vuorovaikutuksen ohjaus -ruutu tulee näkyviin.

Vaihe 6 Voit suorittaa seuraavia tehtäviä Vuorovaikutuksen ohjaus -ruudussa käsitellessäsi puhelua:

• Aktiivisen puhelun asettaminen pitoon ja jatkaminen. Lisätietoja on kohdassa Puhelun asettaminen pitoon
ja palauttaminen pidosta, sivulla 64.

• Äänipuhelun nauhoituksen aloittaminen ja keskeyttäminen. Lisätietoja on kohdassa Äänipuhelun nauhoitus,
sivulla 64.

• Puhelun siirtäminen jonoon, edustajalle tai valintanumeroon. Lisätietoja on kohdassa Puhelun siirtäminen,
sivulla 65.

Jos järjestelmänvalvoja on ottanut käyttöön lähtevän puhelun siirron jonoon,
Siirtopyyntö-valintaikkunassa näkyy Jono-vaihtoehto. Muussa tapauksessa vain Edustaja-
ja Valintanumero-vaihtoehdot ovat käytettävissä.

Huomautus

• Konsultointipuhelun aloittaminen jonoon, edustajalle tai valintanumeroon. Lisätietoja on kohdassa
Konsultointipuhelun aloittaminen, sivulla 67.

Vaihe 7 Valitse Lopeta.

Näyttöön tulee Päättämissyyt-valintaikkuna. Lisätietoja on kohdassa Päättämissyyn käyttö, sivulla 46.

Kun lähtevä puhelu päättyy, tavoitettavuustilasi muuttuu järjestelmänvalvojan määrittämän kokoonpanon
mukaisesti. Jos järjestelmänvalvoja on määrittänyt Edustaja tavoitettavissa lähtevän soiton jälkeen -asetuksen
arvoksi Kyllä, tilaksesi tulee lähtevän puhelun päättymisen jälkeen Tavoitettavissa, vaikka olisit soittanut
lähtevän puhelun Vapaa-tilassa.

Kun soitat lähtevän puhelun Tavoitettavissa-tilassa, on lyhyt ajanjakso, jonka aikana saatat saada
saapuvan puhelun, kun lähtevää puhelua aloitetaan vielä.

Tällöin lähtevä puhelu epäonnistuu, ja näyttöön tulee virhesanoma.

Huomautus

Lähtevän puhelun soittaminen kohteesta Edustajan vuorovaikutushistoria
Voit soittaa lähtevän puhelun Edustajan vuorovaikutushistoria -ruudusta seuraavasti:

Ennen aloitusta

Sinun on käytettävä äänipuhelun päättämissyytä. Edustajan vuorovaikutushistoria -ruudussa aiempi
äänipuheluviestintäsi asiakkaan kanssa näkyy Kaikki- ja Puhelut-välilehdissä.

Toimintosarja

Vaihe 1 Valitse Edustajan vuorovaikutushistoria -ruudussa Kaikki- tai Puhelut-välilehti.
Vaihe 2 Vie osoitin sen yhteyshenkilön puhelinnumeron kohdalle, jolle haluat soittaa, ja valitse Soita napsauttamalla.
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• Et voi soittaa uutta puhelua Edustajan vuorovaikutushistoria -ruudusta, kun puhut aktiivista
puhelua.

• Voit muokata puhelinnumeroa tarvittaessa ennen puhelun soittamista. Voit tehdä muokkauksia

napsauttamalla (Muokkaa ennen puhelua) -kuvaketta ja muokkaamalla puhelinnumeroa
numeronäppäimistön avulla. Valitse sitten Soita.

Huomautus

Puhelupyyntö lähetetään määrittämääsi puhelinnumeroon. Ponnahdusikkunassa näkyvät Lähtevä puhelu

-otsikko, (Lähtevä puhelu) -kuvake, yhteyskeskuksen puhelinnumero, DNIS (Dialed Number Identification
Service), puhelun sinulle reitittänyt jono ja ajastin, joka osoittaa puhelun vastaanotosta kuluneen ajan. Jos
järjestelmänvalvoja on ottanut Lopeta puhelu -ominaisuuden käyttöön, Peruuta-painike näkyy yhteystietokortin
pyynnössä.

Saat puhelun fyysiseen puhelimeesi.

Jos lähtevä puhelu epäonnistuu, Työpöytä näyttää virhesanomat seuraaville tilanteille:

• Soittamasi lähtevä puhelu ei yhdisty asiakkaalle. Tämä voi johtua esimerkiksi puhelun
yhteysongelmista.

• Hylkäät lähtevän puhelun. Tällöin voit esimerkiksi olla varattuna toisessa vuorovaikutuksessa.

• Asiakas katkaisee saapuvan puhelun. Asiakas voi esimerkiksi peruuttaa saapuvan puhelun.

• Asiakas ei vastaa saapuvaan puheluun. Puhelu voi esimerkiksi soida, mutta asiakas ei vastaa
puheluun.

Huomautus

Vaihe 3 Vastaa puheluun fyysisessä puhelimessasi ja odota, että asiakas vastaa.

Kun asiakas vastaa puheluusi, ajastin käynnistyy ja Vuorovaikutuksen ohjaus -ruutu tulee näkyviin.

Lisätietoja Vuorovaikutuksen ohjaus -ruudun tehtävistä puhelun käsittelyn yhteydessä on kohdassa Lähtevän puhelun soittaminen,
sivulla 72.

Vaihe 4 Valitse Lopeta.

Näyttöön tulee Päättämissyyt-valintaikkuna. Lisätietoja on kohdassa Päättämissyyn käyttö, sivulla 46.

Lähtevien kampanjoiden esikatselupuhelun soittaminen
Järjestelmänvalvoja luo kampanjoita, määrittää valintatilan (esikatselu) ja määrittää tiimin kampanjalle. Jos
kuulut tiimiin, jolle on määritetty kampanjoita, (Kampanjayhteydenotto) -kuvake näkyy vaakasuuntainen
ylätunnisteissä ja voit soittaa lähtevien kampanjoiden esikatselupuhelun.

Voit tarkastella asiakkaan yhteystietoja ennen kampanjapuhelun soittamista.

Voit soittaa lähtevien kampanjoiden esikatselupuhelun seuraavasti:

Ennen aloitusta

Sinun on oltava Tavoitettavissa-tilassa, jotta voit hyväksyä lähtevien kampanjoiden esikatselupuhelun.
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Toimintosarja

Vaihe 1 Napsauta (Kampanjayhteydenotto) -kuvaketta, joka näkyy vaakasuuntainen ylätunnisteissä.
Näkyviin tulee Kampanjayhteydenotto-valintaikkuna, joka sisältää asiakkaan yhteystiedot.

Vaihe 2 Kun olet tarkistanut asiakkaan yhteystiedot, soita puhelu valitsemalla Soita tai tarkastele seuraavaa kampanjan
esikatselun puhelupyyntöä valitsemalla Ohita.

Jos yhteyskeskus on saavuttanut datakeskukselle tai vuokraajalle asetetun samanaikaisten puhelujen
enimmäismäärän, et voi soittaa enempää puheluja, ja vastaavat syykoodit tulevat näkyviin Agent Desktopiin.
Lisätietoja samanaikaisten puhelujen enimmäisrajasta on kohdassa Lähtevän puhelun soittaminen, sivulla 72.

Jos hyväksyt puhelun, järjestelmä soittaa puhelun asiakkaalle ja Kampanjayhteydenotto-kuvake poistuu
käytöstä. Tehtäväluettelo -ruudussa olevassa kampanjoiden esikatselun yhteystietokorttipyynnössä näkyvät

kampanjapuhelun otsikko, (Kampanjayhteydenotto) -kuvake, järjestelmänvalvojan määrittämään
kokoonpanoon perustuvat tiedot ja ajastin, joka osoittaa edellisen kampanjoiden esikatselupuhelun aloituksesta
kuluneen ajan. Puhelun tilana näkyy Soi. Jos järjestelmänvalvoja on ottanut käyttöön Lopeta puhelu -toiminnon,
Soi-tila korvautuu yhteystietokorttipyynnön Peruuta-painikkeella.

• Jos asiakas hyväksyy puhelun, sinut yhdistetään asiakkaalle ja Vuorovaikutuksen ohjaus -ruutu tulee
näkyviin. Lisätietoja puhelua käsiteltäessä suoritettavista tehtävistä on kohdassa Puheluun vastaaminen

Jos yritys epäonnistuu, Kampanjayhteydenotto-kuvake tulee käyttöön ja voit aloittaa
kampanjapuhelun uudelleen.

Huomautus

• Puheluopas-välilehti näkyy Lisätiedot -ruudussa, jos järjestelmänvalvoja on määrittänyt kysymyksiä ja
vastauksia kampanjatasolla. Näyttöön tulee kehote, jossa pyydetään vastaamaan kysymykseen. Vastauksen
perusteella näyttöön tulee kehote, jossa pyydetään käymään läpi puheluoppaan seuraava kysymyssarja.
Sinun täytyy lähettää vastauksesi puheluoppaan loppuun suorittamista varten.

Puhelun lopettaminen
Kun olet auttanut asiakasta kyselyissä, on hyvä käytäntö pyytää häntä lopettamaan äänipuhelu. Kun asiakas
lopettaa puhelun, näyttöön tulee Päättämissyyt-valintaikkuna. Voit myös lopettaa puhelun itse tarvittaessa.

Puhelua ei voi lopettaa, kun puhelu on pidossa. Lisätietoja on kohdassa Puhelun asettaminen pitoon ja
palauttaminen pidosta, sivulla 64.

Huomautus

Voit lopettaa puhelun seuraavasti:

Ennen aloitusta

Sinun on täytynyt hyväksyä puhelupyyntö. Lisätietoja on kohdassa Puheluun vastaaminen, sivulla 61.
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Toimintosarja

Vaihe 1 Valitse Lopeta.
Näyttöön tulee Päättämissyyt-valintaikkuna. Lisätietoja on kohdassa Päättämissyyn käyttö, sivulla 46.

Vaihe 2 (Valinnainen) Jos käytät kuulokkeita, sinun täytyy lopettaa puhelu fyysisestä puhelimesta, ennen kuin voit
vastaanottaa seuraavan puhelun.
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L U K U 4
Uusien digitaalisten yhteydenottojen hallinta

Webex Contact Center tukee uusia digitaalisia kanavia, joita ovat Facebook Messenger, WebChat, sähköposti,
tekstiviestit ja WhatsApp parannetuilla ominaisuuksilla. Digitaaliset kanavat parantavat liiketoiminnan
ulottuvuutta. Muuttuvan demografian ja muuttuvien henkilökohtaisten tottumusten vuoksi kuluttajat haluavat
olla yhteydessä yrityksiin valitsemansa kanavan kautta mistä ja milloin tahansa sekä missä tahansa olosuhteissa.
Siksi on välttämätöntä, että yritykset ovat tavoitettavissa kaikkien suosittujen viestintäkanavien kautta.

• Facebook Messenger hallinta, sivulla 79
• Tekstiviesti -keskustelujen hallinta, sivulla 82
• WebChat -keskustelujen hallinta, sivulla 86
• Sähköpostikeskustelujen hallinta, sivulla 90
• WhatsApp-keskustelujen hallinta, sivulla 93

Facebook Messenger hallinta
Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä edustajiin Facebook-sivun Facebook Messengerin tai mobiilisovelluksen
kautta. Edustajat voivat vastata Facebook-viesteihin Facebook Messenger -widgetin avulla. Ciscon tarjoaman
Facebook Messenger -widgetin avulla edustajat voivat vastata Facebook-viesteihin keskusteluruudun kautta.

Voit siirtää, muuttaa neuvotteluksi ja lopettaa Facebook Messenger -keskustelun työpöydän avulla.

Tietoja Facebook Messenger -widgetistä
Facebook Messenger -widgetti tukee seuraavia ominaisuuksia:

• Tekstiliitteet, sivulla 17

• Mallit, sivulla 18

• Mallin liittäminen, sivulla 18

• Lukitut mallit, sivulla 18

• Korvattavien parametrien mallit, sivulla 19

• Mallit, joissa järjestelmäparametrit korvataan dynaamisesti keskustelukonsolissa, sivulla 19

• Monipuolinen muotoilu, sivulla 19

• Työnkulun käynnistäminen, sivulla 20
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• Tiedotteet, sivulla 21

• Pikanäppäimet, sivulla 21

• Toimituskuittaukset, sivulla 21

Facebook Messenger -widgetti tukee seuraavia vuorovaikutuksia:

• Vastaaminen Facebook Messenger -keskusteluun, sivulla 80

• Facebook Messenger -keskustelun siirtäminen, sivulla 81

• Facebook Messenger -neuvottelun aloittaminen, sivulla 81

• Facebook Messenger -keskustelun lopettaminen, sivulla 82

Vastaaminen Facebook Messenger -keskusteluun
Kun Facebook Messenger -keskustelu on määritetty sinulle, yhteydenottopyynnön ponnahdusikkunassa
näkyvät jonon nimi, lähdesivu, ajastin ja Hyväksy-painike. Ajastin näyttää ajan, joka on kulunut vastaanotettuasi
Facebook Messenger -keskustelun.

Voit vastata keskusteluun seuraavasti:

Ennen aloitusta

Kun olet RONA-tilassa, et voi vastaanottaa enempää yhteydenottopyyntöjä. Jos haluat vastaanottaa pyyntöjä,
sinun on muutettava tilasi RONA manuaalisesti tilaksi Tavoitettavissa.

Toimintosarja

Vaihe 1 Napsauta pyynnön Hyväksy-painiketta. Pyyntö avautuu kirjoitusruutuun, ja näkyviin tulee vuorovaikutusruutu.

Edustaja voi tarkastella seuraavia tietoja vuorovaikutusruudussa:

• Asiakkaan nimi

• Jonon nimi

• Viestiketju

• Edustajan nimi

• Päivämäärä

• Ajastin

Asiakkaan viestejä kuvaa harmaa kupla, jonka sisällä on asiakkaan nimen alkukirjaimet. Edustajan
viestejä kuvaa tasaisen sininen kupla.

Huomautus

Vaihe 2 Anna vastauksesi kirjoitusruutuun.

Kirjoitusruutu tukee enintään 1 000 merkkiä. Kun merkkimäärä ylittää määritetyn rajan,
Lähetä-painike poistuu käytöstä ja kirjoitusruudun alapuolelle tulee punainen virhesanoma, jossa
pyydetään korjaamaan merkkimäärä.

Huomautus
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Vaihe 3 Valitse Lähetä tai paina näppäimistön Enter-näppäintä.
Asiakas saa vastauksen.

Facebook Messenger -keskustelun siirtäminen
Jos et voi ratkaista asiakaskyselyä ja haluat eskaloida Facebook Messenger -pyynnön, voit siirtää
keskustelupyynnön toiselle edustajalle.

Voit siirtää aktiivisen keskustelupyynnön jonoon tai edustajalle seuraavasti:

Ennen aloitusta

Sinun on täytynyt hyväksyä Facebook Messenger-pyyntö. Lisätietoja on kohdassa Vastaaminen Facebook
Messenger -keskusteluun, sivulla 80.

Toimintosarja

Vaihe 1 Valitse Siirrä.
Näkyviin tulee Siirtopyyntö-valintaikkuna.

Vaihe 2 Valitse jompikumpi seuraavista:

• Jono – Voit joko valita tarvittavan jonon avattavasta valikosta tai suodattaa luetteloa hakukentän avulla.
Avattavassa valikossa näkyvät jonot, jotka ovat käytettävissä keskustelupyynnön siirtämiseen.

• Edustaja: Voit joko valita edustajan avattavasta valikosta tai suodattaa luetteloa hakukentän avulla.
Avattava valikko sisältää tavoitettavissa olevien edustajien nimet. Edustajan nimen edessä on vihreä
kuvake. Lisätietoja on kohdassa Edustajan tavoitettavuustilat, sivulla 28.

Vaihe 3 (Valinnainen) Napsauta (Päivitä luettelo) -kuvaketta uusimman -jonot ja -edustajat.

Noudettu luettelo sisältää nykyisen edustajan tavoitettavuustilat.

Vaihe 4 Valitse Siirrä.
Siirtopyyntö aloitetaan ja näkyviin tulee Päättämissyyt-valintaikkuna. Lisätietoja on kohdassa Päättämissyyn
käyttö, sivulla 46.

Kun olet siirtänyt keskustelupyynnön edustajalle, eikä edustaja hyväksy sitä, keskustelupyyntö
poistetaan.

Huomautus

Facebook Messenger -neuvottelun aloittaminen
Voit luoda kolmisuuntaisen chat-neuvottelupyynnön itsesi, asiakkaan ja toisen edustajan välille seuraavasti:

Ennen aloitusta

Sinun on täytynyt hyväksyä Facebook Messenger-pyyntö. Lisätietoja on kohdassa Vastaaminen Facebook
Messenger -keskusteluun, sivulla 80.

Cisco Webex Contact Center Agent Desktop -käyttöopas
81

Uusien digitaalisten yhteydenottojen hallinta
Facebook Messenger -keskustelun siirtäminen



Toimintosarja

Vaihe 1 Valitse Neuvottelu.
Näyttöön tulee Neuvottelupyyntö-valintaikkuna.

Vaihe 2 Voit joko valita tietyn edustajan avattavasta valikosta tai suodattaa luetteloa hakukentän avulla. Edustajan
nimen edessä on värillinen kuvake, joka ilmaisee senhetkisen tavoitettavuustilan. Esimerkki:
Tavoitettavissa-tilan edessä on vihreä kuvake. Lisätietoja on kohdassa Edustajan tavoitettavuustilat, sivulla
28.

Vaihe 3 Valitse Neuvottelu.

Kun edustaja hyväksyy chat-neuvottelupyynnön, Vuorovaikutuksen ohjaus -ruudun tila Neuvottelua pyydetty
vaihtuu tilaksi Neuvottelu. Näet viestin, jossa kerrotaan edustajan liittyneen keskusteluun.

Vaihe 4 Valitse Lopeta neuvottelu.
Näyttöön tulee Päättämissyyt-valintaikkuna. Lisätietoja on kohdassa Päättämissyyn käyttö, sivulla 46.

• Neuvotteluun osallistunut edustaja voi poistua chat-neuvottelusta valitsemalla Lopeta
neuvottelu. Keskustelu jatkuu sinun ja asiakkaan välillä.

Huomautus

Facebook Messenger -keskustelun lopettaminen
Kun olet auttanut asiakasta kyselyissä, sinun on saatava häneltä suostumus Facebook Messenger -istunnon
lopettamiseen. Kun lopetat istunnon, Päättämissyyt-valintaikkuna tulee näkyviin.

Voit sulkea Facebook Messenger -istunnon seuraavasti:

Ennen aloitusta

Edustajan on täytynyt hyväksyä Facebook Messenger -pyyntö. Lisätietoja on kohdassa Vastaaminen Facebook
Messenger -keskusteluun, sivulla 80.

Toimintosarja

Vaihe 1 Valitse aktiivisessa Facebook Messenger -istunnossa Lopeta.
Näyttöön tulee Päättämissyyt-valintaikkuna.

Vaihe 2 Voit joko valita tarvittavan syyn avattavasta valikosta tai suodattaa luetteloa hakukentän avulla.
Vaihe 3 Valitse Lähetä päättäminen. Lisätietoja on kohdassa Päättämissyyn käyttö, sivulla 46.

Tekstiviesti -keskustelujen hallinta
Tekstiviestikanavan (SMS) avulla asiakkaat voivat ottaa yhteyttä edustajiin lähettämällä tekstiviestin mistä
tahansa silloinkin, kun tiedonsiirtoyhteyttä ei ole. Asiakkaat voivat lähettää tekstiviestejä pitkiin, lyhyisiin tai
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maksuttomiin numeroihin. Tekstiviesti -widgettiin luodaan uusi keskustelu, kun asiakas lähettää viestin.
Edustajat voivat käsitellä keskustelua ja lähettää vastauksen asiakkaalle.

Ciscon tarjoaman Tekstiviesti -widgetin avulla edustajat voivat vastata tekstiviesteihin Agent Desktopin
keskusteluruudussa.

Voit siirtää, muuttaa neuvotteluksi ja lopettaa Tekstiviesti -keskustelun työpöydän avulla.

Tietoja Tekstiviesti -widgetistä
Tekstiviesti -widgetti tukee seuraavia ominaisuuksia:

• Mallit, sivulla 18

• Mallin liittäminen, sivulla 18

• Lukitut mallit, sivulla 18

• Korvattavien parametrien mallit, sivulla 19

• Mallit, joissa järjestelmäparametrit korvataan dynaamisesti keskustelukonsolissa, sivulla 19

• Työnkulun käynnistäminen, sivulla 20

• Tiedotteet, sivulla 21

• Pikanäppäimet, sivulla 21

• Toimituskuittaukset, sivulla 21

Tekstiviesti -widgetti tukee seuraavia vuorovaikutuksia:

• Tekstiviestikeskusteluun vastaaminen, sivulla 83

• Tekstiviesti -keskustelun siirtäminen, sivulla 84

• Tekstiviesti -neuvottelun aloittaminen, sivulla 85

• Tekstiviesti -keskustelun lopettaminen, sivulla 86

Tekstiviestikeskusteluun vastaaminen
Kun Tekstiviesti -keskustelu on määritetty edustajalle, -ponnahdusikkunassa näkyvät jonon nimi,
puhelinnumero, lähteen numero, ajastin ja Hyväksy-painike. Ajastin näyttää ajan, joka on kulunut
vastaanotettuasi Tekstiviesti -keskustelun.

Kun Tekstiviesti -keskustelu on määritetty edustajalle, se tulee näkyviin Tehtäväluettelo-ruutuun, joka on
käytettävissä Agent Desktopin vasemmanpuoleisessa ruudussa. Edustaja voi tarkastella jonon nimeä,
puhelinnumeroa, lähdenumeroa, ajastinta ja Hyväksy-painiketta. Ajastin näyttää ajan, joka on kulunut
vastaanotettuasi Tekstiviesti -keskustelun.

Voit vastata keskusteluun seuraavasti:

Ennen aloitusta

Kun olet RONA-tilassa, et voi vastaanottaa enempää yhteydenottopyyntöjä. Jos haluat vastaanottaa pyyntöjä,
sinun on muutettava tilasi RONA manuaalisesti tilaksi Tavoitettavissa.
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Toimintosarja

Vaihe 1 Napsauta pyynnön Hyväksy-painiketta. Pyyntö avautuu kirjoitusruutuun, ja näkyviin tulee vuorovaikutusruutu.

Edustaja voi tarkastella seuraavia tietoja vuorovaikutusruudussa:

• Asiakkaan nimi

• Jonon nimi

• Viestiketju

• Edustajan nimi

• Päivämäärä

• Ajastin

Asiakkaan viestejä kuvaa harmaa kupla, jonka sisällä on asiakkaan nimen alkukirjaimet. Edustajan
viestejä kuvaa tasaisen sininen kupla.

Huomautus

Vaihe 2 Anna vastauksesi kirjoitusruutuun.

Kirjoitusruutu tukee enintään 1 000 merkkiä. Kun merkkimäärä ylittää määritetyn rajan,
Lähetä-painike poistuu käytöstä ja kirjoitusruudun alapuolelle tulee punainen virhesanoma, jossa
pyydetään korjaamaan merkkimäärä.

Huomautus

Vaihe 3 Valitse Lähetä tai paina näppäimistön Enter-näppäintä.
Asiakas saa vastauksen.

Tekstiviesti -keskustelun siirtäminen
Jos et voi ratkaista asiakaskyselyä ja haluat eskaloida Tekstiviesti -pyynnön, voit siirtää keskustelupyynnön
toiselle edustajalle.

Voit siirtää aktiivisen keskustelupyynnön jonoon tai edustajalle seuraavasti:

Ennen aloitusta

Sinun on täytynyt hyväksyä Tekstiviesti-pyyntö. Lisätietoja on kohdassa Tekstiviestikeskusteluun vastaaminen,
sivulla 83.

Toimintosarja

Vaihe 1 Valitse Siirrä.
Näkyviin tulee Siirtopyyntö-valintaikkuna.

Vaihe 2 Valitse jompikumpi seuraavista:

• Jono – Voit joko valita tarvittavan jonon avattavasta valikosta tai suodattaa luetteloa hakukentän avulla.
Avattavassa valikossa näkyvät jonot, jotka ovat käytettävissä keskustelupyynnön siirtämiseen.
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• Edustaja: Voit joko valita edustajan avattavasta valikosta tai suodattaa luetteloa hakukentän avulla.
Avattava valikko sisältää tavoitettavissa olevien edustajien nimet. Edustajan nimen edessä on vihreä
kuvake. Lisätietoja on kohdassa Edustajan tavoitettavuustilat, sivulla 28.

Vaihe 3 (Valinnainen) Napsauta (Päivitä luettelo) -kuvaketta uusimman -jonot ja -edustajat.

Noudettu luettelo sisältää nykyisen edustajan tavoitettavuustilat.

Vaihe 4 Valitse Siirrä.
Siirtopyyntö aloitetaan ja näkyviin tulee Päättämissyyt-valintaikkuna. Lisätietoja on kohdassa Päättämissyyn
käyttö, sivulla 46.

Kun olet siirtänyt keskustelupyynnön edustajalle, eikä edustaja hyväksy sitä, keskustelupyyntö
poistetaan.

Huomautus

Tekstiviesti -neuvottelun aloittaminen
Voit luoda kolmisuuntaisen chat-neuvottelupyynnön itsesi, asiakkaan ja toisen edustajan välille seuraavasti:

Ennen aloitusta

Sinun on täytynyt hyväksyä Tekstiviesti-pyyntö. Lisätietoja on kohdassa Tekstiviestikeskusteluun vastaaminen,
sivulla 83.

Toimintosarja

Vaihe 1 Valitse Neuvottelu.
Näyttöön tulee Neuvottelupyyntö-valintaikkuna.

Vaihe 2 Voit joko valita tietyn edustajan avattavasta valikosta tai suodattaa luetteloa hakukentän avulla. Edustajan
nimen edessä on värillinen kuvake, joka ilmaisee senhetkisen tavoitettavuustilan. Esimerkki:
Tavoitettavissa-tilan edessä on vihreä kuvake. Lisätietoja on kohdassa Edustajan tavoitettavuustilat, sivulla
28.

Vaihe 3 Valitse Neuvottelu.

Kun edustaja hyväksyy chat-neuvottelupyynnön, Vuorovaikutuksen ohjaus -ruudun tila Neuvottelua pyydetty
vaihtuu tilaksi Neuvottelu. Näet viestin, jossa kerrotaan edustajan liittyneen keskusteluun.

Vaihe 4 Valitse Lopeta neuvottelu.
Näyttöön tulee Päättämissyyt-valintaikkuna. Lisätietoja on kohdassa Päättämissyyn käyttö, sivulla 46.

• Neuvotteluun osallistunut edustaja voi poistua chat-neuvottelusta valitsemalla Lopeta
neuvottelu. Keskustelu jatkuu sinun ja asiakkaan välillä.

Huomautus

Cisco Webex Contact Center Agent Desktop -käyttöopas
85

Uusien digitaalisten yhteydenottojen hallinta
Tekstiviesti -neuvottelun aloittaminen



Tekstiviesti -keskustelun lopettaminen
Kun olet auttanut asiakasta kyselyissä, sinun on saatava häneltä suostumus Tekstiviesti -istunnon lopettamiseen.
Kun lopetat istunnon, Päättämissyyt-valintaikkuna tulee näkyviin.

Voit sulkea Tekstiviesti -istunnon seuraavasti:

Ennen aloitusta

Edustajan on täytynyt hyväksyä Tekstiviesti -pyyntö. Lisätietoja on kohdassa Tekstiviestikeskusteluun
vastaaminen, sivulla 83.

Toimintosarja

Vaihe 1 Valitse aktiivisessa Tekstiviesti -istunnossa Lopeta.
Näyttöön tulee Päättämissyyt-valintaikkuna.

Vaihe 2 Voit joko valita tarvittavan syyn avattavasta valikosta tai suodattaa luetteloa hakukentän avulla.
Vaihe 3 Valitse Lähetä päättäminen. Lisätietoja on kohdassa Päättämissyyn käyttö, sivulla 46.

WebChat -keskustelujen hallinta
WebChat -kanavan avulla yritykset voivat sitouttaa ja tukea sivustojensa kävijöitä ja asiakkaita.

Asiakkaat voivat aloittaa WebChat -keskustelun edustajan kanssa ja lähettää keskusteluviestejä. Edustajat
voivat sitten käsitellä WebChat -keskustelua ja lähettää asiakkaalle vastauksen työpöydän WebChat -widgetistä.

Ciscon tarjoaman WebChat -widgetin avulla edustajat voivat vastata keskusteluviesteihin keskusteluruudun
kautta.

Voit siirtää, muuttaa neuvotteluksi ja lopettaa WebChat -keskustelun työpöydän avulla.

Tietoja WebChat -widgetistä
WebChat -widgetti tukee seuraavia ominaisuuksia:

• Tekstiliitteet, sivulla 17

• Mallit, sivulla 18

• Mallin liittäminen, sivulla 18

• Lukitut mallit, sivulla 18

• Korvattavien parametrien mallit, sivulla 19

• Mallit, joissa järjestelmäparametrit korvataan dynaamisesti keskustelukonsolissa, sivulla 19

• Työnkulun käynnistäminen, sivulla 20

• Tiedotteet, sivulla 21

Cisco Webex Contact Center Agent Desktop -käyttöopas
86

Uusien digitaalisten yhteydenottojen hallinta
Tekstiviesti -keskustelun lopettaminen



• Pikanäppäimet, sivulla 21

WebChat -widgetti tukee seuraavia vuorovaikutuksia:

• Vastaaminen WebChat -keskusteluun, sivulla 87

• WebChat -keskustelun siirtäminen, sivulla 88

• WebChat-neuvottelun aloittaminen, sivulla 88

• WebChat -keskustelun lopettaminen, sivulla 89

Vastaaminen WebChat -keskusteluun
Kun WebChat -keskustelu on määritetty edustajalle, ponnahdusikkunassa näkyvät asiakkaan nimi,
sähköpostiosoite, jonon nimi, ajastin ja Hyväksy-painike. Ajastin näyttää ajan, joka on kulunut vastaanotettuasi
WebChat -keskustelun.

Voit vastata keskusteluun seuraavasti:

Ennen aloitusta

Kun olet RONA-tilassa, et voi vastaanottaa enempää yhteydenottopyyntöjä. Jos haluat vastaanottaa pyyntöjä,
sinun on muutettava tilasi RONA manuaalisesti tilaksi Tavoitettavissa.

Toimintosarja

Vaihe 1 Napsauta pyynnön Hyväksy-painiketta. Pyyntö avautuu kirjoitusruutuun, ja näkyviin tulee vuorovaikutusruutu.

Edustaja voi tarkastella seuraavia tietoja vuorovaikutusruudussa:

• Asiakkaan nimi

• Jonon nimi

• Viestiketju

• Edustajan nimi

• Päivämäärä

• Ajastin

Asiakkaan viestejä kuvaa harmaa kupla, jonka sisällä on asiakkaan nimen alkukirjaimet. Edustajan
viestejä kuvaa tasaisen sininen kupla.

Huomautus

Vaihe 2 Anna vastauksesi kirjoitusruutuun.

Kirjoitusruutu tukee enintään 1 000 merkkiä. Kun merkkimäärä ylittää määritetyn rajan,
Lähetä-painike poistuu käytöstä ja kirjoitusruudun alapuolelle tulee punainen virhesanoma, jossa
pyydetään korjaamaan merkkimäärä.

Huomautus

Vaihe 3 Valitse Lähetä tai paina näppäimistön Enter-näppäintä.
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Asiakas saa vastauksen.

WebChat -keskustelun siirtäminen
Jos et pysty ratkaisemaan asiakaskyselyä ja haluat eskaloida keskustelupyynnön, voit siirtää keskustelupyynnön
toiselle edustajalle tai valvojalle.

Voit siirtää aktiivisen keskustelupyynnön jonoon tai edustajalle seuraavasti:

Ennen aloitusta

Sinun on täytynyt hyväksyä WebChat-pyyntö. Lisätietoja on kohdassa Vastaaminen WebChat -keskusteluun,
sivulla 87.

Toimintosarja

Vaihe 1 Valitse Siirrä.
Näkyviin tulee Siirtopyyntö-valintaikkuna.

Vaihe 2 Valitse jompikumpi seuraavista:

• Jono – Voit joko valita tarvittavan jonon avattavasta valikosta tai suodattaa luetteloa hakukentän avulla.
Avattavassa valikossa näkyvät jonot, jotka ovat käytettävissä keskustelupyynnön siirtämiseen.

• Edustaja: Voit joko valita edustajan avattavasta valikosta tai suodattaa luetteloa hakukentän avulla.
Avattava valikko sisältää tavoitettavissa olevien edustajien nimet. Edustajan nimen edessä on vihreä
kuvake. Lisätietoja on kohdassa Edustajan tavoitettavuustilat, sivulla 28.

Vaihe 3 (Valinnainen) Napsauta (Päivitä luettelo) -kuvaketta uusimman -jonot ja -edustajat.

Noudettu luettelo sisältää nykyisen edustajan tavoitettavuustilat.

Vaihe 4 Valitse Siirrä.
Siirtopyyntö aloitetaan ja näkyviin tulee Päättämissyyt-valintaikkuna. Lisätietoja on kohdassa Päättämissyyn
käyttö, sivulla 46.

Kun olet siirtänyt keskustelupyynnön edustajalle, eikä edustaja hyväksy sitä, keskustelupyyntö
poistetaan.

Huomautus

WebChat-neuvottelun aloittaminen
Voit luoda kolmisuuntaisen chat-neuvottelupyynnön itsesi, asiakkaan ja toisen edustajan välille seuraavasti:

Ennen aloitusta

Sinun on täytynyt hyväksyä WebChat-pyyntö. Lisätietoja on kohdassa Vastaaminen WebChat -keskusteluun,
sivulla 87.
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Toimintosarja

Vaihe 1 Valitse Neuvottelu.
Näyttöön tulee Neuvottelupyyntö-valintaikkuna.

Vaihe 2 Voit joko valita tietyn edustajan avattavasta valikosta tai suodattaa luetteloa hakukentän avulla. Avattava
valikko sisältää edustajien nimet. Edustajan nimen edessä on värillinen kuvake, joka ilmaisee senhetkisen
tavoitettavuustilan. Esimerkki: Tavoitettavissa-tilan edessä on vihreä kuvake. Lisätietoja on kohdassa Edustajan
tavoitettavuustilat, sivulla 28.

Vaihe 3 Valitse Neuvottelu.

Kun edustaja hyväksyy chat-neuvottelupyynnön, Vuorovaikutuksen ohjaus -ruudun tila Neuvottelua pyydetty
vaihtuu tilaksi Neuvottelu. Asiakas ja sinä näette viestin siitä, että edustaja on liittynyt keskusteluun.

Vaihe 4 Valitse Lopeta neuvottelu.
Näyttöön tulee Päättämissyyt-valintaikkuna. Lisätietoja on kohdassa Päättämissyyn käyttö, sivulla 46.

• Vain sinä voit lopettaa chat-neuvottelun, eikä neuvotteluun osallistunut edustaja voi tehdä sitä.

• Neuvotteluun osallistunut edustaja voi poistua chat-neuvottelusta valitsemalla Lopeta
neuvottelu. Keskustelu jatkuu sinun ja asiakkaan välillä.

Huomautus

WebChat -keskustelun lopettaminen
Kun olet auttanut asiakasta kyselyissä, on hyvä käytäntö pyytää häntä lopettamaan -keskusteluistunto. Kun
asiakas lopettaa keskusteluistunnon, keskusteluun tulee viesti, jossa kerrotaan asiakkaan poistuneen
keskustelusta.

Kun lopetat keskusteluistunnon, Päättämissyyt-valintaikkuna tulee näkyviin. Voit myös lopettaa keskustelun
tarvittaessa. Siinä tapauksessa asiakas näkee viestin, jossa ilmoitetaan, että edustaja on poistunut keskustelusta.

Voit sulkea keskusteluistunnon seuraavasti:

Ennen aloitusta

Sinun on täytynyt hyväksyä WebChat-pyyntö. Lisätietoja on kohdassa Vastaaminen WebChat -keskusteluun,
sivulla 87.

Toimintosarja

Vaihe 1 Valitse aktiivisessa keskusteluistunnossa Lopeta.
Näyttöön tulee Päättämissyyt-valintaikkuna.

Vaihe 2 Voit joko valita tarvittavan syyn avattavasta valikosta tai suodattaa luetteloa hakukentän avulla. Voit valita
useamman kuin yhden päättämissyyn kerralla.

Vaihe 3 Valitse Lähetä päättäminen. Lisätietoja on kohdassa Päättämissyyn käyttö, sivulla 46.
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Sähköpostikeskustelujen hallinta
Sähköpostikanavan avulla asiakkaat voivat lähettää sähköpostiviestien mukana taulukoita, upotettuja linkkejä
ja liitteitä.

Ciscon tarjoaman sähköpostiwidgetin avulla edustajat voivat vastata sähköpostiviesteihin keskusteluruudun
kautta.

Voit vastata sähköpostikeskusteluun ja siirtää sen työpöydän avulla.

Jos ilmenee yhteysongelmia eli esimerkiksi internetyhteys katkeaa, näkyviin tulee bannerissa sanoma
Yhteyttä ei havaittu. Yritetään muodostaa yhteyttä taustalla. Päivitä yhteys manuaalisesti valitsemalla
Päivitä.

Huomautus

Tietoja sähköpostiwidgetistä
Sähköpostiwidgetti tukee seuraavia ominaisuuksia:

• Sähköpostiliitteet, sivulla 17

• Mallit, sivulla 18

• Lukitut mallit, sivulla 18

• Korvattavien parametrien mallit, sivulla 19

• Mallit, joissa järjestelmäparametrit korvataan dynaamisesti keskustelukonsolissa, sivulla 19

• Työnkulun käynnistäminen, sivulla 20

• Monipuoliset kirjoitustilat, sivulla 20

• Monipuolinen muotoilu, sivulla 19

Sähköpostiwidgetti tukee seuraavanlaista vuorovaikutusta:

• Vastaaminen Sähköposti -keskusteluun, sivulla 90

• Vastauksen lähettäminen, sivulla 91

• Sähköpostikeskustelun siirtäminen, sivulla 93

Vastaaminen Sähköposti -keskusteluun
Kun Sähköposti -keskustelu on määritetty sinulle, ponnahdusikkunassa näkyvät asiakkaan nimi,
sähköpostiosoite, jonon nimi, ajastin ja Hyväksy-painike. Ajastin näyttää ajan, joka on kulunut vastaanotettuasi
Sähköposti -keskustelun.

Voit vastata keskusteluun seuraavasti:
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Ennen aloitusta

Kun olet RONA-tilassa, et voi vastaanottaa enempää yhteydenottopyyntöjä. Jos haluat vastaanottaa pyyntöjä,
sinun on muutettava tilasi RONA manuaalisesti tilaksi Tavoitettavissa.

Toimintosarja

Vaihe 1 Napsauta pyynnön Hyväksy-painiketta. Pyyntö avautuu kirjoitusruutuun, ja näkyviin tulee vuorovaikutusruutu.

Edustaja voi tarkastella seuraavia tietoja vuorovaikutusruudussa:

• Sähköpostiosoitteesta

• Sähköpostiosoitteeseen

• Sähköpostin aihe

• Sähköpostiketju (jos on)

• Aikaleima ja sähköpostin tila (lähetetty/vastaanotettu/DRS)

• Tiedotteet

• Liitteet (jos niitä on saapuvassa sähköpostissa)

• Vastaa-, Vastaa kaikille-, Välitä- ja Kopio-kuvakkeet

• Siirrä-painike

Vaihe 2 Voit vastata sähköpostiviestiin ja muotoilla tekstiä, lisätä viestiin kuvia, liittää tiedostoja ja niin edelleen.
Lisätietoja on kohdassa Vastauksen lähettäminen, sivulla 91.

Vaihe 3 Valitse näppäimistöltä Lähetä.
Asiakas saa vastauksen.

Vastauksen lähettäminen
Voit lähettää vastauksen, jos haluat muotoilla sähköpostivastauksen, lisätä kuvia, liittää tiedostoja tai lisätä
vastaanottajia.

Voit lähettää vastauksen seuraavasti:

Ennen aloitusta

Sinun on oltava Tavoitettavissa-tilassa, jotta voit vastaanottaa sähköpostipyynnön.

Toimintosarja

Vaihe 1 Napsauta sähköpostipyynnössä Hyväksy-painiketta. Pyyntö avautuu sähköpostin kirjoitusruutuun, ja näkyviin
tulee vuorovaikutusruutu.

Vaihe 2 Napsauta sähköpostin oikeassa yläkulmassa olevaa -kuvaketta, jos haluat tarkastella sähköpostin tekstiosaa
ja muita vaihtoehtoja, kuten Vastaa, Vastaa kaikille ja Välitä.
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Vaihe 3 Valitse Vastaa-vaihtoehto, jos haluat lähettää vastauksen vain lähettäjälle, valitse Vastaa kaikille -vaihtoehto,
jos haluat vastata kaikille vastaanottajille, tai valitse Välitä-vaihtoehto, jos haluat lähettää vastauksen uudelle
vastaanottajalle.

• Jos saat uuden sähköpostiviestin vastatessasi (sähköpostiviestiin), sähköpostin kirjoitusruudun yläpuolelle
tulee näkyviin bannerisanoma Näytä kaikki viestit, jos haluat tehdä lisätoimia. Uusi sähköpostiviesti
näkyy sinisenä ketjun alussa.

• Kun vastaat sähköpostiviestiin, Vastaanottaja- ja Aihe-kentät täytetään automaattisesti, eikä niitä voi
muokata.

• Kun valitset sähköpostiviestille Vastaa kaikille -vaihtoehdon, Vastaanottaja- ja Aihe-kentät täytetään
automaattisesti, eikä niitä voi muokata. Kopio-kenttään täytetään automaattisesti kyseisen sähköpostiviestin
alkuperäiset Kopio-tiedot. Voit lisätä tai poistaa sähköpostitunnuksia Kopio-kentässä.

• Kun valitset sähköpostiviestille Välitä-vaihtoehdon, Aihe-kenttä täytetään automaattisesti. Voit lisätä
tai poistaa sähköpostitunnuksia Vastaanottaja- ja Kopio-kentissä. Sähköpostin tekstiosaan ladataan
uusin kirjoitusruudussa oleva sähköposti.

• Kun siirryt Vastaa-vaihtoehdosta Vastaa kaikille -vaihtoehtoon, Vastaanottaja-kentät täytetään
automaattisesti. Voit lisätä tai poistaa sähköpostitunnuksia Vastaanottaja- ja Kopio-kentissä.
Sähköpostiviestin tekstiosa säilyy kirjoitusruudussa.

• Kun siirryt Vastaa-vaihtoehdosta Välitä-vaihtoehtoon, Vastaanottaja- ja Kopio-kentät tyhjentyvät,
sähköpostiviestin tekstiosa säilyy kirjoitusruudussa

• Kun siirryt Vastaa kaikille -vaihtoehdosta Välitä-vaihtoehtoon, Vastaanottaja- ja Kopio-kentät
tyhjentyvät, sähköpostiviestin tekstiosa säilyy kirjoitusruudussa

• Kun siirryt Vastaa kaikille -vaihtoehdosta Vastaa-vaihtoehtoon, Vastaanottaja-kenttä täytetään
automaattisesti ja Kopio-kenttä tyhjentyy, sähköpostiviestin tekstiosa säilyy kirjoitusruudussa

• Kun siirryt Välitä-vaihtoehdosta Vastaa-vaihtoehtoon, Vastaanottaja-kenttä täytetään automaattisesti,
viestin tekstiosa säilyy kirjoitusruudussa

• Kun siirryt Välitä-vaihtoehdosta Vastaa kaikille -vaihtoehtoon, Vastaanottaja- ja Kopio-kentät täytetään
automaattisesti, viestin tekstiosa säilyy kirjoitusruudussa

Vaihe 4 (Valinnainen) Valitse Kopio, jos haluat lähettää sähköpostin kopion useille vastaanottajille.
Vaihe 5 Kirjoita sähköpostiviesti tekstiosaan.
Vaihe 6 (Valinnainen) Voit käyttää Monipuolinen muotoilu, sivulla 19-kohtaa.
Vaihe 7 (Valinnainen) Voit lisätä Sähköpostiliitteet, sivulla 17-kohdan.
Vaihe 8 (Valinnainen) Voit liittää Mallit, sivulla 18-kohdan.

Jos kirjoitat tekstin kirjoitusruutuun ja valitset sitten mallin, aiempi teksti korvautuu mallilla.

Vaihe 9 Voit Työnkulun käynnistäminen, sivulla 20.
Vaihe 10 Voit tarkastella sähköpostikeskustelun täydellistä historiaa napsauttamalla sähköpostiviestin tekstiosassa

olevaa kolmen pisteen kuvaketta.
Vaihe 11 Voit pienentää kirjoitusruudun napsauttamalla Pienennä-kuvaketta.
Vaihe 12 Voit suurentaa kirjoitusruudun napsauttamalla Suurenna-kuvaketta.
Vaihe 13 Voit hylätä sähköpostiviestin napsauttamalla Hylkää-kuvaketta.
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Vaihe 14 Valitse Lähetä.

Sähköpostikeskustelun siirtäminen
Jos sähköpostiviesti on luokiteltu väärin tai et pysty ratkaisemaan asiakaskyselyä, voit siirtää sähköpostiviestin
toiseen jonoon. Kun aloitat sähköpostin siirron, voit valita sähköpostijonon yrityksesi sähköpostijonojen
luettelosta. Et voi siirtää sähköpostiviestiä tietylle edustajalle tai valvojalle.

Voit siirtää sähköpostipyynnön jonoon seuraavasti:

Toimintosarja

Vaihe 1 Valitse Siirrä.

Näkyviin tulee Siirtopyyntö-valintaikkuna.

Vaihe 2 Voit joko valita tarvittavan jonon avattavasta valikosta tai suodattaa luetteloa hakukentän avulla. Avattavassa
valikossa näkyvät jonot, joihin voit siirtää sähköpostipyynnön.

Vaihe 3 Valitse Siirrä.

Siirtopyyntö aloitetaan ja näkyviin tulee Päättämissyyt-valintaikkuna. Lisätietoja on kohdassa Päättämissyyn
käyttö.

WhatsApp-keskustelujen hallinta
WhatsApp-kanavan ansiosta yritykset voivat viestiä asiakkaidensa kanssa tehokkaasti yksinkertaisen, nopean
ja turvallisen sovelluksen avulla. Asiakkaat voivat ottaa edustajiin yhteyttä WhatsApp Business -tilin avulla
ja aloittaa WhatsApp keskustelun lähettämällä viestejä WhatsApp Business -numeroon. Voit vastata viesteihin
WhatsApp-widgetin kautta.

Ciscon tarjoaman WhatsApp-widgetin avulla voit vastata WhatsApp-viesteihin Agent Desktopin
keskusteluruudusta.

Voit siirtää, muuttaa neuvotteluksi ja lopettaa WhatsApp-keskustelun Agent Desktopin avulla.

Tietoja WhatsApp-widgetistä
WhatsApp-widgetti tukee seuraavia ominaisuuksia:

• Tekstiliitteet, sivulla 17

• Mallit, sivulla 18

• Mallin liittäminen, sivulla 18

• Lukitut mallit, sivulla 18

• Korvattavien parametrien mallit, sivulla 19
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• Mallit, joissa järjestelmäparametrit korvataan dynaamisesti keskustelukonsolissa, sivulla 19

• Monipuolinen muotoilu, sivulla 19

• Hymiöiden lisääminen WhatsApp-keskustelussa

• Työnkulun käynnistäminen, sivulla 20

• Tiedotteet, sivulla 21

• Pikanäppäimet, sivulla 21

• Toimituskuittaukset, sivulla 21

WhatsApp-keskusteluun vastaaminen
Kun WhatsApp-keskustelu on määritetty sinulle, ponnahdusikkunassa näkyvät asiakkaan nimi, asiakkaan
puhelinnumero, lähteen numero, jonon nimi ja Hyväksy-painike. Ajastin näyttää WhatsApp-keskustelun
vastaanoton jälkeen kuluneen ajan.

Ennen aloitusta

Kun olet RONA-tilassa, et voi vastaanottaa enempää yhteydenottopyyntöjä. Jos haluat vastaanottaa pyyntöjä,
sinun on muutettava tilasi RONA manuaalisesti tilaksi Tavoitettavissa.

Toimintosarja

Vaihe 1 Napsauta pyynnön Hyväksy-painiketta.

Pyyntö avautuu kirjoitusruutuun, ja Vuorovaikutuksen ohjaus -ruutuun tulevat näkyviin seuraavat tiedot:

• Asiakkaan nimi

• Jonon nimi

• Lähdenumero

• Asiakkaan puhelinnumero

• Viestiketju

• Aikaleima

• Lukukuittaukset

Asiakkaan viestejä esittää harmaa kupla, jonka sisällä on kirjain C. Edustajan viestejä kuvaa tasaisen sininen
kupla.

Vaihe 2 Anna vastauksesi kirjoitusruutuun. Kirjoitusruutu tukee enintään 4 096 merkkiä.

Jos sallittu merkkimäärä ylittyy, Lähetä-painike poistuu käytöstä. Näkyviin tulee virhesanoma, jossa
muistutetaan, että sinun on poistettava merkkejä.

Vaihe 3 Valitse Lähetä tai paina näppäimistön Enter-näppäintä.
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WhatsApp-keskustelun siirtäminen
Jos et voi ratkaista asiakaskyselyä ja haluat eskaloida WhatsApp-pyynnön, voit siirtää pyynnön toiselle
edustajalle.

Ennen aloitusta

Sinun on täytynyt hyväksyä WhatsApp-pyyntö. Lisätietoja on kohdassa WhatsApp-keskusteluun vastaaminen,
sivulla 94.

Toimintosarja

Vaihe 1 Valitse Siirrä.
Vaihe 2 Tee jompikumpi seuraavista toimista:

• Valitse haluamasi edustaja avattavasta valikosta.

• Suodata luetteloa hakuehtojen avulla.

Vaihe 3 Valitse jompikumpi seuraavista asetuksista:

• Jono: Valitse haluamasi jono avattavasta valikosta tai suodata luetteloa hakukentän avulla. Avattavassa
valikossa näkyvät jonot, jotka ovat käytettävissä WhatsApp-pyynnön siirtämiseen.

• Edustaja: Avattava valikko sisältää tavoitettavissa olevien edustajien nimet. Valitse edustaja avattavasta
valikosta tai suodata luetteloa hakukentän avulla. Edustajan nimen edessä on vihreä kuvake. Lisätietoja
on kohdassa Edustajan tavoitettavuustilat, sivulla 28.

Vaihe 4 (Valinnainen) Nouda nykyinen jono- ja edustajaluettelo napsauttamalla Päivitä luettelo -kuvaketta. Luettelo
sisältää nykyisen edustajan tavoitettavuustilat.

Vaihe 5 Valitse Siirrä.

Siirtopyyntö aloitetaan ja näkyviin tulee Päättämissyyt-valintaikkuna. Lisätietoja on kohdassa Päättämissyyn
käyttö, sivulla 46.

Jos edustaja ei hyväksy WhatsApp-pyyntöä, jonka olet siirtänyt, WhatsApp-pyyntö poistuu.Huomautus

WhatsApp-keskustelun aloittaminen
Voit luoda kolmisuuntaisen WhatsApp-neuvottelupyynnön sinun, asiakkaan ja toisen edustajan välille.

Ennen aloitusta

Sinun on täytynyt hyväksyä WhatsApp-pyyntö. Lisätietoja on kohdassa WhatsApp-keskusteluun vastaaminen,
sivulla 94.
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Toimintosarja

Vaihe 1 Valitse Neuvottelu.
Vaihe 2 Tee jompikumpi seuraavista toimista:

• Valitse haluamasi edustaja avattavasta valikosta.

• Suodata luetteloa hakuehtojen avulla.

Vaihe 3 Valitse jompikumpi seuraavista asetuksista:

• Jono: Valitse haluamasi jono avattavasta valikosta tai suodata luetteloa hakukentän avulla. Avattavassa
valikossa näkyvät jonot, jotka ovat käytettävissä WhatsApp-pyynnön siirtämiseen.

• Edustaja: Avattava valikko sisältää tavoitettavissa olevien edustajien nimet. Valitse edustaja avattavasta
valikosta tai suodata luetteloa hakukentän avulla. Edustajan nimen edessä on vihreä kuvake. Lisätietoja
on kohdassa Edustajan tavoitettavuustilat, sivulla 28.

Vaihe 4 Valitse Neuvottelu.

Vuorovaikutuksen ohjaus -ruutu siirtyy Neuvottelu-tilaan. Kun valittu edustaja hyväksyy neuvottelupyynnön,
sinä ja asiakas näette ilmoituksen, jossa kerrotaan toisen edustajan liittyneen keskusteluun.

Vaihe 5 Kun olet saanut neuvottelun valmiiksi, valitse Lopeta neuvottelu.

Neuvotteluun osallistunut edustaja voi poistua WhatsApp-neuvottelusta valitsemalla Lopeta
neuvottelu. Keskustelu jatkuu sinun ja asiakkaan välillä.

Huomautus

Näyttöön tulee Päättämissyyt-valintaikkuna. Lisätietoja on kohdassa Päättämissyyn käyttö, sivulla 46.

WhatsApp-keskustelun lopettaminen
Kun olet auttanut asiakasta, on hyvä käytäntö pyytää asiakasta lopettamaan WhatsApp-istunto. Kun asiakas
lopettaa WhatsApp-istunnon, WhatsApp-keskustelussa näytetään sanoma, jonka mukaan asiakas on poistunut
istunnosta.

Jos se on tarpeen, voit lopettaa WhatsApp-istunnon. Siinä tapauksessa asiakas näkee sanoman, jossa kerrotaan
sinun poistuneen istunnosta.

Ennen aloitusta

Sinun on täytynyt hyväksyä WhatsApp-pyyntö. Lisätietoja on kohdassa WhatsApp-keskusteluun vastaaminen,
sivulla 94.

Toimintosarja

Vaihe 1 Valitse aktiivisessa WhatsApp-istunnossa Lopeta.
Vaihe 2 Tee jompikumpi seuraavista toimista:

• Valitse päättämissyyt avattavasta valikosta.
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• Suodata luettelo hakuehtojen avulla ja valitse päättämissyyt.

Voit valita useita syitä. Lisätietoja on kohdassa Päättämissyyn käyttö, sivulla 46.

Vaihe 3 Valitse Lähetä päättäminen.
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L U K U 5
Keskustelujen ja sähköpostiviestien hallinta
(vanhentunut)

• Hallitse keskusteluja, sivulla 99
• Hallitse sähköpostiviestejä, sivulla 104

Hallitse keskusteluja
Voit vastaanottaa asiakkaiden pyyntöjä ja vastata niihin työpöydällä keskustelujen avulla. Järjestelmänvalvoja
määrittää keskustelujen käyttöoikeudet multimediaprofiilisi asetuksissa.

Vastaaminen keskusteluun

Kun vastaanotat keskustelupyynnön asiakkaalta, yhteydenottopyynnön ponnahdusikkunassa näkyvät
(keskustelu) -kuvake, asiakkaan nimi tai yksilöllinen tunnus, sähköpostiosoite, keskustelun sinulle reitittänyt
jono ja ajastin, joka osoittaa, kuinka kauan keskustelu on odottanut hyväksyntääsi.

Jos asiakkaalla on käytössä chatbot, siinä on ennalta määritetyt vastaukset, ennen kuin edustaja vastaa
asiakkaalle. Jos et hyväksy keskustelupyyntöä sallitussa enimmäisajassa, se palautuu jonoon ja järjestelmä
vaihtaa tilaksesi RONA. Näkyviin tulee ponnahdusikkuna, jonka vaihtoehtojen avulla voit vaihtaa tilaksesi
joko Tavoitettavissa tai Vapaa. Lisätietoja RONA-ponnahdusikkunasta on kohdassa Edustajan
tavoitettavuustilat, sivulla 28.

Kun olet RONA-tilassa, et voi vastaanottaa enempää yhteydenottopyyntöjä. Jos haluat vastaanottaa
pyyntöjä kaikista mediakanavista, myös uusia keskusteluja, sinun on vaihdettava tilasi RONA tilaksi
Tavoitettavissa.

Huomautus

Tietoturvan noudattaminen

Tietoturvan noudattamisen varmistamiseksi PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) ei salli
arkaluontoisten tietojen, kuten luottokorttitietojen ja muiden henkilökohtaisesti tunnistettavien tietojen (PII),
vastaanottamista tai lähettämistä. Jos sisällössä havaitaan PCI DSS:ää rikkovia tietoja, tapahtuu seuraavaa:

• Keskustelun liitettä ei lähetetä (hylätään).

• Keskustelu vedetään pois (peitetään).
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Sen mukaan, millaiset määritykset järjestelmänvalvoja on asettanut (pois vetäminen tai hylkäys), liitteen
sisältävä keskustelu hylätään tai tietty sisältö peitetään.

Huomautus

Ennen aloitusta

Sinun on oltava Tavoitettavissa-tilassa, jotta voit vastaanottaa keskustelupyynnön.

Toimintosarja

Vaihe 1 Valitse keskustelupyynnössä Hyväksy.

Keskustelu ja Vuorovaikutuksen ohjaus -ruutu tulevat näkyviin. Työtila -ruudussa näkyvät sen asiakkaan
tiedot, jonka kanssa käyt keskustelua. Ruudussa näkyy myös keskustelu, jonka chatbot kävi asiakkaan kanssa,
ennen kuin järjestelmä reititti keskustelupyynnön sinulle.

chatbot -vastaus näkyy otsikon yhteydessä. Esimerkki: Asiakkaan virtuaalinen avustaja. Voit
tarkastella keskusteluhistoriaa vierittämällä asiakkaan keskustelua.

Huomautus

Vaihe 2 Anna vastauksesi kirjoitusruutuun.

Viestin pituus saa olla enintään 1 000 merkkiä.Huomautus

Vaihe 3 Valitse Lähetä tai paina näppäimistön Enter-näppäintä.
Asiakas saa vastauksen edustajan nimen yhteydessä.

Jos järjestelmänvalvoja on määrittänyt ennalta keskustelumalleja, voit olla yhteydessä asiakkaisiin
näiden mallien avulla. Lisätietoja on kohdassa Ennalta määritetyt keskusteluvastaukset, sivulla 101.

Huomautus

Vaihe 4 (Valinnainen) Valitse Liitä tiedostoja, jos haluat ladata kirjoitusruutuun tiedostoja vastauksesi lisäksi.
a) Jos haluat poistaa ladatun tiedoston, valitse .

• Keskustelun ja liitteiden on oltava PCI:n mukaisia. Lisätietoja on kohdassa Tietoturvan
noudattaminen.

• Liitä tiedostoja -kuvake on käytettävissä, jos järjestelmänvalvoja on ottanut liitteiden lähetyksen
käyttöön osaltasi. Voit ladata useita tiedostoja, ja tiedostojen kokonaiskoon on oltava pienempi
kuin 35 Mt. Tuetut tiedostomuodot ovat seuraavat:

.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

• Jos yrität siirtyä pois, kun kirjoitusruudussa on lähettämätön liite tai teksti, näkyviin tulee
hälytyssanoma.

Huomautus

Vaihe 5 (Valinnainen) Valitse Yhteydenottohistoria-välilehti Lisätiedot -ruudussa, jos haluat tarkastella asiakkaan
yhteydenottohistoriaa. Lisätietoja Yhteydenottohistoria-välilehden sisällöstä on kohdassa Lisätiedot-ruutu,
sivulla 15.

Vaihe 6 (Valinnainen) Voit suorittaa seuraavat tehtävät Vuorovaikutuksen ohjaus -ruudussa:
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• Keskustelupyynnön siirto jonoon tai edustajalle. Lisätietoja on kohdassa Keskustelun siirtäminen, sivulla
101.

• Kolmisuuntaisen viestinnän aloittaminen sinun, asiakkaan ja toisen edustajan välillä. Lisätietoja on
kohdassa Chat-neuvottelun aloittaminen, sivulla 102.

Vaihe 7 Valitse Lopeta. Lisätietoja on kohdassa Keskustelun lopettaminen, sivulla 103.

Ennalta määritetyt keskusteluvastaukset
Järjestelmänvalvoja määrittää ennalta keskusteluviestejä, joiden avulla voit olla yhteydessä asiakkaaseen.

Toimintosarja

Vaihe 1 Valitse Ennalta määritetyt keskusteluvastaukset.
Vaihe 2 Voit joko valita tarvittavan viestin avattavasta valikosta tai suodattaa luetteloa hakukentän avulla.

Voit lisätä useita ennalta määritettyjä vastauksia yhtä vastausta varten keskustellessasi asiakkaan
kanssa.

Huomautus

Vaihe 3 (Valinnainen) Voit muokata vastausta, ennen kuin lähetät sen asiakkaalle.

Keskustelun siirtäminen
Jos et pysty ratkaisemaan asiakaskyselyä ja haluat eskaloida keskustelupyynnön, voit siirtää keskustelupyynnön
toiselle edustajalle tai valvojalle.

Voit siirtää aktiivisen keskustelupyynnön jonoon tai edustajalle seuraavasti:

Ennen aloitusta

Sinun on täytynyt hyväksyä keskustelupyyntö. Lisätietoja on kohdassa Vastaaminen keskusteluun, sivulla
99.

Toimintosarja

Vaihe 1 Valitse Siirrä.
Näkyviin tulee Siirtopyyntö-valintaikkuna.

Vaihe 2 Valitse jompikumpi seuraavista:

• Jono – Voit joko valita tarvittavan jonon avattavasta valikosta tai suodattaa luetteloa hakukentän avulla.
Avattavassa valikossa näkyvät jonot, jotka ovat käytettävissä keskustelupyynnön siirtämiseen.

• Edustaja: Voit joko valita edustajan avattavasta valikosta tai suodattaa luetteloa hakukentän avulla.
Avattava valikko sisältää tavoitettavissa olevien edustajien nimet. Edustajan nimen edessä on vihreä
kuvake. Lisätietoja on kohdassa Edustajan tavoitettavuustilat, sivulla 28.
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Vaihe 3 (Valinnainen) Napsauta (Päivitä luettelo) -kuvaketta uusimman -jonot ja -edustajat.

Noudettu luettelo sisältää nykyisen edustajan tavoitettavuustilat.

Vaihe 4 Valitse Siirrä.
Siirtopyyntö aloitetaan ja näkyviin tulee Päättämissyyt-valintaikkuna. Lisätietoja on kohdassa Päättämissyyn
käyttö, sivulla 46.

Kun olet siirtänyt keskustelupyynnön edustajalle, eikä edustaja hyväksy sitä, keskustelupyyntö
poistetaan.

Huomautus

Chat-neuvottelun aloittaminen
Voit luoda kolmisuuntaisen chat-neuvottelupyynnön itsesi, asiakkaan ja toisen edustajan välille seuraavasti:

Ennen aloitusta

Sinun on täytynyt hyväksyä keskustelupyyntö. Lisätietoja on kohdassa Vastaaminen keskusteluun, sivulla
99.

Toimintosarja

Vaihe 1 Valitse Neuvottelu.
Näyttöön tulee Neuvottelupyyntö-valintaikkuna.

Vaihe 2 Voit joko valita tietyn edustajan avattavasta valikosta tai suodattaa luetteloa hakukentän avulla. Edustajan
nimen edessä on värillinen kuvake, joka ilmaisee senhetkisen tavoitettavuustilan. Esimerkki:
Tavoitettavissa-tilan edessä on vihreä kuvake. Lisätietoja on kohdassa Edustajan tavoitettavuustilat, sivulla
28.

Vaihe 3 Valitse Neuvottelu.

Kun edustaja hyväksyy chat-neuvottelupyynnön, Vuorovaikutuksen ohjaus -ruudun tila Neuvottelua pyydetty
vaihtuu tilaksi Neuvottelu. Asiakas ja sinä näette viestin siitä, että edustaja on liittynyt keskusteluun.

Vaihe 4 Valitse Lopeta neuvottelu.
Näyttöön tulee Päättämissyyt-valintaikkuna. Lisätietoja on kohdassa Päättämissyyn käyttö, sivulla 46.

• Vain sinä voit lopettaa chat-neuvottelun, eikä neuvotteluun osallistunut edustaja voi tehdä sitä.

• Neuvotteluun osallistunut edustaja voi poistua chat-neuvottelusta valitsemalla Lopeta
neuvottelu. Keskustelu jatkuu sinun ja asiakkaan välillä.

Huomautus

Seuraavassa taulukossa on tietoja toiminnoista, jotka kukin käyttäjä voi suorittaa chat-neuvottelun aikana:

Edustaja 1 – tarkoittaa edustajaa, joka aloittaa chat-neuvottelun.

Edustaja 2 – tarkoittaa konsultointiin osallistuvaa edustajaa, joka on osana neuvottelua.

YhteenvetoRooli
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• Asiakas ei voi aloittaa chat-neuvottelua.

• Asiakas voi poistua meneillään olevasta keskustelusta edustajien 1 ja 2 kanssa, jolloin vuorovaikutus
päättyy.

Asiakas

• Edustaja 1 voi aloittaa ja lopettaa chat-neuvottelun.

• Edustaja 1 voi lopettaa chat-neuvottelun napsauttamalla Lopeta neuvottelu -painiketta. Asiakas ja
edustaja 2 poistetaan chat-neuvottelusta.

• Kun asiakas poistuu chat-neuvottelusta, vuorovaikutus päättyy, eikä kirjoitusruutu ole enää edustajien
käytettävissä. Edustaja 1 voi lopettaa neuvottelun napsauttamalla Lopeta neuvottelu -painiketta,
jolloin edustaja 2 poistuu chat-neuvottelusta.

Edustaja 1

• Edustaja 2 ei voi lopettaa chat-neuvottelua.

• Edustaja 2 ei voi antaa chat-neuvottelulle päättämissyytä.

• Edustaja 2 voi lopettaa chat-neuvottelun napsauttamalla Lopeta neuvottelu -painiketta. Keskustelu
jatkuu edustajan 1 ja asiakkaan välillä.

• Jos asiakas poistuu chat-neuvottelusta, vuorovaikutus päättyy. Edustaja 2 poistetaan keskustelusta
ilman päättämistä.

Edustaja 2

Keskustelun lopettaminen
Kun olet auttanut asiakasta kyselyissä, on hyvä käytäntö pyytää häntä lopettamaan -keskusteluistunto. Kun
asiakas lopettaa keskusteluistunnon, keskusteluun tulee viesti, jossa kerrotaan asiakkaan poistuneen
keskustelusta.

Kun lopetat keskusteluistunnon, Päättämissyyt-valintaikkuna tulee näkyviin. Voit myös lopettaa keskustelun
tarvittaessa. Siinä tapauksessa asiakas näkee viestin, jossa ilmoitetaan, että edustaja on poistunut keskustelusta.

Voit sulkea keskusteluistunnon seuraavasti:

Ennen aloitusta

Sinun on täytynyt hyväksyä keskustelupyyntö. Lisätietoja on kohdassa Vastaaminen keskusteluun, sivulla
99.

Toimintosarja

Vaihe 1 Valitse aktiivisessa keskusteluistunnossa Lopeta.
Näyttöön tulee Päättämissyyt-valintaikkuna.

Vaihe 2 Voit joko valita tarvittavan syyn avattavasta valikosta tai suodattaa luetteloa hakukentän avulla. Voit valita
useamman kuin yhden päättämissyyn kerralla.

Vaihe 3 Valitse Lähetä päättäminen. Lisätietoja on kohdassa Päättämissyyn käyttö, sivulla 46.
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Hallitse sähköpostiviestejä
Voit vastaanottaa asiakkaiden sähköpostipyyntöjä ja vastata niihin työpöydän avulla. Järjestelmänvalvoja
määrittää multimediaprofiilisi asetuksissa oikeudet asiakassähköpostien käyttöä varten.

Sähköpostiin vastaaminen

Kun saat sähköpostin asiakkaalta, yhteydenottopyynnön ponnahdusikkunassa näkyvät (sähköposti)
-kuvake, asiakkaan nimi, jono, joka reititti sähköpostin sinulle, asiakkaan sähköpostitunnus ja ajastin, joka
ilmaisee sähköpostipyynnön vastaanotosta kuluneen ajan.

Jos et hyväksy sähköpostipyyntöä sallitussa enimmäisajassa, pyyntö palautuu jonoon ja järjestelmä vaihtaa
tilaksesi RONA. Näkyviin tulee ponnahdusikkuna, jonka vaihtoehtojen avulla voit vaihtaa tilaksesi joko
Tavoitettavissa tai Vapaa. Lisätietoja RONA-ponnahdusikkunasta on kohdassa Edustajan tavoitettavuustilat,
sivulla 28.

Kun olet RONA-tilassa, et voi vastaanottaa enempää yhteydenottopyyntöjä. Jos haluat vastaanottaa
pyyntöjä kaikista mediakanavista, myös uusia sähköpostiviestejä, sinun on vaihdettava tilasi RONA
tilaksi Tavoitettavissa.

Huomautus

Tietoturvan noudattaminen

Tietoturvan noudattamisen varmistamiseksi PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) ei salli
arkaluontoisten tietojen, kuten luottokorttitietojen ja muiden henkilökohtaisesti tunnistettavien tietojen (PII),
vastaanottamista tai lähettämistä. Jos sisällössä havaitaan PCI DSS:ää rikkovia tietoja, tapahtuu seuraavaa:

• Sähköpostin liitettä ei lähetetä (hylätään).

• Sähköpostikeskustelu vedetään pois (peitetään).

Sen mukaan, millaiset määritykset järjestelmänvalvoja on asettanut (pois vetäminen tai hylkäys), liitteen
sisältävä sähköpostiviesti hylätään tai tietty sisältö peitetään.

Huomautus

Ennen aloitusta

Sinun on oltava Tavoitettavissa-tilassa, jotta voit vastaanottaa sähköpostipyynnön.

Toimintosarja

Vaihe 1 Valitse sähköpostipyynnössä Hyväksy.
Sähköpostipyyntö avautuu sähköpostin kirjoitusruutuun ja Vuorovaikutuksen ohjaus -ruutu tulee näkyviin.

Vaihe 2 Voit vastata sähköpostiin jollakin seuraavista tavoista:

• Pikavastaukset ovat välitön tapa vastata yksinkertaisiin kyselyihin. Lisätietoja on kohdassa Pikavastauksen
lähettäminen, sivulla 105.
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• Vakiovastausten avulla voit muotoilla tekstiä, lisätä viestiin kuvia, liittää tiedostoja ja niin edelleen.
Lisätietoja on kohdassa Vakiovastauksen lähettäminen, sivulla 106.

Jos järjestelmänvalvoja on määrittänyt valmiin sähköpostimallin, voit käyttää tätä mallia
viestiessäsi asiakkaan kanssa. Oletusarvon mukaan valmiiksi määritetty vastaus täytetään
kirjoitusruutuun. Lisätietoja on kohdassa Ennalta määritetty sähköpostimalli, sivulla 105.

Huomautus

Vaihe 3 (Valinnainen) Valitse Yhteydenottohistoria-välilehti Lisätiedot -ruudussa, jos haluat tarkastella asiakkaan
yhteydenottohistoriaa. Lisätietoja Yhteydenottohistoria-välilehden sisällöstä on kohdassa Lisätiedot-ruutu,
sivulla 15.

Jos haluat tarkastella sähköpostiviestiä Yhteydenottohistoria-välilehdessä, valitse Näytä
sähköpostiviesti.

Huomautus

Vaihe 4 (Valinnainen) Siirrä sähköpostipyyntö jonoon. Lisätietoja on kohdassa Sähköpostiviestin siirtäminen, sivulla
108.

Vaihe 5 (Valinnainen) Valitse Lopeta.
Näyttöön tulee Päättämissyyt-valintaikkuna. Lisätietoja on kohdassa Päättämissyyn käyttö, sivulla 46.

Ennalta määritetty sähköpostimalli
Järjestelmänvalvoja määrittää ennalta sähköpostimallin, jonka avulla voit olla yhteydessä asiakkaaseen. Kun
valitset Vastaa tai Vastaa kaikille, sähköpostin tekstiosassa näkyy ennalta määritetty teksti (määritettyjen
muuttujien perusteella) seuraavin tiedoin:

• Asiakkaan nimi

• Ennalta määritetty sähköpostin tekstiosa

• Edustajan nimi (sellaisena kuin se näkyy profiilissa)

Voit muokata mallin viestiä sekä antaa asiakkaalle täydellisen ja tarkan vastauksen.

Et voi käyttää ennalta määritettyä sähköpostimallia pikavastauksiin.Huomautus

Pikavastauksen lähettäminen
Kun saapuva sähköpostipyyntö edellyttää yksinkertaista vastausta, voit lähettää pikavastauksen.

Et voi käyttää ennalta määritettyä sähköpostimallia pikavastauksiin.Huomautus

Voit lähettää pikavastauksen seuraavasti:

Ennen aloitusta

Sinun on oltava Tavoitettavissa-tilassa, jotta voit vastaanottaa sähköpostipyynnön.
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Toimintosarja

Vaihe 1 Valitse sähköpostipyynnössä Hyväksy.
Sähköpostipyyntö avautuu sähköpostin kirjoitusruutuun ja Vuorovaikutuksen ohjaus -ruutu tulee näkyviin.

Vaihe 2 Kirjoita vastauksesi Pikavastaus tähän -tekstiruutuun.

• Sähköpostikeskustelusi on oltava PCI:n mukainen. Lisätietoja on kohdassa Tietoturvan
noudattaminen.

• Jos siirryt pois sähköpostin kirjoitusruudusta ja sähköpostiviestin tekstiosassa on sisältöä,
järjestelmä tallentaa luonnoksen.

• Pikavastaus tähän -toiminto tukee vain tekstimuotoa. Lisätietoja rtf-muotoilutyylistä on
kohdassa Vakiovastauksen lähettäminen, sivulla 106.

Huomautus

Vaihe 3 Valitse Lähetä.
Näyttöön tulee Päättämissyyt-valintaikkuna. Lisätietoja on kohdassa Päättämissyyn käyttö, sivulla 46.

Vakiovastauksen lähettäminen
Voit lähettää vakiovastauksen, jos haluat muotoilla sähköpostivastauksen, lisätä kuvia, liittää tiedostoja tai
lisätä vastaanottajia.

Voit lähettää vakiovastauksen seuraavasti:

Ennen aloitusta

Sinun on oltava Tavoitettavissa-tilassa, jotta voit vastaanottaa sähköpostipyynnön.

Toimintosarja

Vaihe 1 Valitse sähköpostipyynnössä Hyväksy.
Sähköpostipyyntö avautuu sähköpostin kirjoitusruutuun ja Vuorovaikutuksen ohjaus -ruutu tulee näkyviin.

Vaihe 2 Valitse Vastaa, jos haluat vastata vain lähettäjälle. Valitse Vastaa kaikille, jos haluat vastata kaikille
vastaanottajille.

Vastaussähköpostin tekstiosa tulee näkyviin. Kentät Vastaanottaja ja Aihe täytetään automaattisesti. Näitä
kenttiä ei voi muokata.

Vaihe 3 (Valinnainen) Voit lähettää sähköpostiviestistä kopion useille vastaanottajille valitsemalla Kopio.
Vaihe 4 Kirjoita vastausviesti sähköpostin tekstiosaan.

Jos järjestelmänvalvoja on määrittänyt valmiin sähköpostimallin, voit käyttää tätä mallia viestiessäsi
asiakkaan kanssa. Oletusarvon mukaan valmiiksi määritetty vastaus täytetään kirjoitusruutuun.
Lisätietoja on kohdassa Ennalta määritetty sähköpostimalli, sivulla 105.

Huomautus

Vaihe 5 Voit mukauttaa vastausviestiä rtf-tyyleillä. Voit muotoilla vastausviestiä seuraavien asetusten avulla:
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KuvausKuvakkeet

Lisää tekstiin ennalta määritetyn fontin ja tyylin.Otsikko 1

Lihavoi tekstin.Lihavointi

Kursivoi tekstin.Kursivoitu

Alleviivaa tekstin.Alleviivaus

Piirtää viivan tekstin poikki.Yliviivaus

Muuttaa tekstin väriä.Tekstin väri

Luo numeroidun luettelon.Luettelo järjestettynä

Luo luettelomerkein varustetun luettelon.Luettelo luettelomerkein

Sisentää tekstisi ja merkitsee sen lainaukseksi, jossa
on pystysuora viiva vasemmassa reunuksessa.

Blockquote

Lisää tekstialueelle taulukon. Voit lisätä tai poistaa
taulukon rivejä ja sarakkeita.

Taulukko

Lisää valittuun tekstiin hyperlinkin.Linkki

Sisentää tekstin oikealle.Sisennä oikealle

Sisentää tekstin vasemmalle.Sisennä vasemmalle

Vaihe 6 Valitse Liitä tiedostoja, jos haluat ladata tiedostoja lähetettäviksi sähköpostivastauksen mukana.
Järjestelmänvalvoja määrittää tiedoston enimmäiskoon ja lähetettävien tiedostojen enimmäismäärän. Voit
ladata enintään 10 tiedostoa, ja tiedostojen kokonaiskoon on oltava alle 25 Mt.
a) Jos haluat poistaa ladatun tiedoston, valitse .

• Sähköpostikeskustelun ja liitteiden on oltava PCI:n mukaisia. Lisätietoja on kohdassa
Tietoturvan noudattaminen.

• Tuetut tiedostomuodot ovat seuraavat:

.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

• Jos siirryt pois sähköpostin kirjoitusruudusta ja sähköpostiviestin tekstiosassa on sisältöä,
järjestelmä tallentaa luonnoksen.

Huomautus

Vaihe 7 (Valinnainen) Voit tarkastella asiakkaan sähköpostia valitsemalla Näytä alkuperäinen sähköposti.

Kun kirjoitat sähköpostia ja siirryt Näytä alkuperäinen sähköposti- ja Vastaa- tai Vastaa kaikille
-toimintojen välillä, järjestelmä tallentaa luonnoksen.

Huomautus

Vaihe 8 (Valinnainen) Napsauta kolmen pisteen painiketta, jos haluat näyttää edellisen ketjun tai piilottaa edellisen
ketjun keskustelut asiakkaan kanssa.
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Vaihe 9 Valitse Lähetä.
Näyttöön tulee Päättämissyyt-valintaikkuna. Lisätietoja on kohdassa Päättämissyyn käyttö, sivulla 46.

Sähköpostiviestin siirtäminen
Jos sähköpostiviesti on luokiteltu väärin tai et pysty ratkaisemaan asiakaskyselyä, voit siirtää sähköpostiviestin
toiseen jonoon. Kun aloitat sähköpostin siirron, voit valita sähköpostijonon yrityksesi sähköpostijonojen
luettelosta. Et voi siirtää sähköpostiviestiä tietylle edustajalle tai valvojalle.

Voit siirtää sähköpostipyynnön jonoon seuraavasti:

Ennen aloitusta

Sinun on täytynyt hyväksyä sähköpostipyyntö. Lisätietoja on kohdassa Sähköpostiin vastaaminen, sivulla 104.

Toimintosarja

Vaihe 1 Valitse Siirrä.
Näkyviin tulee Siirtopyyntö-valintaikkuna.

Vaihe 2 Voit joko valita tarvittavan jonon avattavasta valikosta tai suodattaa luetteloa hakukentän avulla. Avattavassa
valikossa näkyvät jonot, joihin voit siirtää sähköpostipyynnön.

Vaihe 3 (Valinnainen) Napsauta (Päivitä luettelo) -kuvaketta uusimman -jonot.
Vaihe 4 Valitse Siirrä.

Siirtopyyntö aloitetaan ja näkyviin tulee Päättämissyyt-valintaikkuna. Lisätietoja on kohdassa Päättämissyyn
käyttö, sivulla 46.
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L U K U 6
Widgettien hallinta

Widgetit ovat olennainen osa työpöydän mukautusta. Widgetti on komponentti, joka sisältää tiettyjä rajattuja
toimintoja ja joka viedään mukautettuna HTML-elementtinä sijoitettavaksi työpöydälle.

Widgettityypit

Järjestelmänvalvoja määrittää erityyppisiä widgettejä organisaation asetusten mukaan. Erilaisia widgettityyppejä
ovat seuraavat:

• Oletuswidgetit – työpöytään sisältyvät widgetit, jotka näkyvät profiiliasetusten perusteella. Edustajan
suorituskykytilastot on esimerkiksi sivuwidgetti, jota voidaan käyttää kohteesta Siirtymispalkki. Lisätietoja
on kohdassa Edustajan suorituskykytilastot -raportit, sivulla 115.

• Ciscon tarjoamat widgetit – Cisco tarjoaa widgettejä, jotka näkyvät organisaation asetusten mukaisesti.
Esimerkkejä: Cisco Webex Experience Management- ja IVR-tallenne -widgetit.

• Mukautetut widgetit – muiden valmistajien sovellusten widgettejä, joita lisätään organisaation vaatimusten
mukaan. Esimerkki tällaisesta on Google Maps. Mukautetut widgetit voivat sisältyä mukautettuihin
sivuihin, Lisätiedot -ruudun mukautettuihin välilehtiin tai Agent Desktopin vaakasuuntainen
ylätunniste:hon.

Järjestelmänvalvoja voi määrittää mukautettujen sivujen ja widgettien välilehdet pysyviksi. Mukautetuissa
sivuissa ja widgeteissä oleva välilehtivalinta voidaan palauttaa oletusvälilehteen, kun kirjaudut ulos
Agent Desktop -sovelluksesta, lataat uudelleen / päivität selaimen tai tyhjennät selaimen välimuistin.

• Pysyvät widgetit – järjestelmänvalvoja voi määrittää minkä tahansa mukautetun widgetin pysyväksi.
Pysyvät widgetit näkyvät Agent Desktopin kaikilla sivuilla. Kun sinulla on aktiivinen
yhteydenottopyyntö tai keskustelu, pysyvä widgetti näkyy uutena välilehtenä Lisätiedot -ruudussa.

Pysyviä widgettejä ei näytetä aloitussivulla samalla tavalla kuin muilla
sivuilla. Jos sinulla kuitenkin on aktiivinen vuorovaikutus, pysyvät widgetit
näkyvät Lisätiedot -ruudussa.

Huomautus

Näyttöasetukset

Järjestelmänvalvoja määrittää widgettien näytön. Asetukset, joiden mukaan widgetit näytetään
Desktop-käyttöliittymässä, ovat seuraavat:
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• Ylätunniste – näyttää widgetit vaakasuuntainen ylätunniste:ssa.

• Mukautettu välilehti – näyttää widgetit Lisätiedot -ruudun mukautetuissa välilehdissä. Kussakin ruudun
välilehdessä voi olla yksi widgetti tai useita widgettejä.

• Mukautettu sivu – näyttää mukautetun sivun Desktop-käyttöliittymän keskellä (Työtila -ruudussa).
Mukautettua sivua voidaan käyttää Siirtymispalkki:n kuvakkeiden avulla. Kukin mukautettu sivu voi
sisältää yhden widgetin tai useita widgettejä.

Lisätietoja Desktop-käyttöliittymästä on kohdassa Agent Desktop -käyttöliittymä, sivulla 5.

• Jos widgetillä ei ole otsikkoa, sen kokoa ei voi muuttaa.

• Voit suurentaa widgetin valitsemalla . Kun widgetit on laajennettu, voit edelleen tarkastella
Vaakasuuntainen ylätunniste, Siirtymispalkki, Tehtäväluettelo -ruutua, Edustajan
vuorovaikutushistoria -ruutua ja pysyvää Vuorovaikutuksen ohjaus -ruutua aktiivisen äänipuhelun
aikana. Vaikka widgetit on laajennettu, voit edelleen vastata heti uusiin pyyntöihin.

• Webex Contact Center hyödyntää yhteistä tunnistetta ja Single Sign‐On (SSO) -vuorovaikutusta.
Jos haluat lisätietoja mukautettujen widgettien hallinnasta SSO-käyttäjän osalta, ota yhteyttä
järjestelmänvalvojaan.

Huomautus

Työpöydän asettelun mukauttaminen

Voit mukauttaa työpöydän asettelua muokkaamalla oletusasettelua, jonka järjestelmänvalvoja on määrittänyt.
Lisätietoja on kohdassa Työpöytäasettelun muokkaus, sivulla 111.

• Cisco Webex Experience Management, sivulla 110
• IVR-tallenne, sivulla 111
• Työpöytäasettelun muokkaus, sivulla 111
• Työpöytäasettelun palautus, sivulla 113

Cisco Webex Experience Management
Seuraavat Experience Management -widgetit näkyvät työpöydällä vain, jos järjestelmänvalvoja on määrittänyt
widgetit sinulle.

Customer Experience Journey (CEJ) – näyttää asiakkaan kaikki aiemmat kyselyvastaukset aikajärjestyksessä.
Widgetti auttaa saamaan kontekstia asiakkaan aiemmista kokemuksista yrityksessä ja luomaan paremman
yhteyden asiakkaaseen. Tämä widgetti aktivoituu automaattisesti, kun edustaja on yhteydessä asiakkaaseen
puhelun, keskustelun tai sähköpostin kautta. Edustaja voi tarkastella luokituksia ja tuloksia, kuten NPS:ää
(Net Promoter Score), CSAT:tä (Customer Satisfaction) ja CES:ää (Customer Effort Score), sekä kaikkea
muuta asiakkaalta kerättyä palautetta.

Customer Experience Analytics (CEA) – näyttää asiakkaiden tai edustajien yleistilanteen alan vakiomittareilla,
joita ovat esimerkiksi NPS, CSAT ja CES, tai muilla Experience Management:ssä seurattavilla
avaintunnusluvuilla.

Kun edustaja kirjautuu sisään, CEJ-widgetti näyttää aiemmat asiakasvastaukset. CEA-widgetti näyttää
keskeisimmät mittarit ja avaintunnusluvut, jotka on koottu edustajan aiemmista vuorovaikutuksista asiakkaiden
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kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi NPS, CES ja muut avaintunnusluvut, kuten edustajan ystävällisyys,
innostuneisuus, viestintätaidot ja niin edelleen.

IVR-tallenne
IVR-tallenne -widgetti näyttää virtuaalisen avustajan ja asiakkaan (soittajan) välisen keskustelun tallenteen.
Widgetti näkyy työpöydällä vain, jos järjestelmänvalvoja on määrittänyt widgetin sinulle. Tämä vain tarkastelu
-widgetti auttaa saamaan kontekstia asiakkaan tarpeelle ja keskittymään asiakkaaseen asianmukaisesti, mikä
tehostaa asiakaspalvelua.

Työpöytäasettelun muokkaus
Voit mukauttaa työpöydän asettelua muokkaamalla oletusasettelua, jonka järjestelmänvalvoja on määrittänyt.

Jos järjestelmänvalvoja on ottanut käyttöön vetämisen ja pudottamisen sekä koon muuttamisen, (Muokkaa
asettelua) -kuvake näkyy mukautetun sivun tai widgetin oikeassa alakulmassa.

Voit muokata Siirtymispalkki:stä käytettäviä mukautettuja sivuja tai widgettejä ja Lisätiedot -ruudusta
käytettäviä mukautettuja välilehdissä sijaitsevia widgettejä.

Widgetin vetäminen ja pudottaminen sekä widgetin koon muuttaminen

• Vedä ja pudota -toiminnon avulla voit vetää (ja pudottaa) widgetin haluttuun paikkaan työpöydän
asettelussa.

• Koonmuuttotoiminnon avulla voit kutistaa tai laajentaa widgetin mukautettuun kokoon työpöydän
asettelussa.

Valintasi säilyvät työpöydällä, kun avaat selaimen uudelleen. Lisätietoja työpöydän oletusasettelun palautuksesta
on kohdassa Työpöytäasettelun palautus, sivulla 113.

Nämä toiminnot koskevat myös kolmansien osapuolten widgettejä.Huomautus

Rajoitukset

Seuraavassa on kuvattu vetämisen ja pudottamisen sekä koon muuton rajoitukset:

• Widgetin uudelleenjärjestely ja sen koon muutto koskee kirjautuneena olevaa käyttäjää sekä käytettävää
selainta ja laitetta.

• Uudelleenjärjestely- ja koonmuuttotoimintoja ei sovelleta ylätunnisteiden ja oletussivujen widgetteihin.
Esimerkki: Edustajan suorituskykytilastot.

• Lisätiedot-ruudun mukautettujen, välilehdissä sijaitsevien widgettien uudelleenjärjestelyä ja koon muuttoa
käytetään vain silloin, kun on meneillään aktiivinen tehtävä.
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• Jos järjestelmänvalvoja muuttaa oletusasettelua, tekemäsi muutokset korvautuvat työpöydän
oletusasettelun asetuksilla. Muutokset tulevat voimaan, kun päivität näkymän tai kirjaudut sisään
uudelleen.

• Muokkaustilassa widgetin toiminnot ovat poissa käytöstä.

• Mukautetut kuvakkeet tai widgetit ladataan ensin välimuistin perusteella ja sitten palvelimen
synkronoinnin perusteella. Jos järjestelmänvalvoja päivittää työpöydän asettelumäärityksiä, sinun
on tyhjennettävä välimuisti ja ladattava Agent Desktop uudelleen, jotta voit tarkastella uusimpia
mukautettuja kuvakkeita tai widgettejä. Jos uudelleenlatausta yritetään tyhjentämättä välimuistia,
näyttö voi vilkkua ja toiminta voi myös muuttua ennakoimattomaksi.

Huomautus

Widgetin vetäminen ja pudottaminen
Järjestelmänvalvoja ottaa Vedä ja pudota -toiminnon käyttöön. Vedä ja pudota -toiminnon avulla voit vetää
(ja pudottaa) widgetin haluttuun paikkaan työpöydän asettelussa.

Voit vetää ja pudottaa widgetin seuraavasti:

Ennen aloitusta

Sinun on oltava kirjautuneena Työpöytäiin. Lisätietoja on kohdassa Kirjautuminen Agent Desktopiin.

Toimintosarja

Vaihe 1 Voit käyttää mukautetun sivun widgettejä napsauttamalla mukautuskuvaketta Siirtymispalkki:ssä tai valitsemalla
mukautetun, välilehdessä sijaitsevan widgetin Lisätiedot -ruudussa.

Vaihe 2 Valitse Muokkaa asettelua.

Vaihe 3 Vie osoitin widgetin päälle. Kun osoitin muuttuu kohteeksi , napsauta widgettiä ja vedä se haluttuun kohtaan
työpöydän asettelussa.

Vedä ja pudota koskee kirjautuneena olevaa käyttäjää sekä käytettävää selainta ja laitetta.Muokkaustilassa
widgetin toiminnot ovat poissa käytöstä.

Vaihe 4 Valitse Tallenna asettelu.

Voit peruuttaa työpöydän asettelun muokkauksen valitsemalla Peruuta muokkaus.Huomautus

Widgetin koon muuttaminen
Järjestelmänvalvoja on ottanut koonmuutto-ominaisuuden käyttöön. Koonmuuttotoiminnon avulla voit kutistaa
tai laajentaa widgetin mukautettuun kokoon työpöydän asettelussa.
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Widgetin kokoa ei voi muuttaa, jos mukautetulla sivulla tai välilehdellä on vain yksi widgetti.Huomautus

Widgetin koon muuttaminen:

Ennen aloitusta

Sinun on oltava kirjautuneena Työpöytäiin. Lisätietoja on kohdassa Kirjautuminen Agent Desktopiin.

Toimintosarja

Vaihe 1 Voit käyttää mukautetun sivun widgettejä napsauttamalla mukautuskuvaketta Siirtymispalkki:ssä tai valitsemalla
mukautetun, välilehdessä sijaitsevan widgetin Lisätiedot -ruudussa.

Vaihe 2 Valitse Muokkaa asettelua.

Vaihe 3 Vie osoitin widgetin reunan päälle. Kun osoitin muuttuu kohteeksi (koonmuuttokahva), muuta widgetin

kokoa työpöydällä napsauttamalla ja vetämällä kohdetta .

Koon muuttamisen koskee kirjautuneena olevaa käyttäjää sekä käytettävää selainta ja laitetta.Muokkaustilassa
widgetin toiminnot ovat poissa käytöstä.

tarkoittaa koon muuttamista pystysuuntaan ja tarkoittaa koon muuttamista vaakasuuntaan.Huomautus

Vaihe 4 Valitse Tallenna asettelu.

Voit peruuttaa työpöydän asettelun muokkauksen valitsemalla Peruuta muokkaus.Huomautus

Työpöytäasettelun palautus
Jos olet muokannut työpöydän asettelua vetämällä ja pudottamalla tai koonmuuttotoiminnon avulla, mukautetun
sivun tai välilehden asettelu voidaan palauttaa oletusnäkymään.

Voit palauttaa mukautetun sivun tai mukautetun, välilehdessä sijaitsevan widgetin asettelun seuraavasti:

Ennen aloitusta

Voit mukauttaa työpöydän asettelua muokkaamalla oletusasettelua. Lisätietoja on kohdissa Widgetin vetäminen
ja pudottaminen, sivulla 112 ja Widgetin koon muuttaminen, sivulla 112.

Toimintosarja

Vaihe 1 Voit käyttää mukautetun sivun widgettejä napsauttamalla mukautuskuvaketta Siirtymispalkki:ssä tai valitsemalla
mukautetun, välilehdessä sijaitsevan widgetin Lisätiedot -ruudussa.

Vaihe 2 Valitse Muokkaa asettelua > Palauta asettelu.
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Näkyviin tulee vahvistussanoma valitun asettelun palautuksesta.

Vaihe 3 Valitse OK.
Työpöydän oletusasettelunäkymä palautuu valitulle sivulle tai mukautetulle, välilehdessä sijaitsevalle widgetille.

Koko työpöydän asettelun palautus
Jos olet muokannut työpöydän asettelua vetämällä ja pudottamalla tai koonmuuttotoiminnon avulla, koko
työpöydän asettelu voidaan palauttaa oletusnäkymään.

Voit palauttaa koko työpöydän asettelun seuraavasti:

Ennen aloitusta

Voit mukauttaa työpöydän asettelua muokkaamalla oletusasettelua. Lisätietoja on kohdissa Widgetin vetäminen
ja pudottaminen, sivulla 112 ja Widgetin koon muuttaminen, sivulla 112.

Toimintosarja

Vaihe 1 Valitse Käyttäjäprofiili työpöydän oikeassa yläkulmassa.
Vaihe 2 Valitse Käyttäjäasetukset-kohdassa Palauta koko työpöydän asettelu.

Näkyviin tulee vahvistusviesti koko työpöydän asettelun palautuksesta.
Vaihe 3 Valitse OK.

Työpöydän oletusasettelunäkymä palautuu eri sivuille ja mukautettuihin välilehdissä sijaitseviin widgetteihin.
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L U K U 7
Edustajan suorituskykytilastot -raportit

Voit käyttää suorituskykytilastojasi koskevia raportteja Agent Desktopin avulla. Edustajan suorituskykytilastot
on oletussivun widgetti, joka tulee näkyviin järjestelmänvalvojan määrittämän kokoonpanon perusteella.

Tilastoraportteja on kahdenlaisia:

• Historialliset raportit – näyttävät historiatiedot. Raportit päivitetään 24 tunnin välein.

• Reaaliaikaiset raportit – näyttävät senhetkiset tiedot. Raportit päivitetään tietyin aikavälein, jotka
järjestelmänvalvoja määrittää.

• Edustajan suorituskykytilastot -raporteissa valittu välilehti säilyy, vaikka siirtyisit toiselle sivulle
ja palaisit sitten Edustajan suorituskykytilastot -raporttien sivulle. Välilehtivalinta palautuu
oletusvälilehteen, kun kirjaudut ulos Agent Desktopista, päivität selaimen / lataat selaimen uudelleen
tai tyhjennät selaimen välimuistin.

• Edustajan suorituskykytilastot -raportit, jotka näkyvät Agent Desktopissa, noudattavat selaimen
aikavyöhykettä.

• Edustajan suorituskykytilastot -raportit, jotka näkyvät Agent Desktopissa, eivät tue
siirtymistoimintoja.

Huomautus

• Edustajan suorituskykytilastot:n käyttö, sivulla 115
• Yhteenvetoraportti, sivulla 116

Edustajan suorituskykytilastot:n käyttö
• Voit käyttää raportteja valitsemalla Edustajan suorituskykytilastotSiirtymispalkki:ssä. Seuraavat

raportit näkyvät Työtila -ruudussa:

• Yhteenvetoraportti, sivulla 116

• Edustajan tilastot – historialliset, sivulla 118

• Edustajan tilastot – reaaliaikaiset, sivulla 120

• Edustajan tilastot tilan mukaan – historialliset, sivulla 121
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• Edustajan tilastot tilan mukaan – reaaliaikaiset, sivulla 122

• Tiimin tilastot – historialliset, sivulla 123

• Tiimin tilastot – reaaliaikaiset, sivulla 123

• Jonon tilastot – historialliset, sivulla 124

• Jonon tilastot – reaaliaikainen raportti, sivulla 125

• Edustajan lähtevien tilastot – historialliset, sivulla 125

• Edustajan lähtevien tilastot – reaaliaikaiset, sivulla 126

Lisätietoja raporteista on Cisco Webex Contact Center Analyzer -käyttöoppaassa.

• Kun kirjaudut ulos työpöydältä, selain on suljettava. Käynnistä selain ja kirjaudu työpöydälle
uudelleen, jotta Cisco Webex Contact Center Analyzerin kokoonpanopäivitykset tulevat voimaan.

• Jos käytät Edustajan suorituskykytilastot:ää incognito-tilassa (yksityinen selaus), sinun on otettava
kolmansien osapuolten evästeet käyttöön Edustajan suorituskykytilastot -raporteissa, jotta lataus
onnistuisi.

Huomautus

Yhteenvetoraportti
Yhteenvetoraportissa on käsittelemiesi asiakkaiden määrä ja keskimääräinen aika, jonka käytit
asiakaskeskustelujen päättämiseen.

Voit suodattaa raporttia valitsemalla vaihtoehtoja avattavista valikoista Tiimin nimi, Jonon nimi, Kanavan
tyyppi ja Kesto.

Agent Desktop säilyttää suodatusvalintasi, vaikka kirjautuisit ulos, päivittäisit selaimen tai lataisit sen uudelleen.
Jos haluat palauttaa suodattimien oletusarvot, napsauta Palauta suodattimet -linkkiä.

Palauta suodattimet -linkki tulee näkyviin, kun muutat avattavan valikon oletusarvoa raportin suodatusta
varten.

Huomautus

Valitse seuraavista avattavan valikon vaihtoehdoista:

• Tiimin nimi

• Kaikki (oletus)

• Tietty tiimi. Tiimien nimet näkyvät avattavassa valikossa edustajan profiiliasetusten mukaan.

• Jonon nimi

• Kaikki (oletus)

• Tietty jono. Jonojen nimet näkyvät avattavassa valikossa edustajan profiiliasetusten mukaan.
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• Kanavan tyyppi

• Kaikki (oletus)

• Keskustelu

• Sähköposti

• Some

• Puhelinliikenne

Sosiaalisen median kanavatyyppi näkyy organisaation asetusten mukaan.Huomautus

• Kesto

• Tänään

• Eilen

• Tällä viikolla

• Viime viikolla

• Edelliset 7 päivää (oletus)

• Tässä kuussa

• Viime kuussa

• Tänä vuonna

Voit päivittää näytetyt tiedot manuaalisesti napsauttamalla (Päivitä) -kuvaketta.Huomautus

Seuraavassa taulukossa on luettelo yhteenvetoraportissa näkyvistä parametreista:

KuvausParametri

Niiden asiakasvuorovaikutusten kokonaismäärä, jotka tiimisi
käsitteli määritetyssä ajassa.

Käsitellyt yhteensä – tiimit

Keskimääräinen aika, joka tiimiltäsi kuluu
asiakasvuorovaikutuksen käsittelyyn.

Keskimääräinen käsittelyaika – tiimit

Keskimääräinen aika, jonka tiimisi käyttää
asiakasvuorovaikutuksen päättämiseen.

Keskimääräinen päättämisaika – tiimit

Käsittelemiesi asiakasvuorovaikutusten kokonaismäärä.Käsitellyt yhteensä – minä

Keskimääräinen aika, joka sinulta kuluu
asiakasvuorovaikutuksen käsittelyyn.

Keskimääräinen käsittelyaika – minä
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KuvausParametri

Keskimääräinen aika, jonka käytät asiakasvuorovaikutuksen
päättämiseen.

Keskimääräinen päättämisaika – minä

Tiimiesi jonossa olevien asiakasyhteydenottojen
kokonaismäärä reaaliajassa.

Jonossa olevat yhteydenotot – reaaliaikainen

Tiimiesi Tavoitettavissa-tilassa olevien edustajien määrä
reaaliajassa

Tavoitettavissa olevat edustajat –
reaaliaikainen

Edustajan tilastot – historialliset
Edustajan tilastot – historialliset -raportti kuvaa historiallisia tilastotietojasi.

Voit suodattaa raporttia valitsemalla vaihtoehtoja avattavasta Aikaväli- tai Kesto-valikosta.

Agent Desktop säilyttää suodatusvalintasi, vaikka kirjautuisit ulos, päivittäisit selaimen tai lataisit sen uudelleen.
Jos haluat palauttaa suodattimien oletusarvot, napsauta Palauta suodattimet -linkkiä.

Palauta suodattimet -linkki tulee näkyviin, kun muutat avattavan valikon oletusarvoa raportin suodatusta
varten.

Huomautus

Avattavan Aikaväli valikon vaihtoehdot määräytyvät valitun keston mukaan. Jos esimerkiksi valittu kesto
on Edelliset 7 päivää, avattavassa Aikaväli-valikossa näkyvät seuraavat vaihtoehdot:

• 30 minuuttia

• Tunneittain

• Päivittäin (oletus)

Valitse jokin seuraavista avattavan Kesto-valikon vaihtoehdoista:

• Tänään

• Eilen

• Tällä viikolla

• Viime viikolla

• Edelliset 7 päivää (oletus)

• Tässä kuussa

• Viime kuussa

• Tänä vuonna

Seuraavassa taulukossa näkyy avattava Aikaväli-valikko valitun keston mukaan.
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Taulu 6. Kesto ja vastaavat aikavälivaihtoehdot

AikaväliKesto

• 15 minuuttia

• 30 minuuttia

• Tunneittain

• Päivittäin

• Tänään

• Eilen

• 30 minuuttia

• Tunneittain

• Päivittäin

• Tällä viikolla

• Viime viikolla

• Edelliset 7 päivää

• Päivittäin

• Viikoittain

• Tässä kuussa

• Viime kuussa

• Päivittäin

• Viikoittain

• Kuukausittain

Tänä vuonna

Voit päivittää näytetyt tiedot manuaalisesti napsauttamalla (Päivitä) -kuvaketta.Huomautus

Historiallisten tilastojen raportti näkyy graafisena tietoesityksenä Edustajan tilastot -kaavio -kohdassa, ja
raportin yhteenveto näkyy taulukon Yksityiskohtainen yhteenveto -osiossa.

Jos haluat tarkastella raporttia Cisco Webex Contact Center Analyzerissa, napsauta Käynnistä-kuvaketta,
joka näkyy Edustajan tilastot -kaavio- tai Yksityiskohtainen yhteenveto -kohdan oikealla puolella.

Sinulla täytyy olla Cisco Webex Contact Center Analyzerin käyttöoikeudet.Huomautus

Seuraavassa on kuvattu parametrit, jotka näkyvät Edustajan tilastot – historialliset -raportin Yksityiskohtainen
yhteenveto -taulukossa:

KuvausParametri

Raportin aikaväli.Aikaväli

Asiakasvuorovaikutuksen muoto, kuten keskustelu, sähköposti,
sosiaalinen media tai puhelin.

Kanavan tyyppi

Päivämäärä ja paikallinen aika, jolloin edustajan kirjautui sisään.Alkuperäinen kirjautumisaika
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KuvausParametri

Päivämäärä ja paikallinen aika, jolloin edustajan kirjautui ulos.Lopullinen uloskirjausaika

Niiden saapuvien asiakasvuorovaikutusten kokonaismäärä, jotka edustaja
käsittelee ajanjakson aikana.

Käsiteltyjen yhteydenottojen määrä

Keskimääräinen aika, jonka edustaja käyttää asiakaspyynnön käsittelyyn.
Keskimääräinen aika sisältää yhteyden keston, pitoajan ja päättämisajan.

Keskimääräinen käsittelyaika

Keskimääräinen aika, jonka edustaja käyttää asiakasvuorovaikutuksen
päättämiseen.

Keskimääräinen päättämisaika

Raportin yhteenveto näkyy taulukon Yksityiskohtainen yhteenveto -osiossa.

Edustajan tilastot – reaaliaikaiset
Edustajan tilastot – reaaliaikaiset -raportissa esitetään tilastosi reaaliajassa.

Voit päivittää näytetyt tiedot manuaalisesti napsauttamalla (Päivitä) -kuvaketta.Huomautus

Reaaliaikaisten tilastojen raportti näkyy graafisena tietoesityksenä Edustajan tilastot -kaavio, reaaliaikainen
-ikkunassa. Raportin yhteenveto näkyy Yksityiskohtainen yhteenveto -taulukossa.

Jos haluat tarkastella raporttia Cisco Webex Contact Center Analyzerissa, napsauta Käynnistä-kuvaketta,
joka näkyy Edustajan tilastot -kaavio, reaaliaikainen - tai Yksityiskohtainen yhteenveto -kohdan oikealla
puolella.

Sinulla täytyy olla Cisco Webex Contact Center Analyzerin käyttöoikeudet.Huomautus

Seuraavassa on kuvattu parametrit, jotka näkyvät Edustajan tilastot – reaaliaikaiset -raportin Yksityiskohtainen
yhteenveto -taulukossa:

KuvausParametri

Edustajan kirjautumisistunnon tunnistusta varten annettu merkkijono.Edustajan istuntotunnus

Asiakasvuorovaikutuksen muoto, kuten keskustelu, sähköposti, sosiaalinen
media tai puhelin.

Kanavan tyyppi

Päivämäärä ja paikallinen aika, jolloin edustajan kirjautui sisään.Kirjautumisaika

Päivämäärä ja paikallinen aika, jolloin edustajan kirjautui ulos.Uloskirjausaika

Niiden saapuvien asiakasvuorovaikutusten kokonaismäärä, jotka edustaja
käsittelee ajanjakson aikana.

Käsiteltyjen yhteydenottojen
määrä

Keskimääräinen aika, jonka edustaja käyttää asiakaspyynnön käsittelyyn.
Keskimääräinen aika sisältää yhteyden keston, pitoajan ja päättämisajan.

Keskimääräinen käsittelyaika
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KuvausParametri

Keskimääräinen aika, jonka edustaja käyttää asiakasvuorovaikutuksen
päättämiseen.

Keskimääräinen päättämisaika

Raportin yhteenveto näkyy taulukon Yksityiskohtainen yhteenveto -osiossa.

Edustajan tilastot tilan mukaan – historialliset
Edustajan tilastot tilan mukaan – historialliset -raportti näyttää toiminnan tilastotiedot tilojesi perusteella.

Voit suodattaa raporttia valitsemalla vaihtoehtoja avattavasta Aikaväli- tai Kesto-valikosta.

Agent Desktop säilyttää suodatusvalintasi, vaikka kirjautuisit ulos, päivittäisit selaimen tai lataisit sen uudelleen.
Jos haluat palauttaa suodattimien oletusarvot, napsauta Palauta suodattimet -linkkiä.

Palauta suodattimet -linkki tulee näkyviin, kun muutat avattavan valikon oletusarvoa raportin suodatusta
varten.

Huomautus

Avattavan Aikaväli valikon vaihtoehdot määräytyvät valitun keston mukaan. Jos esimerkiksi valittu kesto
on Edelliset 7 päivää, avattavassa Aikaväli-valikossa näkyvät seuraavat vaihtoehdot:

• 30 minuuttia

• Tunneittain

• Päivittäin (oletus)

Valitse jokin seuraavista avattavan Kesto-valikon vaihtoehdoista:

• Tänään

• Eilen

• Tällä viikolla

• Viime viikolla

• Edelliset 7 päivää (oletus)

• Tässä kuussa

• Viime kuussa

• Tänä vuonna

Lisätietoja on kohdassa Taulu 6. Kesto ja vastaavat aikavälivaihtoehdot.

Voit päivittää näytetyt tiedot manuaalisesti napsauttamalla (Päivitä) -kuvaketta.Huomautus

Historiallisten tilastojen raportti näkyy graafisena tietoesityksenä Edustajan tilastot tilan mukaan -kaavio
-ikkunassa. Raportin yhteenveto näkyy Yksityiskohtainen tilan yhteenveto -taulukossa.
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Jos haluat tarkastella raporttia Cisco Webex Contact Center Analyzerissa, napsauta Käynnistä-kuvaketta,
joka näkyy Edustajan tilastot tilan mukaan -kaavio- tai Yksityiskohtainen tilan yhteenveto -kohdan
oikealla puolella.

Sinulla täytyy olla Cisco Webex Contact Center Analyzerin käyttöoikeudet.Huomautus

Seuraavassa on kuvattu parametrit, jotka näkyvät Edustajan tilastot tilan mukaan – historialliset -raportin
Yksityiskohtainen tilan yhteenveto -osion taulukossa:

KuvausParametri

Raportin aikaväli.Aikaväli

Edustajan kirjautumisistunnon tunnistusta varten annettu merkkijono.Edustajan istuntotunnus

Edustajan tai järjestelmän asettama tila, esimerkiksi Vapaa,
Tavoitettavissa ja niin edelleen.

Toimenpiteen tila

Aika, jonka edustaja käyttää vastaavassa tilassa.Tilan kesto

Raportin yhteenveto näkyy taulukon Yksityiskohtainen yhteenveto -osiossa.

Edustajan tilastot tilan mukaan – reaaliaikaiset
Edustajan tilastot tilan mukaan – reaaliaikaiset -raportti sisältää toiminnan tilastotietoja tilojesi perusteella
reaaliajassa.

Voit päivittää näytetyt tiedot manuaalisesti napsauttamalla (Päivitä) -kuvaketta.Huomautus

Reaaliaikaisten tilastojen raportti näkyy graafisena tietoesityksenä Edustajan tilastot tilan mukaan -kaavio
-ikkunassa. Raportin yhteenveto näkyy Yksityiskohtainen tilan yhteenveto -taulukossa.

Jos haluat tarkastella raporttia Cisco Webex Contact Center Analyzerissa, napsauta Käynnistä-kuvaketta,
joka näkyy Edustajan tilastot tilan mukaan -kaavio- tai Yksityiskohtainen tilan yhteenveto -kohdan
oikealla puolella.

Sinulla täytyy olla Cisco Webex Contact Center Analyzerin käyttöoikeudet.Huomautus

Seuraavassa on kuvattu parametrit, jotka näkyvät Edustajan tilastot tilan mukaan – reaaliaikaiset -raportin
Yksityiskohtainen tilan yhteenveto -osion taulukossa:

KuvausParametri

Edustajan kirjautumisistunnon tunnistusta varten annettu merkkijono.Edustajan istuntotunnus

Edustajan tai järjestelmän asettama tila, esimerkiksi Vapaa,
Tavoitettavissa ja niin edelleen.

Toimenpiteen tila
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KuvausParametri

Aika, jonka edustaja käyttää vastaavassa tilassa.Tilan kesto

Raportin yhteenveto näkyy taulukon Yksityiskohtainen yhteenveto -osiossa.

Tiimin tilastot – historialliset
Tiimin tilastot – historialliset -raportissa näkyvät kaikkien niiden tiimien historialliset tilastotiedot, joihin olet
muodostanut yhteyden.

Seuraavat parametrit näkyvät Tiimin tilastot – historialliset -raportissa:

KuvausParametri

Raportin aikaväli.Aikaväli

Tiimin nimi.Tiimin nimi

Edustajan nimi.Edustajan nimi

Niiden asiakasvuorovaikutusten kokonaismäärä, jotka edustaja käsitteli
ajanjakson aikana.

Käsiteltyjen yhteydenottojen määrä

Niiden asiakasvuorovaikutusten kokonaismäärä, jotka edustaja käsitteli
kanavatyypin osalta (esimerkiksi äänipuhelu).

Käsitellyt yhteydenotot yhteensä

Edustajan käsittelemien saapuvien asiakasvuorovaikutusten
kokonaismäärä.

Käsitellyt saapuvat yhteydenotot

Edustajan käsittelemien takaisinsoiton asiakasvuorovaikutusten
kokonaismäärä.

Käsitellyt takaisinsoitot

Edustajan käsittelemien lähtevien asiakasvuorovaikutusten
kokonaismäärä.

Käsitellyt lähtevät puhelut

Keskimääräinen aika, jonka edustaja käyttää asiakkaan käsittelyyn.
Keskimääräinen aika sisältää yhteyden keston, pitoajan ja
päättämisajan.

Keskimääräinen käsittelyaika

Keskimääräinen aika, jonka edustaja käyttää asiakasvuorovaikutuksen
päättämiseen.

Keskimääräinen päättämisaika

Raportin yhteenveto näkyy taulukon lopussa.

Tiimin tilastot – reaaliaikaiset
Tiimin tilastot – reaaliaikaiset -raportissa näkyvät kaikkien niiden tiimien reaaliaikaiset tilastotiedot, joihin
olet muodostanut yhteyden.

Seuraavat parametrit näkyvät Tiimin tilastot – reaaliaikaiset -raportissa:
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KuvausParametri

Tiimin nimi.Tiimin nimi

Edustajan nimi.Edustajan nimi

Edustajan tila, kuten Vapaa, Tavoitettavissa ja niin edelleen.Nykyinen tila

Niiden asiakasvuorovaikutusten kokonaismäärä, jotka edustaja
käsittelee ajanjakson aikana.

Käsiteltyjen yhteydenottojen määrä

Keskimääräinen aika, jonka edustaja käyttää asiakkaan käsittelyyn.
Keskimääräinen aika sisältää yhteyden keston, pitoajan ja
päättämisajan.

Keskimääräinen käsittelyaika

Keskimääräinen aika, jonka edustaja käyttää asiakasvuorovaikutuksen
päättämiseen.

Keskimääräinen päättämisaika

Raportin yhteenveto näkyy taulukon lopussa.

Jonon tilastot – historialliset
Jonon tilastot – historiaraportti näyttää kaikkien niiden jonojen historialliset tilastotiedot, joihin olet muodostanut
yhteyden.

Seuraavat parametrit näkyvät Jonon tilastot – historialliset -raportissa:

KuvausParametri

Raportin aikaväli.Aikaväli

Asiakasvuorovaikutuksen muoto, kuten keskustelu, sähköposti, sosiaalinen
media tai puhelin.

Kanavan tyyppi

Jonon nimi.Jonon nimi

Niiden asiakasyhteydenottojen määrä, joihin edustaja vastaa sen
palvelutason raja-arvon puitteissa, jonka järjestelmänvalvoja on määrittänyt
jonolle.

Yhteydenottojen määrä

Keskimääräinen aika, jonka asiakkaan yhteydenotto on jonossa, ennen kuin
edustaja vastaa siihen.

Keskimääräinen jonon
odotusaika

Pisin aika, jonka asiakkaan yhteydenotto on jonossa, ennen kuin edustaja
vastaa.

Pisin yhteydenotto jonossa

Niiden asiakasyhteydenottojen määrä, joihin yksikään edustaja ei vastaa.Hylättyjen yhteydenottojen
määrä

Raportin yhteenveto näkyy taulukon lopussa.
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Jonon tilastot – reaaliaikainen raportti
Jonon tilastot – reaaliaikainen raportti näyttää kaikkien niiden jonojen reaaliaikaiset tilastotiedot, joihin olet
muodostanut yhteyden.

Seuraavat parametrit näkyvät Jonon tilastot – reaaliaikaiset -raportissa:

KuvausParametri

Asiakasvuorovaikutuksen muoto, kuten keskustelu, sähköposti, sosiaalinen
media tai puhelin.

Kanavan tyyppi

Jonon nimi.Jonon nimi

Niiden asiakasyhteydenottojen määrä, joihin edustaja vastaa sen
palvelutason raja-arvon puitteissa, jonka järjestelmänvalvoja on määrittänyt
jonolle.

Yhteydenottojen määrä

Jonon osalta käsiteltävien asiakasvuorovaikutusten kokonaismäärä.Käsiteltyjen yhteydenottojen
määrä

Jonossa tiettynä ajankohtana olevien asiakasyhteydenottojen määrä.Jonossa odottavien
yhteydenottojen määrä

Keskimääräinen aika, jonka asiakkaan yhteydenotto on jonossa, ennen kuin
edustaja vastaa siihen.

Keskimääräinen jonon
odotusaika

Pisin aika, jonka asiakkaan yhteydenotto on jonossa, ennen kuin edustaja
vastaa. Viimeisten 24 tunnin aikana vastaanotetut puhelut otetaan huomioon.
Jonossa olevia puheluita ei oteta huomioon.

Pisimpään käsittelyssä ollut
yhteydenotto jonosta

Niiden asiakasyhteydenottojen määrä, joihin yksikään edustaja ei vastaa.Hylättyjen yhteydenottojen
määrä

Raportin yhteenveto näkyy taulukon lopussa.

Edustajan lähtevien tilastot – historialliset
Edustajan lähtevien tilastot – historialliset -raportti sisältää edustajan soittamien lähtevien puhelujen
historiatilastot.

Seuraavassa on kuvattu parametrit, jotka näkyvät edustajan Edustajan lähtevien tilastot – historialliset
-raportissa:

KuvausParametri

Edustajan nimi.Edustajan nimi

Raportin aikaväli.Aikaväli

Asiakasvuorovaikutuksen muoto, kuten keskustelu, sähköposti,
sosiaalinen media tai puhelin.

Kanavan tyyppi

Päivämäärä ja paikallinen aika, jolloin edustaja kirjautui sisään.Alkuperäinen kirjautumisaika
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KuvausParametri

Edustajan aikavälillä käsittelemien lähtevien puhelujen määrä.Käsitelty lähtevä yhteydenotto

Keskimääräinen aika, jonka edustaja käyttää lähtevien puhelujen
käsittelyyn. Keskimääräinen aika sisältää yhteyden keston, pitoajan
ja päättämisajan.

Keskimääräinen lähtevien
käsittelyaika

Kokonaisaika, jonka edustaja keskustelee asiakkaan kanssa lähtevässä
puhelussa, mukaan lukien pitoaika.

Yhdistettyjen lähtevien aika

Keskimääräinen aika, jonka edustaja keskustelee asiakkaan kanssa
lähtevässä puhelussa, mukaan lukien pitoaika.

Lähtevien keskimääräinen
yhdistämisaika

Kokonaisaika, jonka edustaja keskustelee asiakkaan kanssa lähtevässä
puhelussa, pois lukien pitoaika.

Lähtevien puheaika

Puhelujen siirtokertojen määrä.Siirtojen määrä

Keskimääräinen aika, jonka verran edustaja konsultoi toista edustajaa
tai kolmatta osapuolta ja piti soittajaa pidossa.

Konsulttipuhelujen keskikesto

Raportin yhteenveto näkyy taulukon lopussa.

Edustajan lähtevien tilastot – reaaliaikaiset
Edustajan lähtevien tilastot – reaaliaikaiset -raportti sisältää edustajan soittamien lähtevien puhelujen
reaaliaikaiset tilastot.

Seuraavassa on kuvattu parametrit, jotka näkyvät edustajan Edustajan lähtevien tilastot – reaaliaikaiset
-raportissa:

KuvausParametri

Raportin aikaväli.Aikaväli

Edustajan nimi.Edustajan nimi

Asiakasvuorovaikutuksen muoto, kuten keskustelu,
sähköposti, sosiaalinen media tai puhelin.

Kanavan tyyppi

Päivämäärä ja paikallinen aika, jolloin edustaja kirjautui
sisään.

Kirjautumisaika

Edustajan aikavälillä käsittelemien lähtevien puhelujen määrä.Käsitelty lähtevä yhteydenotto

Keskimääräinen aika, jonka edustaja käyttää lähtevien
puhelujen käsittelyyn. Keskimääräinen aika sisältää yhteyden
keston, pitoajan ja päättämisajan.

Keskimääräinen lähtevien käsittelyaika

Kokonaisaika, jonka edustaja keskustelee asiakkaan kanssa
lähtevässä puhelussa, mukaan lukien pitoaika.

Yhdistettyjen lähtevien aika
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KuvausParametri

Keskimääräinen aika, jonka edustaja keskustelee asiakkaan
kanssa lähtevässä puhelussa, mukaan lukien pitoaika.

Lähtevien keskimääräinen yhdistämisaika

Kokonaisaika, jonka edustaja keskustelee asiakkaan kanssa
lähtevässä puhelussa, pois lukien pitoaika.

Lähtevien puheaika

Raportin yhteenveto näkyy taulukon lopussa.
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L U K U 8
Verkkovaatimukset

• Kaistanleveys, sivulla 129

Kaistanleveys
Agent Desktopin kaistanleveysvaatimukset ovat seuraavat:

• Optimaalinen suorituskyky: tarvitaan nopea internet-yhteys, jossa on vähintään suositeltu verkon
kaistanleveys 512 kbps (kilobittiä sekunnissa).

• Tietokuormituspyynnöt: tietokuormat ovat keskimäärin 1–100 kbps, ja huippuarvo on 2–3 Mt.

Tietokuormat vaihtelevat Agent Desktop -toimintojen, pyyntöjen ja niiden
toistumistiheyden mukaan.

Huomautus

• Lisäkaistanleveys: vähintään suositeltu verkon kaistanleveys (100 kbps) on varattava ääniliikenteelle
erikseen kaikissa Webex Contact Centerin tukemissa edustajien päätepisteissä.

Kun Agent Desktopia käytetään ensimmäisen kerran tai välimuisti tyhjennetään, mukautettu otsikko ja
logo sekä mukautetut kuvakkeet latautuvat Siirtymispalkki:hen muutamaa sekuntia myöhemmin.

Huomautus

Agent Desktopin arvioitu käynnistysaika

Kun käynnistät Agent Desktop -sovelluksen ensimmäisen kerran, sen latautuminen kestää alle kahdeksan
sekuntia. Jos Agent Desktop -sovellustiedot tallennetaan välimuistiin, sovelluksen lataus kestää alle neljä
sekuntia. Aika määräytyy verkon nopeuden ja saatavuuden mukaan.

Jos Agent Desktop -sovelluksen lataus ei onnistu, saat virhesanoman. Voit jakaa tiedot järjestelmänvalvojan
kanssa virheenkorjausta varten.
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