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Módosítási előzmények
Ez a táblázat a jelen útmutató módosításait sorolja fel. A legutóbbi változások a tetején jelennek meg.

DátumLásdMódosít.

2022.
szeptember

#unique_4 unique_4_Connect_42_cmd_rnj_
dz2_vsb, a(z) 45. oldalon

Frissült a megjegyzés.

2022.
szeptember

Előugró képernyő, a(z) 51. oldalonFrissült a megjegyzés. A téma végére
bekerült a harmadik pont.

2022.
szeptember

Hívás átadása, a(z) 67. oldalonEltávolítottuk a nem megjelenített belépési
pontra vonatkozó információkat.

2022. augusztusKonzultációs hívás kezdeményezése, a(z) 69.
oldalon

A belépési ponthoz rendelt tárcsázási
számhoz tartozó konzultációs hívás
kezdeményezésére vonatkozó információk
hozzáadása.

2022. augusztusHívás átadása, a(z) 67. oldalonA hívás tárcsázott számon keresztül történő
átirányítására vonatkozó információk
hozzáadása egy belépési ponthoz.
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DátumLásdMódosít.

2022. augusztusPopover, a(z) 11. oldalon

Interakció vezérlés, a(z) 15. oldalon

Hívás fogadása, a(z) 63. oldalon

Híváshoz tartozó adatok változói, a(z) 65.
oldalon

Konzultációs hívás kezdeményezése, a(z) 69.
oldalon

A hanghívás popover és a(z) Interakció
vezérlés ablaktáblánmegjelenő változókkal
kapcsolatos további információk.

2022. júliusVálasz az inaktivitás miatt bekövetkezett
időtúllépésre, a(z) 48. oldalon

A hosszan tartó inaktivitási időtúllépéssel
kapcsolatos további információk.

2022. júliusBejelentkezés az Agent Desktopba., a(z) 43.
oldalon

A csapathoz rendelt asztali elrendezéssel
kapcsolatos információk hozzáadása.

2022. júliusBejelentkezés az Agent Desktopba., a(z) 43.
oldalon

A feladatoldalon a háttérillusztrációkkal
kapcsolatos információk hozzáadása.

2022. júliusFoglalt, a(z) 31. oldalon

Állapot és a csatlakoztatott időzítők, a(z) 22.
oldalon

Hozzáadott információk a Foglalt címkéről.

2022. júliusNavigációs sáv, a(z) 8. oldalonKiegészült a visszajelzés funkcióra
vonatkozó információkkal.

2022. júliusRendszerkövetelmények, a(z) 2. oldalon

Böngészővel kapcsolatos követelmények,
a(z) 2. oldalon

Böngészőbeállítások a Chrome-hoz, a(z) 26.
oldalon

Az Asztal alkalmazás telepítése, a(z) 47.
oldalon

A Windows 11 támogatásra vonatkozó
kiegészítés

2022. júliusWhatsApp-beszélgetések kezelése, a(z) 96.
oldalon

Emojik hozzáadása
WhatsApp-beszélgetésben, a(z) 62. oldalon

Hozzáadott információk a WhatsApp
csatornáról.

2022. júniusVisszahívás, a(z) 64. oldalonA Web Callback (Callback) részletekről
szóló kiegészítés.

A Cisco Webex Contact Center Agent Desktop felhasználói kézikönyve
x

Előszó
Előszó



DátumLásdMódosít.

Popover, a(z) 11. oldalon

Hívás fogadása, a(z) 63. oldalon

Visszahívás, a(z) 64. oldalon

Tárcsázásos hívás kezdeményezése, a(z) 74.
oldalon

Válasz Facebook Messenger-beszélgetésre,
a(z) 82. oldalon

Válasz Facebook Messenger-beszélgetésre,
a(z) 82. oldalon

Válasz Webchatszélgetésre, a(z) 89. oldalon

Válasz E-mail-beszélgetésre, a(z) 93. oldalon

Válasz SMS-beszélgetésre, a(z) 86. oldalon

Válasz WhatsApp-beszélgetésre, a(z) 96.
oldalon

Válasz csevegésre, a(z) 101. oldalon

Válasz e-mailre, a(z) 106. oldalon

Hozzáadott információk a csatlakozási
popoverről bejövő kérésnél.

2022. júniusHonosítás, a(z) 5. oldalonHozzáadva Agent Desktop felhasználói
útmutató lokalizációjának támogatása 12 új
nyelven.

2022. májusTárcsázásos hívás kezdeményezése, a(z) 74.
oldalon

A hibaüzenetekkel kapcsolatos további
adatok, ha egy tárcsázott hívás nem sikerül.

Híváshoz tartozó adatok változói, a(z) 65.
oldalon

Híváshoz tartozó adatok változóinak
szerkesztése, a(z) 65. oldalon

Kiegészült a biztonságos változókra
vonatkozó információkkal.

2022. áprilisBejelentkezés az Agent Desktopba., a(z) 43.
oldalon

A céloldalon lévő háttérillusztrációk
eltávolítva.

2022. áprilisKiegészítő információk ablaktábla, a(z) 16.
oldalon

Kiegészült a Kiegészítő információk
ablaktábla lapjainak átrendezésére
vonatkozó információkkal.

2022. áprilisAz ügynök elérhetőségi állapotai, a(z) 29.
oldalon

Kiegészült a RONA részleteire vonatkozó
információkkal.

2022. áprilisMegszakadt interakció eltávolítása, a(z) 50.
oldalon

Kiegészült a nem alkalmazkodóképes
ügyfél-interakciókra vonatkozó
információkkal.

Csapatváltás, a(z) 53. oldalonKiegészült a profilbeállításokmódosításának
megjegyzésére vonatkozó információkkal.
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DátumLásdMódosít.

Bejelentkezés az Agent Desktopba., a(z) 43.
oldalon

Kiegészült a szalagcím üzenetre vonatkozó
információkkal.

Bejelentkezés az Agent Desktopba., a(z) 43.
oldalon

Kiegészült az országkóddal történő
bejelentkezéssel kapcsolatos információkkal.

Sávszélesség, a(z) 131. oldalon

Hozzáférés, a(z) 33. oldalon

Képernyőolvasó támogatása, a(z) 38. oldalon

Kiegészült a Jegyzetek funkcióra vonatkozó
információkkal.

2022. februárTárcsázásos hívás kezdeményezése, a(z) 74.
oldalon

Kimenő előnézeti kampányhívás
kezdeményezése, a(z) 78. oldalon

Visszahívás, a(z) 64. oldalon

Kiegészült a kapcsolattartó iroda egyidejű
hívásainak számára vonatkozó korlátra és a
megjelenített okkódokra vonatkozó
információkkal.

Visszahívás, a(z) 64. oldalonEltávolítottuk a Mégse gombot a
névjegykártyáról a visszahívási kérésekben.

2022. januárBejelentkezés az Agent Desktopba., a(z) 43.
oldalon

Hívás átadása, a(z) 67. oldalon

Konzultációs hívás kezdeményezése, a(z) 69.
oldalon

Tárcsázásos hívás kezdeményezése, a(z) 74.
oldalon

Frissültek az E.164 számformátumra és a
nemzetközi tárcsázási kódok részleteire
vonatkozó információk.

2022. januárHíváshoz tartozó adatok változóinak
szerkesztése, a(z) 65. oldalon

Kiegészült a CAD-változó értékébe írható
karakterek maximális számára vonatkozó
információval.

2021. decemberÖsszefoglaló jelentés, a(z) 118. oldalon

Ügynök statisztika – Historikus, a(z) 120.
oldalon

Ügynök statisztika állapot szerint – historikus,
a(z) 123. oldalon

Kiegészült az Agent Performance Statistics
(APS) jelentésekben a szűrő részleteinek
megőrzésére vonatkozó információval.

2021. decemberHívás átadása, a(z) 67. oldalon

Konzultációs hívás kezdeményezése, a(z) 69.
oldalon

Tárcsázásos hívás kezdeményezése, a(z) 74.
oldalon

Frissült a hívások esetén a Tárcsázandó
számban támogatott speciális karakterek
listája.
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DátumLásdMódosít.

2021. decemberFeladatlista, a(z) 9. oldalon

Hívás fogadása, a(z) 63. oldalon

Visszahívás, a(z) 64. oldalon

Tárcsázásos hívás kezdeményezése, a(z) 74.
oldalon

Kimenő előnézeti kampányhívás
kezdeményezése, a(z) 78. oldalon

Frissültek a bejövő hívási felugrócímkék.

2021. novemberKiegészítő információk ablaktábla, a(z) 16.
oldalon

Frissült a rekordok maximális számára
vonatkozó adat a Kapcsolat előzményei
lapon.

2021. októberÜgynökinterakció előzményei, a(z) 13.
oldalon

Tárcsázásos hívás kezdeményezése az
Ügynökinterakció előzményeiből, a(z) 76.
oldalon

Tárcsázásos hívás kezdeményezése az
Ügynökinterakció előzményeiből.

2021. októberHonosítás, a(z) 5. oldalonA honosítási támogatás két új nyelvvel
egészült ki: angol (UK) és portugál
(Portugália).

2021.
szeptember

Bejelentkezés az Agent Desktopba., a(z) 43.
oldalon

Frissültek az alapértelmezett tárcsázandó
szám részletei.

2021.
szeptember

Webex alkalmazás, a(z) 57. oldalon

Ügynöki eszközök, a(z) 4. oldalon

Asztali értesítés, a(z) 26. oldalon

Hozzáférés, a(z) 33. oldalon

Ügynökök gyorsbillentyűi, a(z) 40. oldalon

Kiegészült aWebex alkalmazás részleteivel.

2021.
szeptember

Widgetek kezelése, a(z) 111. oldalon

Ügynökteljesítmény statisztikák jelentések,
a(z) 117. oldalon

Frissültek az állandó lap részletei.

2021.
szeptember

Összefoglaló jelentés, a(z) 118. oldalonFrissültek a paraméterek az Összegzés
oldalon.

Az Agent Desktop felülete, a(z) 5. oldalon

Bejelentkezés az Agent Desktopba., a(z) 43.
oldalon

Widgetek kezelése, a(z) 111. oldalon

Kiegészült a Kezdőlap részleteivel.
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DátumLásdMódosít.

2021. júliusAz Agent Desktop felülete, a(z) 5. oldalon

Új digitális csatornák közös funkciói, a(z)
17. oldalon

Új digitális csatornákkal egészült ki:
Facebook Messenger, WebChat, E-mail és
SMS

2021. júliusElőugró képernyő, a(z) 51. oldalonFrissültek az előugró képernyő részletei.

2021. júniusAz ügynök elérhetőségi állapotai, a(z) 29.
oldalon

Frissültek a RONA részletei.

2021. júniusVízszintes fejléc, a(z) 7. oldalon

Asztali értesítés, a(z) 26. oldalon

Előugró képernyő elérése, a(z) 52. oldalon

Frissültek az Előugró képernyő hivatkozás
részletei.

2021. júniusVízszintes fejléc, a(z) 7. oldalon

Alkalmazkodóképesség, a(z) 45. oldalon

Az elérhetőségi állapot módosítása, a(z) 48.
oldalon

Frissültek az elemleírás részletei a vízszintes
fejlécen.

2021. júniusFelhasználói profil, a(z) 53. oldalonKiegészült a profilkép részleteivel.

2021. júniusCsatornakapacitás megtekintése, a(z) 54.
oldalon

Kiegészült amédiatípus-címkékre vonatkozó
információval.

2021. júniusKiegészítő információk ablaktábla, a(z) 16.
oldalon

Hozzáférés, a(z) 33. oldalon

Válasz e-mailre, a(z) 106. oldalon

Az Átirat megtekintése hivatkozás E-mail
üzenet megtekintése hivatkozásra változott.

2021. júniusKiegészítő információk ablaktábla, a(z) 16.
oldalon

Bejelentkezés az Agent Desktopba., a(z) 43.
oldalon

Bővült a felhasználói élmény.

2021. júniusGyorsbillentyűk elérése, a(z) 39. oldalonA Billentyűzetparancs lista párbeszédpanel
kiegészült minimális szélességre és
magasságra vonatkozó részletekkel.

2021. júniusHívás átadása, a(z) 67. oldalon

Konzultációs hívás kezdeményezése, a(z) 69.
oldalon

Frissültek a Tárcsázandó szám legördülő
lista részletei.

2021. júniusTárcsázásos hívás kezdeményezése, a(z) 74.
oldalon

Frissültek az alapértelmezett külső tárcsázási
ANI részletei.

2021. május—Eltávolítottuk a Közösségi üzenetküldési
beszélgetések kezelése című fejezetet.
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DátumLásdMódosít.

2021. áprilisFeladatlista, a(z) 9. oldalonKiegészült a Minden feladat elfogadásának
és az Új válaszoknak a részleteivel.

2021. áprilisAz ügynök elérhetőségi állapotai, a(z) 29.
oldalon

Frissültek a RONA időre vonatkozó
részletei.

2021. áprilisAz elérhetőségi állapot módosítása, a(z) 48.
oldalon

A szűrők listája keresőmezővel egészült ki.

2021. áprilisBejelentkezés az Agent Desktopba., a(z) 43.
oldalon

Hívás átadása, a(z) 67. oldalon

Konzultációs hívás kezdeményezése, a(z) 69.
oldalon

Frissültek a speciális karakterekre vonatkozó
részletek.

2021. márciusFelhasználói profil, a(z) 53. oldalonA címke neve Tárcsázandó telefonszámról
Telefonszámra változott.

2021. márciusAlkalmazkodóképesség, a(z) 45. oldalonFrissültek a cím és az embléma részletei a
kisebb megtekintési területen.

2021. márciusHívás átadása, a(z) 67. oldalon

Konzultációs hívás kezdeményezése, a(z) 69.
oldalon

Csevegés átadása, a(z) 103. oldalon

E-mail átadása, a(z) 110. oldalon

Frissült a Lista lehetőség a Továbbítási
kérelem és a Tanácsadási kérés
párbeszédpanelen.

2021. márciusHíváshoz tartozó adatok változóinak
szerkesztése, a(z) 65. oldalon

Frissültek a dátumválasztó részletei.

2021. márciusTárcsázásos hívás kezdeményezése, a(z) 74.
oldalon

A Kimenő ikon neve Tárcsázás ikonra
változott.

Frissültek a speciális karakterekre vonatkozó
részletek.

2021. januárAz ügynök elérhetőségi állapotai, a(z) 29.
oldalon

Frissültek a RONA részletei.

2021. januárCsapatváltás, a(z) 53. oldalonKiegészült a csapatváltás részleteivel.

2021. januárTárcsázásos hívás kezdeményezése, a(z) 74.
oldalon

Frissültek a Külső tárcsázási ANI részletei.

2020. decemberA jelen dokumentum legelső kiadása

2020. decemberA felhasználói élmény frissítésének
részeként az asztal átfogó, új külsőt kapott.
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DátumLásdMódosít.

2020. decemberAz asztalon található cím és embléma testre
szabható.

2020. decemberAz Agent Desktop követelményei, a(z) 2.
oldalon

A támogatott böngészők körébemár az Edge
Chromium is beletartozik.

2020. decemberNavigációs sáv, a(z) 8. oldalonA Navigációs sáv testre szabható ikonokkal
rendelkezik.

2020. decemberFeladatlista, a(z) 9. oldalonA Feladatlista ablaktábla a következő
frissítéseket tartalmazza:

• A kérés villog néhány másodpercig,
mielőtt az Ön állapota RONA-ra
változna.

• Megjeleníti az olvasatlan csevegési és
a közösségi csevegési üzeneteket.

2020. decemberKiegészítő információk ablaktábla, a(z) 16.
oldalon

A Kiegészítő információk ablaktábla testre
szabható widgetekkel rendelkezik.

2020. decemberÁllapot és a csatlakoztatott időzítők, a(z) 22.
oldalon

Kiegészült az ügynökállapot időzítőjének
részleteivel.

2020. decemberÉrtesítések, a(z) 25. oldalonKiegészült a kenyérpirító és az asztali
értesítések részleteivel.

2020. decemberFelhasználói profil, a(z) 53. oldalonA Felhasználói profil ikon a következő
részleteket jeleníti meg:

• Csatorna kapacitás

• Értesítési beállítások

• A teljes Asztali elrendezés
visszaállítása

• Gyorsgomb kombinációk

• Letöltési hiba jelentés

2020. decemberElőugró képernyő elérése, a(z) 52. oldalonMunkafolyamat támogatása előugró
képernyők esetén

2020. decemberVisszahívás, a(z) 64. oldalonKiegészült az udvariassági visszahívás
részleteivel.

2020. decemberHíváshoz tartozó adatok változóinak
szerkesztése, a(z) 65. oldalon

Több ügynök szerkesztheti és mentheti a
CAD-változókat valós idejű frissítéssel.

2020. decemberTárcsázásos hívás kezdeményezése, a(z) 74.
oldalon

Tárcsázásos hívás kezdeményezése Elérhető
állapotban.
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DátumLásdMódosít.

2020. decemberKimenő előnézeti kampányhívás
kezdeményezése, a(z) 78. oldalon

Kiegészült az előnézeti kampányhívás
részleteivel.

2020. decemberWidgetek kezelése, a(z) 111. oldalonKiegészül a Cisco Webex Experience
Management és az IVR widgettel.

2020. decemberAsztal elrendezésének szerkesztése, a(z) 113.
oldalon

Az asztal elrendezésének testre szabása e a
húzás és az átméretezés funkcióval.

A jelen útmutatóval kapcsolatos tudnivalók
A jelen útmutató az Webex Contact CenterAgent Desktop használatát ismerteti.

Frissült az Agent Desktop által nyújtott felhasználói élmény. Ez az útmutató a(z) Agent Desktop átfogó új
megjelenését és a kiadás-specifikus funkciókat dokumentálja.

Célközönség
Ez az útmutató olyan Webex Contact Center-ügynökök számára készült, akik a Agent Desktop rendszert
használják.

Kapcsolódó dokumentáció
AWebex Contact Center dokumentációinak listáját itt tekintheti meg: https://www.cisco.com/c/en/us/support/
customer-collaboration/webex-contact-center/series.html.

A Webex Contact Center fejlesztői dokumentációját és az API-k hivatkozási kézikönyvét itt tekintheti meg:
https://developer.webex-cx.com/documentation/getting-started.

Kommunikáció, szolgáltatások és további információk
• Ha időben szeretne releváns információkat kapni a Cisco-tól, iratkozzon fel a Cisco Profilkezelőbe.

• Ahhoz, hogy elérje a kívánt üzleti hatást a fontos technológiákkal, látogasson el ide: Cisco Services.

• Szolgáltatáskérés benyújtásához látogasson el a Cisco támogatás weboldalra.

• A biztonságos, validált vállalati szintű alkalmazások, termékek, megoldások és szolgáltatások
felfedezéséhez és böngészéséhez látogasson el a Cisco Marketplace piactérre.

• Ha általában a hálózatokról, az oktatásról és a minősítésről szeretne cikkeket olvasni, látogasson el ide:
Cisco Press.

• Egy adott termékre vagy termékcsaládra vonatkozó garanciális információkért keresse fel a CiscoWarranty
Finder weboldalt.
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Cisco Bug Search Tool

A Cisco Bug Search Tool (BST) hibakereső eszköz olyan webes eszköz, amely kapuként szolgál a Cisco
hibák átfogó listáját kezelő hibakövető rendszere és a Cisco termékeinek és szoftvereinek sérülékeny pontjai
között. A BST részletes hibainformációkat nyújt az Ön termékeiről és szoftvereiről.

Visszajelzések a dokumentációval kapcsolatban
Ha megjegyzést szeretne fűzni a jelen dokumentumhoz, küldjön e-mail-üzenetet a következő címre:
contactcenterproducts_docfeedback@cisco.com

Nagyra értékeljük észrevételeit.

Konvenciók
Ez az útmutató a következő jelölési rendszert használja:

LeírásKonvenció

A félkövér betűk parancsokat (például felhasználó által adottakat),
billentyűket, gombokat, mappaneveket és almenüneveket jelölnek.
Például:

• Válassza a következőket: Szerkesztés > Keresés.

• Kattintson a Befejezés gombra!

Félkövér betű

A dőlt betű:

• Új fogalmat vezet be.

Például: A készségcsoport a hasonló készségekkel rendelkező
ügynökök gyűjteménye.

• Kiemeli a fontos információkat.

Például: Ne használja a szokásos numerikus elnevezést!

• Olyan argumentumot jelöl, amelynek értéket kell adni.

Például: IF(feltétel, igaz-érték, hamis-érték)

• Címet jelez.

Például: Lásd az Agent Desktop felhasználói kézikönyvét.

Dőlt betű
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LeírásKonvenció

A rendszer betűkészlete a következőket jelöli:

• Szöveg, ahogy a rendszer által megjelenő kódban vagy
információban megjelenik.

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

• Fájlnevek.

Például: tserver.properties.

• Elérési út.

Például: C:\Program Files\Adobe

A Rendszer betűkészlete
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F E J E Z E T 1
Bevezetés

• Agent Desktop Áttekintés, a(z) 1. oldalon
• Az Agent Desktop követelményei, a(z) 2. oldalon
• Honosítás, a(z) 5. oldalon
• Az Agent Desktop felülete, a(z) 5. oldalon
• Állapot és a csatlakoztatott időzítők, a(z) 22. oldalon
• Értesítések, a(z) 25. oldalon
• Ügynök állapotai, a(z) 28. oldalon
• Hozzáférés, a(z) 33. oldalon

Agent Desktop Áttekintés
Az Agent Desktop az egyetlen olyan böngészőalapú alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy az ügynökök
hang, csevegés, e-mail vagy közösségi üzenetküldési beszélgetés segítségével kapcsolatban lépjenek az
ügyfelekkel.

Amikor bejelentkezik a(z) Agent Desktop rendszerbe, a kinézet attól függ, hogy az Webex Contact Center
rendszergazdája hogyan állította be az asztal elrendezését. A(z) Agent Desktop képernyőméretének nagyobbnak
kell lennie 500 x 500 képpontnál (szélesség xmagasság). A(z) Agent Desktop kínálta legjobb élmény érdekében
a webböngésző nagyítását 100%-ra kell beállítani.Bővebb információért lásd: Alkalmazkodóképesség, a(z)
45. oldalon.

Az ügynök profiljában a rendszergazda engedélyeket és az asztali beállításokat konfigurál. Az ügynökök
egy meghatározott funkciót támogató konkrét csapathoz vannak hozzárendelve. Például egy csapatba
tartozó azon ügynökök csoportjához, akik Gold ügyfeleket támogatnak, vagy a számlázást intézik.

Megjegyzés

Az ügynökprofilokra vonatkozóan a rendszergazda a következő engedélyeket és beállításokat határozza meg:

• Bejövő hívási képességek

• Tétlen állapot oka

• Várólista-átadás

• Ügynöki konzultáció és átadás

• A befejezés és az befejezési időzítő részletei
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• Az ügynök automatikusan elérhető

• Kimenő hívási képességek

• A tárcsázandó számmal és a címjegyzékkel kapcsolatos képességek

• Ügynökteljesítmény-statisztikai jelentések elérése

• Widgetek elérése

• A várólista az, ahol a rendszer az aktív kapcsolatokat tarja, amíg a kapcsolatok arra várnak, hogy
egy ügynök foglalkozzon velük, és a rendszer innen adja át a kapcsolatokat az ügynököknek.

• A rendszergazda megadja a tétlenségi okokat, a vállalat igényei szerint. A tétlen állapot azt jelzi,
hogy Ön be van jelentkezve, de nem áll készen az Önhöz irányított kérések fogadására. Például:
ebédszünet.

Megjegyzés

Az Agent Desktop követelményei
Mielőtt első alkalommal bejelentkezne, az alábbi beállításokmegadásával biztosíthatja, hogy az Agent Desktop
összes funkciója a várt módon működjön.

Rendszerkövetelmények
A minimális rendszerkövetelmények a következők:

• Memória – 2 GB általános alkalmazási RAM, az operációs rendszer által használt memória nélkül.

• Operációs rendszer – A támogatott operációs rendszerek (OS) a következők:

• Windows 10 és Windows 11

• macOS 10.12, 10.13 és 10.14

• Chrome OS 70 (64 bites) és újabb

Böngészővel kapcsolatos követelmények
A következő táblázat a támogatott böngészőket sorolja fel.

táblázat 1: Támogatott böngészők

Böngésző verziószámaOperációs rendszer

• Google Chrome V76.0.3809 és újabb

• Firefox Extended support Release (ESR) V68 és újabb verzió

• Edge Chromium (MS Edge V79 és later)

Windows 10

A Cisco Webex Contact Center Agent Desktop felhasználói kézikönyve
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Böngésző verziószámaOperációs rendszer

• Google Chrome V103.0.5060.114 és újabb

• Firefox Extended support Release (ESR) V102.0 és újabb
verzió

• Edge Chromium (MS Edge V103.0.1264.44 és later)

Windows 11

• Google Chrome V76.0.3809 és újabb

• Firefox Extended support Release (ESR) V68 és újabb verzió

• Edge Chromium (MS Edge V79 és later)

macOS

• Chromium V73 és újabb

• Google Chrome V76.0.3809 és újabb

Chrome OS

A következő böngészőbeállításokat kell megadni:

• Cookie-k és webhelyadatok engedélyezve.

• A biztonsági szint Közepes.

• A Kép opció engedélyezve.

• Az előugróablak-blokkoló letiltva.

• JavaScript engedélyezve.

Virtuális asztali infrastruktúra (VDI)
A következő virtuális asztalok támogatottak:

• 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

Telefonnal kapcsolatos követelmények
A hangos interakciókat kezelő ügynököknek rendelkezniük kell telefonnal. A kapcsolat biztosítása érdekében
hívja a Tárcsázandó számot egy másik telefonról, és ellenőrizze a hangkapcsolatot. Ugyanazt a DN-t kell
megadni a(z) Állomás hitelesítő adatai párbeszédpanelen (Állomás hitelesítő adatai > Szám tárcsázása),
amikor bejelentkezik. További információért lásd: Bejelentkezés az Agent Desktopba., a(z) 43. oldalon.
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Ügynöki eszközök
A Cisco Webex Contact Center a következő ügynöki eszközöket támogatja híváshoz:

• Webex Calling asztali telefon

• Webex Calling asztali alkalmazás (PC audio)

• Webex mobilalkalmazás mobiltelefonon

• A Webex Calling (PC audio) alkalmazásba integrált Webex alkalmazás

Ha hívó eszközt használ, akkor bejelentkezéskor írja be a rendszergazda által beállított hívási melléket a
Állomás hitelesítő adatai párbeszédpanelen (Állomás hitelesítő adatai > Mellék) által beállított hívó
melléket. Bővebb információért lásd: Bejelentkezés az Agent Desktopba., a(z) 43. oldalon.

Webex alkalmazás ügyfélként

A rendszerére letöltött Webex alkalmazás (személyi eszköz) a Webex ügyfélre utal. Bővebb információért
lásd: Az alkalmazás letöltése.

AWebex ügyfél végponti eszközként használható, haWebex Callingba van integrálva. Hanghívás fogadásához
vagy kezdeményezéséhez be kell jelentkeznie az Agent Desktopba a mellék használatával (Állomás hitelesítő
adatai > Mellék).

Ha a melléket használja, akkor a Webex ügyfélből is fogadhat hanghívást. Ha nem fogadja a hívást a
rendelkezésre álló maximális időn belül, akkor a hívás visszakerül a várólistára, és a rendszer az Ön állapotát
RONA-ra változtatja.

AWebex alkalmazás az Agent Desktopból is elérhető, hogy anélkül tudjon együttműködni más ügynökökkel,
felügyelőkkel és a téma szervezetén belüli szakértőivel, hogy el kellene navigálnia az Agent Desktopról. A
hívásvezérlés azonban nem érhető el. A hívások fogadásához és kezdeményezéséhez továbbra is szükség van
a külső, nem beágyazott Webex alkalmazásra. Bővebb információért lásd: Hívási alkalmazások.

Arról, hogy miként érhető el a Webex alkalmazás az Agent Desktopból, itt található további információ:
Webex alkalmazás, a(z) 57. oldalon.

Ha a Agent Desktop alkalmazásban a Webex ügyfél és a Webex alkalmazás alkalmazást használja,
akkor a bejövő híváshoz tartozó értesítés a következőképp meg:

• Amikor az Agent Desktopon ki van bontva a Feladatlista ablaktábla, és bejövő hívás érkezik egy
ügyféltől, akkor megjelenik a Webex ügyfél értesítése és az Agent Desktop felugrója.

• Ha a Webex ügyfél és az Agent Desktop inaktív:

• Ha a Webex ügyfélen érkezik bejövő hívás egy ügyféltől, akkor a böngészőtől kap egy
kenyérpirító-értesítést, továbbá kap egy Webex ügyfél-értesítést is.

• Ha a Webex-ügyfélen érkezik egy bejövő hívás egy ügyféltől, és ezzel egy időben a Webexen
érkezik egy bejövő hívás egy munkatársától, akkor értesítést kap a böngészőtől, a Webex
ügyféltől és a Webextől is.

Megjegyzés
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Honosítás
Az Agent Desktop felhasználói felülete

A Agent Desktopfelhasználói felülete 29 nyelven támogatja a honosítást.

A támogatott nyelvek a következők:

angol (Egyesült Királyság), angol (USA), bolgár, cseh, dán, finn, francia, holland, horvát, japán, katalán, kínai
(Kína), kínai (Tajvan), koreai, lengyel, magyar, német, norvég, olasz, orosz, portugál (Brazília) portugál
(Portugália), román, spanyol, svéd, szerb, szlovák, szlovén és török.

Az Agent Desktop felhasználói felületének nyelve a böngésző nyelvi beállításain alapul. Tegyük fel például,
hogy a Google Chrome böngészőben preferált nyelvnek a franciát választotta. Amikor elindítja az Agent
Desktopot a Google Chrome böngészőben, az Agent Desktop felhasználói felülete franciául jelenik meg.

A Firefox böngészőben a(z) Agent Desktop kezelőfelületének nyelve a weboldalakhoz kiválasztott
preferált nyelven alapul. A weboldalak nyelvét a Weboldalak nyelvi beállításai párbeszédpanelen
választhatja ki (Beállítások > Általános > Nyelv és megjelenés > Nyelv > Kiválasztás...). További
információért lásd: A megjelenítési nyelvek kiválasztása többnyelvű weboldalaknál.

Megjegyzés

Agent Desktop – Felhasználói útmutató

Az Agent Desktop felhasználói kézikönyve 13 nyelven támogatja a honosítást. Az alapértelmezett nyelv az
angol (USA).

A támogatott nyelvek a következők:

dán, francia, holland, japán, kínai (egyszerűsített), kínai (hongkongi), koreai, német, olasz, orosz, portugál
(brazíliai), spanyol és svéd. Bővebb információért lásd: Lefordított végfelhasználói kézikönyvek.

Az Agent Desktop felülete
Az Agent Desktop felhasználói felület a következő részeket tartalmazza:

• Vízszintes fejléc, a(z) 7. oldalon

• Navigációs sáv, a(z) 8. oldalon

• Feladatlista, a(z) 9. oldalon

• Ügynökinterakció előzményei, a(z) 13. oldalon

• Interakció vezérlés, a(z) 15. oldalon

• Munkaterület, a(z) 15. oldalon

• Kiegészítő információk ablaktábla, a(z) 16. oldalon
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ábra 1: Példa az Agent Desktop felhasználói felületére hanghívás esetén
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ábra 2: Példa az Agent Desktop felhasználói felületére Új digitális csatornák esetén

Vízszintes fejléc
A vízszintes fejléc az a terület, amely az Agent Desktop felületének tetején található. A vízszintes fejlécen a
következő lehetőségek érhetőek el:

• Cím és embléma: A képernyő bal felső sarkában látható a Cisco Webex Contact Center emblémája és
neve (alapértelmezett). Az asztal elrendezési beállításai alapján a rendszergazda testre szabhatja a címet
és az emblémát.

• Elérhetőségi állapot: AzÖn elérhetőségi állapotátmutatja arra vonatkozóan, hogyminden kommunikációs
csatornán (hanghívás, csevegés, e-mail vagy közösségi üzenetküldési beszélgetés) keresztül fogad
kapcsolatokat. Amikor bejelentkezik az Agent Desktopba, az állapota alapértelmezés szerint Tétlen.
Bővebb információért lásd: Az ügynök elérhetőségi állapotai, a(z) 29. oldalon.

• Webex alkalmazás: Arra vonatkozó lehetőséget jelenít meg, hogy anélkül tudjon együttműködni más
ügynökökkel, felügyelőkkel és a téma szervezetén belüli szakértőivel, hogy el kellene navigálnia az
Agent Desktopról. Bővebb információért lásd: Webex alkalmazás, a(z) 57. oldalon.
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• Tárcsázásos hívás: Tárcsázásos hívás kezdeményezésére szolgáló lehetőséget jelenít meg. ATárcsázásos
hívás ikon az Ön ügynökprofiljának konfigurációjától függően jelenik meg. Bővebb információért lásd:
Tárcsázásos hívás kezdeményezése, a(z) 74. oldalon.

• Értesítési központ: A kapott új üzenetek számát jeleníti meg. Az Értesítési központ ikonra kattintva a
párbeszédpanel megjeleníti az asztali riasztásokat és értesítéseket. Bővebb információért lásd: Az Értesítési
központ elérése, a(z) 56. oldalon.

Az előugró képernyő URL-jének segítségével a korábbi előugró képernyőt is elérheti. Bővebb
információért lásd: Előugró képernyő elérése, a(z) 52. oldalon.

• Felhasználói profil: Az Ön adatait és beállításait jeleníti meg. Bővebb információért lásd: Felhasználói
profil, a(z) 53. oldalon.

• AWebex alkalmazás, aTárcsázásos hívás és azÉrtesítési központ ikonjai, valamint az a sorrend,
amelyben a vízszintes fejlécen megjelennek, a rendszergazda által megadott konfigurációtól függ.

• Ha a rendszergazda beállította a fejlécbeli widgeteket, akkor a widgetek megjelennek a vízszintes
fejlécen. További információ a widgetekről: Widgetek kezelése, a(z) 111. oldalon.

Megjegyzés

Navigációs sáv
A Navigációs sáv az Agent Desktop felületének bal oldalán található.

A Navigációs sáv ikonjainak elérhetősége attól függ, hogy a rendszergazda hogyan konfigurálta az
Asztal elrendezését.

Megjegyzés

A fő funkciók a következő ikonokkal érhetők el:

• Kezdőlap ( ): Az ügynök irányítópultját jeleníti meg, ahol a figyelmet igénylő befejezett vagy
hozzárendelt névjegyek tekinthetőek meg. Olyan műveleteket is elvégezhet, mint például a különböző
csatornákon keresztüli kommunikáció az ügyfelekkel és az ügyfél-információk megtekintése. Az ikonon
egy címke látható, amely a különféle csatornákon érkezett, de Ön által el nem fogadott kérések számát

mutatja. Például: .

• Ügynökteljesítmény statisztikák ( ): Az ügynökÜgynökteljesítmény statisztikák historikus és valós
idejű statisztikáit részletező widgetet jeleníti meg. Ha a profilja statisztikai adatok jelentésére van
konfigurálva, akkor a Navigációs sávon megjelenik az Ügynökteljesítmény statisztikák ikon. A
statisztikai jelentésekről a következő részben talál bővebb tájékoztatást: Ügynökteljesítmény statisztikák
jelentések, a(z) 117. oldalon.

• Újratöltés ( ): Ha a(z) Agent Desktop terméket egy iFrame-ben próbálja meg elérni, kattintson az
Újratöltés gombra a(z) Agent Desktop weboldal frissítéséhez. Az iFrame olyan HTML-elem, amely
lehetővé teszi, hogy egy weblapot egy másik weblapba ágyazzon.
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Az Újratöltés ikon csak akkor jelenik meg, amikor az Agent Desktop
szolgáltatást iFrame-ben éri el.

Megjegyzés

• Visszajelzés ( ): Új böngészőlapon jeleníti meg a Visszajelzés oldalt. Megoszthatja visszajelzéseit az
asztali tapasztalataival kapcsolatban.

• Súgó ( ): A Súgóközpont párbeszédpanelben lévő súgó témaköröket jeleníti meg. Ha a súgótémaköröket
PDF formátumban szeretné megnézni, kattintson a Megtekintés PDF-ként gombra.

• Az egyéni ikonok (például az Ügyfélélmény-elemzés ikon) azAsztali elrendezés konfigurációjának
megfelelően a Navigációs sávon, a Súgó ikon fölött jelennek meg.

• Amikor az első alkalommal éri el az Agent Desktopot, vagy ha törölte a gyorsítótár tartalmát, akkor
az egyéni cím, az egyéni embléma és az egyéni ikonok csak néhány másodperc múlva töltődnek
be a Navigációs sávra.

• Az egyéni ikonok vagy egyéni widgetek először a gyorsítótár alapján töltődnek be, majd a kiszolgáló
szinkronizálásán alapulnak. Ha a rendszergazda módosítja az Asztali elrendezés konfigurációját,
akkor Önnek törölnie kell a gyorsítótár tartalmát, és újra be kell töltenie az Agent Desktopot, hogy
láthassa a legújabb egyéni ikonokat vagy egyéni widgeteket. Ha a gyorsítótár tartalmának törlése
nélkül próbálja újra betölteni, akkor lehet, hogy villogni fog a képernyő, és nem várt viselkedés is
bekövetkezhet.

Megjegyzés

Feladatlista
A Feladatlista ablaktábla az Agent Desktop felületének bal felső sarkában található.

Amikor egy kérés rákerül az Ön várólistájára, és Ön elérhető, egy új kérés jelenik meg az Ön Feladatlista
ablaktábláján. Az ügyféllel folytatandó kommunikáció elkezdéséhe el kell fogadnia a kérést. Alapértelmezés
szerint a Feladatlista ablaktábla ki van nyitva. Ha össze van csukva a Feladatlista ablaktábla, akkor az asztal
jobb alsó sarkában látható egy felugró, amellyel fogadhatja a kérést. Bővebb információért lásd: Popover,
a(z) 11. oldalon.

Ha több kérése van, a Feladatlista ablaktábla tetején a legutóbbi kérés jelenik meg; a késések sorrendje a
következő: hívások, csevegések, közösségi üzenetküldési beszélgetések és e-mailek.

A kérés a következő részleteket jeleníti meg:

• Hívások: Olyan címkét és ikont jelenít meg, amely a következőket jelzi: hívástípus, ügyfél telefonszáma,
DNIS (tárcsázandó szám azonosítását kínáló szolgáltatás), annak a várólistának a neve, amely a hívást
Önhöz irányította, a hívás fogadása óta eltelt időt mutató időzítő. A bejövő hívás állapota Kicsengésként
jelenik meg.

A következő táblázat a hívástípusokat, az ikonokat és a megfelelő címkéket sorolja fel:
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IkonCímkeHívástípus

Bejövő hívásBejövő hanghívás

VisszahívásVisszahívás

KampányhívásKimenő előnézeti kampányhívás

Tárcsázásos hívásTárcsázásos hívás

• Csevegések:Megjeleníti a (Csevegés) ikont, az ügyfél nevét vagy egyedi azonosítóját, az e-mail-címet,
a csevegést Önhöz irányító várólistát, valamint egy időzítőt, amely azt mutatja, hogy a csevegés mennyit
várt arra, hogy Ön elfogadja.

• Közösségi üzenetküldési beszélgetések: A következő részletek jelennek meg:

• FacebookMessenger: A kérésmegjeleníti a (Messenger) ikont, a kérést Önhöz irányító várólistát,
a Facebook üzleti egyedi azonosítóját, valamint egy időzítőt, amely a csevegési kérés fogadása óta
eltelt időt mutatja.

Az ügyfél neve csak akkor jelenik meg az asztalon, ha az ügyfél profiladatai
a Facebook Messengerben nyilvánosak.

Megjegyzés

• SMS: A kérés megjeleníti az (SMS) ikont, az ügyfél telefonszámát, az SMS-csevegési kérést
Önhöz irányító várólistát, a forrás számát (tárcsázandó számot), valamint egy időzítőt, amely a
csevegési kérés fogadása óta eltelt időt mutatja.

• E-mailek: Megjeleníti a az (E-mail) ikont, az ügyfél nevét, az e-mailt Önhöz irányító várólistát, az
ügyfél e-mail-azonosítóját, valamint egy időzítőt, amely az e-mail-kérés fogadása óta eltelt időt mutatja.

• Amikor a mutatót a kérés fölé viszi a Feladatlista ablaktáblán, megjelenik a (kinyitás) ikon.
A kérés részleteinek megtekintéséhez kattintson a gombra.

• Hangjelzés figyelmezteti, amikor csevegési, közösségi üzenetküldési beszélgetés- vagy e-mail-kérést
kap.

• Mindegyik csevegési és közösségi üzenetküldési beszélgetés feladatban egy címke mutatja az
olvasatlan üzenetek számát.

Megjegyzés

A Feladatlista ablaktáblán a következő lehetőségek jelennek meg:
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• Minden feladat elfogadása: Ha egyszerre szeretné elfogadni az összes kérést (csevegési, e-mail- vagy
közösségi üzenetküldési beszélgetések-kérést), akkor kattintson a Minden feladat elfogadása gombra.
A Minden feladat elfogadása gomb akkor jelenik meg, ha több mint öt új kérése van.

• Új válaszok: Kattintson az Új válaszok gombra, hogy végiggörgethesse és megnézhesse az olvasatlan
üzeneteket (csevegések vagy közösségi üzenetküldési beszélgetések).

A kérés elfogadása után az időzítő a kérés elfogadása óta eltelt időt mutatja. Bővebb információért lásd:
Állapot és a csatlakoztatott időzítők, a(z) 22. oldalon.

• Ha az időzítőn látható, megadott időn belül nem tudja elfogadni a kérést, akkor a felugró
műveletgombja néhány másodpercig villog, az ön állapota pedig RONA-ra (Átirányítás, ha nincs
válasz) változik. A RONA-ra vonatkozó bővebb információért lásd: Az ügynök elérhetőségi
állapotai, a(z) 29. oldalon.

• Figyeljen arra, hogy kijelentkezéskor össze van-e csukva a Feladatlista ablaktábla. Ha a gyorsítótár
kiürítése nélkül jelentkezik be az Agent Desktopba, a Feladatlista ablaktábla megtartja az Ön korábbi
választását, vagyis az összecsukott állapotot.

Megjegyzés

Popover
Ha össze van csukva a(z) Feladatlista ablaktábla, akkor a(z) Asztal jobb alsó sarkában látható egy popover.
A felugró az az előugró párbeszédpanel, amely akkor jelenik meg, amikor egy hívási, csevegési, e-mail- vagy
közösségi üzenetküldési beszélgetés-kérést Önhöz irányítanak.

A(z) Asztal a következő popovereket jeleníti meg:

• Csatlakoztatási popover: a csatlakoztatási popover arról ad tájékoztatást, hogy egy új kapcsolati kérés
hozzárendelése folyamatban van.

• Kapcsolati kérés popover: a kapcsolati kérés popover a csatlakoztatási popover után jelenik meg.
Intézkednie kell a kapcsolati kérés popoverre reagálva, mielőtt az állapot RONA értékre változna. A
popover az egyes csatornákhoz megadott konfiguráció alapján jeleníti meg a változókat, a
műveletgombokat vagy a hivatkozásokat.
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Nem lehet kijelentkezni, miközben csatlakoztatási vagy kapcsolati kérés popover jelenik meg a(z) Asztal
rendszerben.

Megjegyzés

A felugró az egyes csatornákhozmegadott konfiguráció alapján jeleníti meg a változókat, a műveletgombokat
vagy a hivatkozásokat. A következő táblázat a felugróban a csatornatípus alapján megjelenő változókat sorolja
fel:

táblázat 2: A popoveren megjelenő hangcsatorna-változók

A popoveren megjelenő változókHangcsatorna – hívástípus

AFlowDesignerben a rendszergazda állítja be a változókat, a változók
címkéit, valamint azt a sorrendet, amelyben meg kell jelenniük a(z)
Agent Desktop rendszerben. Az előugró ablakban legalább három,
legfeljebb hat változó jelenik meg. A bejövő előugró ablak nem jeleníti
meg a rendszergazda által biztonságosnak jelölt változókat.

A konzultációs híváskérés legfeljebb kilenc változót jelenít
meg az előugró ablakon. Ezek a három alapértelmezett
változó (ügynök neve, ügynök telefonszáma, ügynöki
csoport) és a rendszergazda által beállított legfeljebb hat
változó. A három alapértelmezett változó a tanácsadási
hívást kezdeményező ügynökre vonatkozik.

Megjegyzés

• Telefonszám

• Várólistanév

• DNIS (tárcsázott telefonszám-azonosító szolgáltatás)

Bejövő hanghívás

• Telefonszám

• Várólistanév

• DNIS (tárcsázott telefonszám-azonosító szolgáltatás)

Visszahívás
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A popoveren megjelenő változókHangcsatorna – hívástípus

• A rendszergazda által definiált konfiguráción alapuló változók.Kimenő előnézeti kampányhívás

• Telefonszám

• Várólistanév

• DNIS (tárcsázott telefonszám-azonosító szolgáltatás)

Tárcsázásos hívás

táblázat 3: Digitális csatornaváltozók megjelenítése a popoveren

A popoveren megjelenő változókDigitális csatorna típusa

• Várólistanév

• Forrásoldal

Facebook Messenger

• Várólistanév

• Telefonszám

• Forrásszám

SMS

• Ügyfél neve

• E-mail

• Várólistanév

WebChat

• Ügyfél neve

• E-mail

• Várólistanév

E-mail

• Ügyfél neve

• Várólistanév

WhatsApp

Több kérés esetén a felugrók egymásra halmozódnak. Ha bármikor egyszerre több mint öt kérése van, akkor
a kérések így jelennek meg: 1-5 / <teljes szám>. A következő adag kérés megtekintéséhez kattintson a
ikonra. Az e-mail-, csevegési vagy közösségi üzenetküldési beszélgetés-kérést az egyes felugrókban található
Elfogadás gombra kattintva fogadhatja el. Ha egyszerre szeretné elfogadni az összes kérést, akkor kattintson
az <szám> kérelem elfogadása gombra. Legfelül a legkorábbi kérés jelenik meg. A sorrend fentről lefelé:
e-mailek, közösségi üzenetküldési beszélgetések, csevegések és hívások.

Ügynökinterakció előzményei
Az Ügynökinterakció előzményei ablaktábla az Agent Desktop felületének bal alsó sarkában található. Ezen
az ablaktáblán egy ügyféllel összes csatornán (hang, e-mail, csevegés és közösségi) folytatott korábbi
kommunikációit nézheti meg. A panel az elmúlt 24 óra adatait jeleníti meg.
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Ha az elmúlt 24 órában konkrét csatornákon folytatott korábbi kommunikációit szeretné megnézni, akkor
válassza az alábbi lapok egyikét:

• Összes –Megjeleníti az összes csatornán folytatott korábbi kommunikációk részleteit a teljes kapcsolatban
töltött idővel és a kérés fogadásának időbélyegzőjével együtt. Alapértelmezés szerint ez a lehetőség van
kiválasztva.

• Hívások – Megjeleníti a hanghívások részleteit, valamint az ügyfél telefonszámát, a befejezés okát, a
teljes kapcsolatban töltött idővel és a kérés fogadásának időbélyegzőjével együtt.

Tárcsázásos hívást úgy kezdeményezhet, hogy rákattint egy telefonszámra azÜgynökinterakció előzményei
ablaktáblában. Tárcsázásos hívás kezdeményezése előtt szerkesztheti is a telefonszámot. Bővebb
információért lásd: Tárcsázásos hívás kezdeményezése az Ügynökinterakció előzményeiből, a(z) 76.
oldalon.

• Csevegések – Megjeleníti a csevegések részleteit, valamint az ügyfél nevét, a befejezés okát, a teljes
kapcsolatban töltött idővel és a kérés fogadásának időbélyegzőjével együtt.

• Közösségi üzenetküldési beszélgetések-Megjeleníti a Facebook Messenger, SMS (rövid üzenetküldő
szolgáltatás) és WhatsApp csevegések adatait az ügyfél nevével (Facebook Messenger és WhatsApp),
az ügyfél telefonszámával (SMS) és a lezárás okával együtt, a teljes kapcsolatban töltött idővel és a kérés
fogadásának időbélyegzőjével együtt.

• E-mailek – Megjeleníti az Ön e-mailjeit, valamint az ügyfél e-mail-címét, a befejezés okát, a teljes
kapcsolatban töltött idővel és a kérés fogadásának időbélyegzőjével együtt.

• Az Ügynökinterakció előzményei ablaktábla az összes befejezett interakció részleteit lekéri, a
vonatkozó befejezésokkal együtt. Ha az interakció nincs befejezve, akkor a befejezési ok N/A lesz.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy előfordulhat, hogy a befejezés oka nem jelenik meg az
Ügynökinterakció előzményei ablaktáblán az interakció befejezését követő első 6 másodpercben;
amíg nem jelenik meg, N/A látható helyette. Bővebb információért lásd: Befejezésok alkalmazása,
a(z) 49. oldalon.

• Az Ügynökinterakció előzményei ablaktábla legfeljebb 13 karaktert támogat a befejezési okoknál.
Ha a karakterek száma meghaladja ezt a korlátot, akkor egy három pontot tartalmazó ikon jelenik
meg. Ha az egérmutatót a három pontot tartalmazó ikon fölé viszi, az elemleírás a teljes befejezési
okot megmutatja.

• Lehetőség van az Ügynökinterakció előzményei ablaktábla átméretezésére és összecsukására is.

• Az átméretezéshez vigye az egérmutatót az Ügynökinterakció előzményei ablaktábla szegélye

fölé. Amikor az egérmutató alakúra (méretező fogantyúra) változik, kattintson rá, és húzza

a kívánt helyre az fogantyút az Ügynökinterakció előzményei ablaktábla függőleges
átméretezéséhez. Az átméretezett Ügynökinterakció előzményei ablaktábla mindaddig ekkora
marad, amíg ki nem jelentkezik, be nem zárja a böngészőt, vagy nem törli a böngésző
gyorsítótárának tartalmát.

• Az összecsukáshoz vigye az egérmutatót a Feladatlista ablaktábla vagy az Ügynökinterakció

előzményei ablaktábla fölé. Megjelenik az (összecsukás) ikon. Az ablaktábla bezárásához

kattintson az ikonra.

Megjegyzés
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Interakció vezérlés
Az Interakció vezérlés ablaktábla az Agent Desktop felületének felső részén, közepén található.

Az Interakció vezérlés ablaktábla a következő részleteket tartalmazza:

• Ügyfél-információk a hanghívásokhoz tartozó összes híváshoz tartozó adat (CAD) változóval együtt. A
Flow Designerben a rendszergazda állítja be a változókat, a változók címkéit, valamint azt a sorrendet,
amely szerint meg kell jelenniük a(z) Interakció vezérlés ablaktáblán. A(z) Interakció vezérlés ablaktáblán
legfeljebb 30 változó jeleníthető meg.

• Kapcsolati időzítő, amely a kapcsolatban töltött időt mutatja. A kapcsolatban töltött időbe az ügyféllel
folytatott kapcsolatának időtartama számít bele, egészen addig, amíg Ön be nem fejezi a kommunikációt.

• A kapcsolati időzítő mellett az Interakció vezérlés ablaktábla egy másik időzítőt is megjelenít a rendszer
által beállított állapot és annak alapján, hogy Önmiként folytatja a kommunikációt. Ha például várakoztat
egy hívást, akkor az időzítő a tartásidőt jeleníti meg a Konzultáció fenntartva állapot mellet..

• A feladatok profilkonfigurációtól függően történő elvégzésére használt vezérlőgombok. Egy aktív hívás
közben például a Felvétel indítása gomb megnyomásával lehet felvételt készíteni.

Amikor elfogad egy (bejövő vagy kimenő) hanghívást, az Interakció vezérlés ablaktábla alapértelmezés szerint
ki van nyitva, és még akkor is állandó marad, amikor a Navigációs sáv által kínált lehetőségek között vált.

Ha elfogad egy e-mail-, csevegési vagy közösségi üzenetküldési beszélgetés-kérést, az Interakció vezérlés
ablaktábla alapértelmezés szerint össze van csukva. Az Interakció vezérlés ablaktábla kinyitásához a
(kinyitás) ikont használhatja, hogy megtekinthesse az ügyfél-információkat.

Az ügyfél-információk másolásához vigye föléjük az egérmutatót fölé, majd kattintson a gombra.Megjegyzés

További információ a kapcsolati időzítőről: Állapot és a csatlakoztatott időzítők, a(z) 22. oldalon. A
CAD-változók frissítésével kapcsolatban lásd: Híváshoz tartozó adatok változóinak szerkesztése, a(z) 65.
oldalon.

Munkaterület
A Munkaterület ablaktábla csak akkor jelenik meg az Agent Desktop felület közepén, amikor Ön fogad egy
e-mail-, csevegési vagy közösségi üzenetküldési beszélgetés-kérést.

Amikor (bejövő vagy kimenő) hanghívást fogad, a középső ablaktáblán a Kiegészítő információk jelenik
meg.

Megjegyzés

A középső ablaktábla annak megfelelő részleteket jelenít meg, hogy milyen névjegykártyát választott ki a
Feladatlista ablaktáblán. Ha például aktív e-mail-kapcsolatot választ ki, akkor a középső ablaktábla a kapott
e-mail részleteit jeleníti meg.

A középső ablaktábla a Navigációs sávban kiválasztott elem alapján is megjeleníthet információkat. Ha például
az Ügynökteljesítmény statisztikákt választja ki (ha a profil konfigurálva van), akkor a középső ablaktábla
a jelentéseket jeleníti meg.
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Ha az egérmutatót a Feladatlista ablaktábla vagy az Ügynökinterakció előzményei ablaktábla fölé viszi,

megjelenik az (összecsukás) ikon. Kattintson az ikonra az ablaktábla bezárásához és a munkaterület
méretének növeléséhez.

Megjegyzés

Kiegészítő információk ablaktábla
Az aktív kérés típusától függ, hogy az Agent Desktop felületén hol jelenik meg a Kiegészítő információk
ablaktábla.

Amikor elfogad egy e-mail-, csevegési vagy közösségi üzenetküldési beszélgetés-kérést, a Kiegészítő
információk ablaktábla az asztal jobb oldalán jelenik meg, a Munkaterület ablaktábla pedig az asztal közepén
jelenik meg. Amikor (bejövő vagy tárcsázásos) hanghívást fogad, a Kiegészítő információk ablaktábla az
asztal közepén jelenik meg.

A widgetek az asztalon a Kiegészítő információk ablaktábla lapjain jelennek meg. Az ablaktábla minden
lapjához egy vagy több widget tartozik, a rendszergazda által beállított alapértelmezett asztali elrendezési
beállításoknak megfelelően. Bővebb információért lásd: Widgetek kezelése, a(z) 111. oldalon.

A Kiegészítő információk ablaktábla lapjainak részletei a következők:

• Kapcsolat előzményei (alapértelmezett): Az ügyféllel az elmúlt 60 nap során folytatott kommunikációs
előzményeket jeleníti meg. A Kapcsolat előzményei lap legfeljebb 300 rekordot jelenít meg. Amikor
egy digitális csatornán (e-mail, csevegés vagy közösségi üzenetküldés) folytat beszélgetést az ügyféllel,
a Kapcsolat előzményei lap az ügyfél ugyanazon csatornán folyatott korábbi kapcsolatait jeleníti meg.
Amikor hanghívást folytat, a Kapcsolat előzményei lap csak a hanghívások előzményeit jeleníti meg.

Amikor elfogad egy kapcsolatot, aKapcsolat előzményei lap időrendi sorrendben jeleníti meg az ügyfél
adatait. A ügyfél előzményei között szerepel az ügyfél neve, a befejezésok, a várólista neve, a kapcsolatban
töltött idő és a befejezés ideje. Az ügyféltől érkezett korábbi e-maileket is megtekintheti, ha rákattint az
az E-mail üzenet megtekintése gombra hivatkozásra.

AKapcsolat előzményei lap az összes befejezett interakció részleteit lekéri,
a vonatkozó befejezésokkal együtt. Ha az interakció nincs befejezve, akkor
a befejezési ok N/A lesz.Bővebb információért lásd: Befejezésok
alkalmazása, a(z) 49. oldalon.

Megjegyzés

• Előugró képernyő: Az alapértelmezett asztali elrendezési beállítások alapján megjeleníti az előugró
képernyő lapját.

• Egyéni widgetek: Egyéni, lapokat tartalmazó widgeteket jelenít meg az alapértelmezett asztali elrendezés
vagy a szervezeti beállítások alapján. Bővebb információért lásd: Widgetek kezelése, a(z) 111. oldalon.

Ha az egérmutatót egy lap fejléce fölé viszi, megjelenik a lap teljes neve.
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A Kiegészítő információk ablaktábla akkor is megőrzi az adott interakcióhoz tartozó lapkiválasztást,
amikor Ön interakciók vagy egyéni oldalak között vált. Tételezzük fel például, hogyÖn hangos interakciót
folytat, és használta azElőugró képernyő lapot a Kiegészítő információk ablaktáblán. Később csevegési
interakcióra vált, és a Kapcsolat előzményei lapot használja. Amikor visszatér a hangos interakcióhoz,
az Előugró képernyő lap lesz kiválasztva ugyanúgy, mint amikor elhagyta az interakciót.

A rendszer az Agent Desktop újbóli betöltésekor is megőrzi a lapkiválasztást. Ha azonban törli a
gyorsítótár tartalmát, elveszik a lapkiválasztás.

Megjegyzés

A következőket teheti:

• A gombra kattintva teljes méretűvé teheti kijelölt lapot a Kiegészítő információk ablaktáblán.

• Húzással átrendezheti a lapokat a Kiegészítő információk ablaktáblán. Ez az alábbiakra vonatkozik:

• A Kiegészítő információk ablaktáblán megjelenő lapok.

• A Kiegészítő információk ablaktábla További lapok legördülő listáján csoportosított lapok.
Kattintson a További lapok legördülő listára, majd válassza ki a kívánt lapot.

A rendszer akkor is megőrzi a lapok sorrendjét, ha elnavigál a Kiegészítő információk ablaktábláról, újra
betölti a böngészőt, törli a böngésző gyorsítótárának tartalmát, kijelentkezik és újra jelentkezik az Agent
Desktopba.

Ha a lapok sorrendjét vissza szeretné állítani az alapértelmezett sorrendre, akkor kattintson a következőkre:
(További műveletek) ikon > Lapsorrend visszaállít.

Új digitális csatornák közös funkciói

Szöveges mellékletek
A melléklet egy szöveges üzenettel együtt elküldött fájl.

Szöveges melléklet hozzáadásához:

Eljárás

Lépés 1 Ügynökök vagy belehúzza a mellékleteket a levélírás mezőbe, vagy a ikonra kattint, és tallózással
megkeresi azt a fájlt, amelyet a levélírás mezőben lévő szöveggel együtt, annak mellékleteként fel szeretne
tölteni.
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• Mellékleteket csak a rendszergazda által a mellékletekre vonatkozó szabályzatbanmeghatározott
formátumokban lehet elküldeni.

• Minden üzenethez egy melléklet csatolható.

• Szöveges üzenettel több melléklet is elküldhető.

• A PCI-szabálynakmeg nem felelő mellékleteket a rendszer törli, és az ilyenmellékletek szürkén
jelennek meg. Megjelenik az információ ikon. Kattintson az információ ikonra – megjelenik
egy hibaüzenet, amely megadja a letiltott melléklet(ek) letiltásának okát; ez a hibaüzenet
bezárható, de a nem megfelelő mellékletek továbbra is letiltva maradnak.

Megjegyzés

Lépés 2 Az ügynökök megtekinthetik a fájl előnézetét és méretét, mielőtt elküldenék az ügyfélnek.
Lépés 3 A melléklet törléséhez kattintson az X ikonra.

E-mail-mellékletek
A melléklet egy e-mail-üzenettel együtt elküldött fájl. A mellékletek lehetnek az e-mail törzsébe ágyazottak,
de csatolhatók normál mellékletként is.

E-mail-melléklet hozzáadásához:

Eljárás

Lépés 1 Kattintson a ikonra, és tallózással keresse meg a mellékletként feltöltendőfájlt.

• Amegengedett legnagyobb fájlméretet, a megengedett fájlformátumokat és a feltölthető fájlok maximális
számát a rendszergazda állítja be.

• Megtekintheti és letöltheti a mellékleteket az e-mail-szálbeli kapott e-mailekből.

• A PCI-szabálynakmeg nem felelő mellékleteket a rendszer törli, és az ilyen mellékletek szürkén jelennek
meg. Amikor ilyen melléklete(ke)t jelöl ki, az e-mail-szerkesztő fölött egy sávban megjelenik a
melléklet(ek) letiltásának oka; ez a sáv bezárható, de a követelményeknek meg nem felelő melléklet(ek)
továbbra is letiltva maradnak.

• Ha akkor navigál máshova az e-mail-szerkesztőből, amikor tartalom van az e-mail törzsében, akkor azt
a rendszer piszkozatként menti.

Lépés 2 Az ügynökök megtekinthetik a fájl előnézetét és méretét, mielőtt elküldenék az ügyfélnek.
Lépés 3 A melléklet törléséhez kattintson az X ikonra.

Sablonok
Az ügynökök az e-mail-sablonok formájában „konzerv” válaszokat is használhatnak. Ezek a sablonok segítenek
megőrizni az ügynöki válaszok konzisztenciáját, és csökkentik a gyakran használt üzenetek küldéséhez
szükséges időt.
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Sablon csatolása

Ha sablont szeretne használni egy beszélgetésben, kövesse az alábbi lépéseket:

Eljárás

Lépés 1 Kattintson a (Sablon) ikonra a szerkesztőmezőben.

A képernyőn megjelenik a beállított sabloncsoportok modális panelje.

A Minden sablon lap egy csapathoz konfigurált összes sablon listáját tartalmazza.

Lépés 2 Kattintson a Továbbiak gombra a csapathoz beállított sabloncsoportok teljes listájának megtekintéséhez.
Lépés 3 Válasszon egy sabloncsoportot a sabloncsoportban létrehozott sablonok listájának megtekintéséhez.
Lépés 4 Válassza ki a sablont. A megfelelő információk betöltődnek a szerkesztőmezőbe.

AKeresés mező segítségével szűrhet a sablonnévre – ehhez írjon be egy kulcsszót a Keresés mezőbe,
és a találatok alapján válasszon ki egy sablont.

Megjegyzés

Lépés 5 Kattintson a Küldés gombra.

Zárolt sablonok

A rendszergazdáknak joga van a sablonok zárolására, amikor létrehozza őket a rendszergazdai konzolon. A

zárolt sablonok mellett (Zárolás) ikon látható. Ezeket a lezárt sablonokat adott állapotukban használhatja,
szerkeszteni nem tudja őket. Ha szerkesztési műveletet próbál végrehajtani, akkor hibaüzenet jelenik meg a
képernyőn.

Helyettesíthető paraméterekkel rendelkező sablonok

A rendszergazdák helyettesíthető paraméterekkel rendelkező sablonokat hozhatnak létre, amelyek segítségével
az ügynökök személyre szabott üzeneteket küldhetnek az ügyfeleknek. Ön betöltheti a sablonokat a levélírás
mezőbe, a Tab billentyűvel pedig bejárhatja a cserélhető paramétereket, és megváltoztathatja őket.

A rendszerparamétereket dinamikusan behelyettesítő sablonok a csevegési konzolon

A rendszergazda által konfigurált sablonokat a sablontörzsben lévő rendszerparaméterekkel állíthatja be.
Amikor ilyen sablonokat használnak a csevegési beszélgetésekben, a rendszer dinamikusan ad értéket a
megfelelő rendszerparamétereknek a levélírás mezőben.

Rich Text formázás

A (formázás) ikonra kattintva Rich Text formázási stílusokat alkalmazhat a szövegre, mielőtt válaszol az
üzenetre.

A következő Rich Text formázási stílusokat alkalmazhatja a levélírás mezőben a válasz üzenetre:

LeírásFormázási stílus

Félkövérré teszi a szöveget.Félkövér
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LeírásFormázási stílus

Dőltté teszi a szöveget.Dőlt

Egy vonallal áthúzza a szöveget.Áthúzott

A kijelölt szövegre csak egy stílus alkalmazható. Ha például egy bizonyos szót vagy mondatot félkövérré
szeretne tenni, akkor nem teheti dőlt betűssé is.

Megjegyzés

Rich Text formázás e-mail-üzenetekben

A következő Rich Text formázási stílusokat alkalmazhatja az e-mail törzsében a válasz üzenetre:

LeírásFormázási stílus

Félkövérré teszi a szöveget.Félkövér

Dőltté teszi a szöveget.Dőlt

Aláhúzza a szöveget.Aláhúzott

Egy vonallal áthúzza a szöveget.Áthúzott

Előre beállított betűkészletet és stílust alkalmaz a szövegre.1. fejléc

A szöveget behúzással, idézetként jeleníti meg, a bal margón függőleges vonalat
húz mellé.

Nagybetű

Megváltoztatja a betű színét.Betűszín

Beszúr egy emojit.Emojik

A szöveget balra igazítja.Bal oldali behúzás

A szöveget jobbra igazítja.Jobb oldali behúzás

Rendezett listát hoz létre.Listázás rendezés szerint

Listajeles listát hoz létre.Listázás pontok szerint

A kijelölt szövegre hivatkozást szúr be.Hivatkozás

Táblázatot szúr be a szöveg területére.Táblázat

A Rich Text levélíró üzemmódjai
Az e-mail-szerkesztő a következő két módot támogatja:

• Olvasó mód: egy e-mailre kattintva elolvashatja az e-mail-beszélgetéseket.
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Ha új e-mailt kap a megtekintés módban, a szerkesztő felett egy sávban
megjelenik a Tekintse meg az összes üzenetet, hogy további lépéseket
tehessen üzenet.

Megjegyzés

• Levélíró mód: Levélíró módban normál e-maileket küldhet a szöveg megformázásával, képek
hozzáadásával, fájlok csatolásával és így tovább.

Munkafolyamat aktiválása
AWebex Contact Centert egyszerűen integrálhatja külső rendszerekkel annak érdekében, hogy az ügyfelek
rekordjai valós időben legyenek szinkronizálva. Ez munkafolyamatok segítségével érhető el. Ilyen
munkafolyamatokat akkor aktiválhat, amikor éppen egy ügyféllel beszélget.

A funkció használatához az ügyfeleknek a Connect magasabb verziójú kiadását kell beszerezniük.Megjegyzés

Munkafolyamat aktiválásához kövesse az alábbi lépéseket:

Eljárás

Lépés 1 Kattintson a levélírás mező felett található (Munkafolyamat aktiválása) ikonra.

A képernyőn megjelenik az előre beállított munkafolyamatokat tartalmazó felbukkanó ablak.

Lépés 2 Jelöljön ki egy munkafolyamatot, és kattintson az Aktiválás gombra.
Lépés 3 Ha a munkafolyamat úgy van konfigurálva, hogy bemeneti paramétereket fogadjon az ügynöktől, akkor

megjelenik egy felbukkanó ablak. Adja meg a szükséges paramétereket, és kattintson az Aktiválás gombra.

Amunkafolyamat aktiválása után a rendszer bejelentés formájábanmegjelenő felülvizsgálatot fűz a csevegési
szálhoz.

Lépés 4 Kattintson a Küldés gombra.

Bejelentések
A bejelentések segítségével részletesen betekintést nyerhet a csevegési beszélgetésekbe. A beszélgetési szálak
és a felülvizsgálatok során megnézheti a bejelentéseket.

Például a Beszélgetés LEZÁRVA bejelentés az előző beszélgetés időbélyegzőjével a beszélgetés lezárult
minden alkalommal megjelenik, amikor a beszélgetés Beszélgetés ÚJRAINDÍTVA értékű

Gyorsgomb kombinációk

Az Agent Desktop gyorsbillentyűi csevegési beszélgetésekhez

Az ügynökök a következő gyorsbillentyűket használhatják a csevegési üzenetekhez:
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Gyorsgomb kombinációkMűvelet

Ctrl + EnterCsevegési üzenet küldése

Ha egy üzenet a rendszer a Küldés gombra történő kattintás után sem küld el, akkor az ügynökök a
Kattintson ide az ismételt próbálkozáshoz hivatkozásra kattantva küldhetik el újra. A Kattintson ide
az ismételt próbálkozáshoz hivatkozás az ügynök neve mellett jelenik meg a csevegési szálban.

Megjegyzés

Az Agent Desktop gyorsbillentyűi e-mail-beszélgetésekhez

Az ügynökök a következő gyorsbillentyűket használhatják az e-mail-üzenetekhez:

Gyorsgomb kombinációkMűvelet

Ctrl + Shift + 6Válasz

Ctrl + Shift + 5Válasz mindenkinek

Ctrl + Alt + SE-mail küldése

Ctrl + Shift + 0E-mail-továbbítás

Kézbesítési visszaigazolások
Amikor üzenetet küld az ügyfélnek, az üzenetszál minden egyes üzenete mellett egy kézbesítési visszaigazolást
rögzít a rendszer. Az első üzenetnél az ELKÜLDVE, a többi üzenet esetében pedig a KÉZBESÍTVE
visszaigazolás rögzítésre kerül.

Állapot és a csatlakoztatott időzítők
A következő időzítők jelennek meg a(z) Agent Desktop rendszerben az összes csatornánál (hanghívás,
kitárcsázás, kimenő és digitális csatornák):

• Állapotidőzítő: Az ügynökállapot időzítője azElérhetőségi állapotmezőben jelenik meg a(z) vízszintes
fejléc rendszerben. Az időzítő azt mutatja, hogy Ön mennyi ideje van a jelenlegi állapotban. Az állapot
tartalmazza a rendszergazda által konfigurált Elérhető, RONA vagy bármely inaktív állapotot. Az
állapotidőzítő másodpercenként frissül, formátuma: pp:mm. Ha több mint egy órája tart a kapcsolata,
akkor a formátum a következőre vált: óó:pp:mm (például: 01:10:25). Amikor állapotát megváltoztatja
(például Elérhető-ről bármilyen inaktív állapotra), az időzítő 00:00-ra áll vissza.

• Tétlenségi időzítő: Ha Inaktív állapotban van, és bármilyen másik tétlen állapotra vált, az időzítő
az inaktív állapotban töltött aktuális időt és az inaktív állapotban töltött teljes időt mutatja. Tegyük
fel például, hogy 10 percen keresztül Tétlen állapotban van, majd 20 percre ebédszünetre megy (az
Ebédszünet egy beállított tétlen állapot). Ekkor az időzítő a következőt mutatja: 20:00/30:00. Az
Ebédszünet időtartama 20 perc (beállított tétlen állapot), a Tétlen állapotban töltött teljes idő pedig
30 perc.

Amikor elfogad egy hívást, csevegést, e-mailt vagy közösségi üzenetküldési beszélgetés kérést, megjelenik
azElkötelezett címke. A Foglalt címke azt jelzi, hogy Ön foglalt és éppen egy ügyféllel van kapcsolatban.
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Az ügyféllel folytatott interakció során a kapcsolat időzítője megjelenik a(z) Feladatlista és a(z) Interakció
vezérlés ablaktáblán. Ha az interakció véget ér, az állapot-időzítő megjelenik az Elérhetőségi állapot
mezőben a(z) vízszintes fejléc rendszerben. A csatorna-kapacitástól függően továbbra is fogadhat aktív
kéréseket a többi csatornán.

Példák:

• Tegyük fel, hogy amikor 2 perce Elérhető állapotban van, fogad egy bejövő hanghívási kérelmet.
Az Elérhető állapot Foglalt címkére változik. A kérés elfogadásától az interakció befejezéséig
eltelő idő 10 perc. A befejezési idő 2 perc. Az időzítő ekkor 14:00-t jelenít meg, amely magában
foglalja az Elérhető állapot időzítőjét (2 perc), az interakció idejét (10 perc) és a befejezési időt (2
perc), az állapot pedig Elérhető.

• Tegyük fel, hogy amikor 2 perce Elérhető állapotban van, fogad egy bejövő hanghívási kérelmet.
Az Elérhető állapot Foglalt címkére változik. Az ügyféllel folytatott interakció az állapot Tétlen
értékre változik, így Ön nem fogad bejövő kéréseket. Az az idő, amely a Tétlen állapotra váltástól
kezdve az interakciós tevékenység végéig eltelik, 10 perc. A befejezési idő 2 perc. Az időzítő ekkor
12:00-t jelenít meg, amely magában foglalja a Tétlen állapot időzítőjét, valamint az interakciós időt
(10 perc) és a befejezési időt (2 perc), az állapot pedig Tétlen.

A jelentéseket az elérhetőségi állapot, nem pedig a Engaged címke alapján
tekintheti meg, mivel az nem egy független állapot.

Megjegyzés

• Kapcsolati időzítő: Hívási, csevegési, e-mail- vagy közösségi üzenetküldési beszélgetés-kérés
elfogadásakor az időzítő a kérés mellett jelenik meg a(z) Feladatlista ablaktáblán. Az időzítő a kérés
elfogadása óta eltelt időt mutatja. A kapcsolati időzítő másodpercenként frissül, formátuma: pp:mm. Ha
többmint egy órája tart a kapcsolata, akkor a formátum a következőre vált: óó:pp:mm (például: 01:10:25).
A kapcsolati időzítő az Interakció vezérlés ablaktáblán is megjelenik.

A kapcsolati időzítő mellett az Interakció vezérlés ablaktábla egy másik időzítőt is megjelenít a rendszer
által beállított állapot és annak alapján, hogy Önmiként folytatja a kommunikációt. Ha például várakoztat
egy hívást, akkor az időzítő a tartásidőt jeleníti meg a Konzultáció fenntartva állapot mellet. További
információ a rendszer által beállított állapotokról itt található: Hanghívás állapotai, a(z) 32. oldalon és
E-mail- és csevegési állapotok, a(z) 33. oldalon.

Az Ügynökinterakció előzményei ablaktáblán a kapcsolatban töltött idő látható. A kapcsolatban töltött
időbe az ügyféllel folytatott kapcsolatának időtartama számít bele, egészen addig, amíg Ön be nem fejezi
a kommunikációt. Tegyük fel például, hogy egy ügyfélhívás során Ön egy másik ügynökkel konzultál,
mielőtt befejezi a kommunikációt az ügyféllel. A kapcsolatban töltött idő magában foglalja azt az időt,
amíg az ügyféllel állt kapcsolatban, és azt az időt is, amíg a másik ügynökkel konzultált.

táblázat 4: Időzítő kapcsoló a használati eset alapján

MegjegyzésekIdőzítőElérhetőségi
állapot nézet

Használati eset

-00:00InaktívTétlen – alapértelmezett
állapot bejelentkezéskor
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MegjegyzésekIdőzítőElérhetőségi
állapot nézet

Használati eset

Tegyük fel, hogy 10 percen keresztül Tétlen
állapotban van,majd 20 percre ebédszünetremegy
(az Ebédszünet egy beállított tétlen állapot). Ekkor
az időzítő a következőt mutatja: 20:00/30:00.

00:00/00:00Új tétlen állapot
(Ebédszünet)

Tétlenből tétlenbe – ha
kézzel vált át valamelyik
másik tétlen állapotba.
Például Tétlenből
Ebédszünetbe

Bármilyen hívási, csevegési, e-mail- vagy
közösségi üzenetküldési beszélgetés-kérés
fogadásához az állapotát Elérhetőre kell állítania.

00:00ElérhetőTétlenből Elérhetőbe – a
csatorna-kapacitás
függvényében kézileg
átválthat kapcsolati
kérések fogadására

Miután elfogadta a kapcsolati kérést, azElérhető
állapot ( ) Foglalt címkére ( ) változik.

Nincs
időzítő

FoglaltElérhetőből Foglaltba –
kapcsolati kérés
elfogadásakor
automatikusan átvált

Az állapotát Tétlenre állíthatja, ha nem szeretne
semmilyen bejövő hívást, csevegést, e-mailt és
közösségi üzenetküldési beszélgetés-kérést az
ügyféllel folytatott interakció során.

Ha az ügyféllel folytatott interakció során úgy
dönt, hogy tétlen állapotra vált, akkor a Foglalt

címke ikonja (Foglalt Elérhető állapotban)
értékről (Foglalt Tétlen állapotban) értékre vált
át.

Nincs
időzítő

FoglaltFoglaltból Tétlenbe – kézi
átváltás valamelyik tétlen
állapotra, hogy ne
fogadjon el kapcsolati
kérést az ügyféllel végzett
interakció közben

Megjeleníti a teljes időtartamot, amely tartalmazza
a tartalmi kérés elfogadásakor érvényes Elérhető
állapot idejét, a kérés elfogadásától az interakció
végéig eltelt időt (kapcsolati időzítő) és a
befejezési időt.

00:00ElérhetőFoglaltból Elérhetőbe – az
interakció befejezése után
automatikusan átkapcsol.

Ha a rendszergazda az Igen értéket adta meg a
Külső tárcsázás után rendelkezésre álló ügynök
beállításnak, akkor egy tárcsázásos hívás
befejezése után az Ön állapota akkor is Elérhető
lesz, ha a tárcsázásos hívást Tétlen állapotban
folytatta.

Nincs
időzítő

FoglaltTétlenből Elérhetőbe –
Foglalt

Ha a rendszergazda úgy állította be az Ügynök
tárcsázás után elérhető értékeként Nem-et adott
meg, akkor a hívások befejezése után az állapot
Tétlen lesz.

Nincs
időzítő

FoglaltTétlenből Tétlenbe –
Foglalt
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MegjegyzésekIdőzítőElérhetőségi
állapot nézet

Használati eset

A Redirection on No Answer (RONA) popover
esetén intézkednés szükséges, és az állapot
időmérője 00:00-tól kezdődik. Tegyük fel például,
hogy Ön 2 perce van Elérhető állapotban, és
fogadott egy hanghívási kérést. Ön az ügyféllel
nagyjából 5 perce folytatott interakció közben
e-mail kapcsolati kérést kap. Ha nem fogadja el
az e-mail kérést a megadott időn belül, megjelenik
a RONA popover. Ekkor választhat az Átváltás
Tétlenbe és az Átváltás Elérhetőbe lehetőségek
közül. Ha kiválasztja valamelyik lehetőséget, az
állapot-időzítő 00:00-től indul.

Foglalt –
nincs időzítő

RONA –
00:00

Foglaltból
RONA-ba

Foglaltból RONA-ba –
automatikusan átvált, ha
amegadott időn belül nem
fogadta el a kapcsolati
kérést.

Hogy az ügynökállapot időzítője és a kapcsolati kérés kapcsolatban töltött idejének időzítője pontos
értéket mutasson, a rendszeridőt szinkronizálni kell a hálózati idővel.

Megjegyzés

Értesítések
Az értesítések az Ön figyelmét igénylő új asztali eseményekre figyelmeztetik. Az értesítések attól függetlenül
jelennek meg, hogy Ön használ-e alkalmazást.

Kenyérpirító értesítés – böngésző
A kenyérpirító olyan natív böngészőértesítés, amely csak akkor jelenik meg, ha az asztal böngészőlapja a
háttérben van. A böngésző kenyérpirító értesítései akkor jelennek meg, ha az Agent Desktop nem az aktív
böngészőablakban vagy böngészőlapon található. Az Agent Desktop böngészőablaka vagy böngészőlapja
inaktív, ha

• Ön böngészőablakokban vagy böngészőlapokon dolgozik;

• Ön más alkalmazásokon dolgozik;

• kis méretűre állította az Agent Desktop böngészőablakát.

Ha az Agent Desktop nem az aktív böngészőablakban vagy böngészőlapon található, akkor erre – a böngésző
beállításainak megfelelően – hangjelzéssel kísért értesítés figyelmezteti a böngésző tálcáján. A kenyérpirító
értesítésre kell kattintania, hogy aktívvá tegye az Agent Desktop ablakát vagy lapját. A böngésző kenyérpirító
értesítésének viselkedését és a rá vonatkozó korlátozásokat alább ismertetjük:

• A böngésző kenyérpirító értesítésénekmegjelenítése az operációs rendszertől és a böngésző beállításaitól
függ.

• Meg kell adnia az operációs rendszer és a böngésző számára a kenyérpirító értesítésre vonatkozó
engedélyeket.

• Amikor a rendszer kéri, meg kell adnia a böngészőre vonatkozó engedélyeket.
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• Az operációs rendszertől függ, hogy a böngésző kenyérpirító értesítésének előugró ablaka hol jelenik
meg.

• A böngésző kenyérpirító értesítései nem halmozhatók egymásra. Egy új értesítés a meglévő értesítés
előugró ablakának helyébe lép.

A támogatott böngészőről itt található további információ: Böngészővel kapcsolatos követelmények, a(z) 2.
oldalon.

• A kenyérpirító értesítések a hívásokra, a csevegésekre, az e-mailekre és a közösségi üzenetküldési
beszélgetésekre vonatkoznak. A kenyérpirító értesítések közé tartozik a figyelmeztető üzenet és az
ügyfél, telefonszáma, neve vagy e-mail-címe. Például: Bejövő e-mail, feladó: gipszjakab@gmail.com.

• A rendszergazda állítja be azt az időintervallumot, amelynek eltelte után a kenyérpirító értesítéseinek
automatikus bezáródnak. Windows OS, Chrome OS és macOS rendszerekben a Chrome böngésző
figyelembe veszi az időtúllépési értéket. A többi támogatott böngésző azonban nem veszi
következetesen figyelembe a beállított értesítési időtúllépési értéket.

Megjegyzés

Böngészőbeállítások a Chrome-hoz
A leküldéses értesítések nem biztos hogy felugranak a Windows 10 és Windows 11 rendszereken futtatott
Chrome böngészőkben. Az értesítések asztalon és nem azÉrtesítések kezelése panelen történőmegjelenítéséhez
Windows 10 ésWindows 11 rendszereken kapcsolja ki a Natív értesítések engedélyezése funkciót a Chrome
böngészőben (86 és korábbi verziók). Az asztalon megjelenő kenyérpirító értesítések natív formában jelennek
meg.

Eljárás

Lépés 1 Nyissameg aChrome-ot, és a címsorba írja be:chrome://flags/#enable-native-notifications.
Lépés 2 A billentyűzeten nyomja meg az Enter billentyűt.
Lépés 3 Válassza a Letiltva lehetőséget a címkézett mezős legördülő listából.
Lépés 4 Kattintson az Újraindítás gombra.

Az értesítések az asztalon natív formában jelennek meg.

Asztali értesítés
Az asztali vagy az alkalmazás szintű értesítések az Asztal jobb felső sarkában jelennek meg. Az asztali
értesítések viselkedését és a rájuk vonatkozó korlátozásokat alább ismertetjük:

• Az asztali értesítések halmozottak is lehetnek.

• Az asztali értesítések automatikusan bezárhatók.

• Az Asztalban az asztali értesítések megjelenését az Értesítési beállítások határozzák meg. Bővebb
információért lásd: Értesítési beállítások engedélyezése és letiltása, a(z) 55. oldalon.
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A rendszergazda a következőket állítja be:

• A egyszerre megjelenítendő asztali értesítések száma.

• Az az időintervallum, amelynek eltelte után az asztali értesítések automatikusan bezárulnak. Az értesítések
beállított időtúllépése a Windows OS és Chrome OS rendszerben támogatott böngészőkre vonatkozik.
MacOS-ben a támogatott böngészők automatikusan bezárják az értesítéseket.

Az asztali értesítések a hívásokra, a csevegésekre, az e-mailekre és a közösségi üzenetküldési beszélgetésekre
vonatkoznak. Az értesítés tartalmazza az ügyfél nevét, a telefonszámot, a csevegési üzenetet vagy a kéréssel
kapcsolatos információkat. Az alábbiakban példák láthatók:

ÉrtesítésMűvelet

Felvétel automatikus folytatása

A felvétel 5 másodperc múlva folytatódni fog.

Hívásrögzítés folytatásakor.

Ügyfélinformáció frissítve

A változásokat felülírják a frissített hívásadatokkal.

Amikor több felhasználó egyidejűleg
szerkeszti a Híváshoz tartozó adatok (CAD)
változó értékeit.

Felugró képernyő megjelenítve

Felugró képernyő jelent meg.

Felugró képernyő ismételt megnyitása vagy <Screen
Pop hyperlink>

A rendszergazda által a Flow Designer
alkalmazásban beállított útválasztási konfiguráció
alapján a testre szabott megjelenített szöveg vagy
a Felugró képernyő ismételt megnyitása
hivatkozás látható.

Megjegyzés

Amikor sikeresen megjelent Önnek egy
előugró képernyő.

Konzultásra csatlakozott

Konzultációs kérését elfogadtuk.

Amikor egy másik ügynök fogadja az Ön
konzultációs kérését.

Konferencia csatlakoztatva

Konferencia kérését elfogadtuk.

Amikor egy másik ügynök fogadja az Ön
konferenciakérését.

Konzultációs hívás fenntartva

Konzultációs hívását tartásba helyeztük.

Amikor egy konzultációs hívási kérés tartásba
kerül.

Automatikus adminisztráció

Hívása automatikusan befejeződött.

Amikor egy hívás automatikusan befejeződik.

Üzenetek tőle Gipsz Jakab

Rendben, értem. Köszönöm!

Amikor csevegési üzenetet kap az ügyféltől.

Üzenetek tőle Gipsz Jakab

Mellékletet küldött.

Amikor mellékletet küld az ügyfélnek.
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ÉrtesítésMűvelet

Üzenetek tőle Hecker Barara

Halihó! Hecker Barbara vagyok. Lehetne, hogy...

Amikor a konferencia csevegési üzenetet egy
másik ügynöknek küldi el.

Csevegés befejezése tőle: Kis Pista

A csevegés befejeződött.

Amikor az ügyfél befejez egy csevegési
üzenetet.

Csapat váltása sikeres

Most ide van bejelentkezve: Értékesítési_csapat.

Amikor csapatot vált.

Bejövő hívás innen: Gipsz Juliska

00:02

Amikor bejövő hívást kap a Webex
alkalmazásról.

Üzenet tőle Gipsz Jakab

Rendben, értem. Köszönöm!

Amikor csevegési üzenetet kap a Webex
alkalmazásról.

Bejövő találkozó innen: Gipsz Juliska személyes szobája

00:02

Amikor megbeszélési kérést kap a Webex
alkalmazásról.

Ütemezett megbeszélés demóhoz

5 percen belül

Ha nincsmegadva egy ütemezett megbeszélés neve,
akkor az értesítés fejlécében az alapértelmezett
személyes szoba neve jelenik meg. Például: Gipsz
Juliska személyes szobája.

Megjegyzés

Ha a megbeszélés már elkezdődött, akkor a hátralévő idő
helyére a Most szöveg kerül.

Ütemezett megbeszélés demóhoz

Most

Amikor ütemezett megbeszélési kérést kap
a Webex alkalmazásról.

• A Feladatlista ablaktáblánMindegyik csevegési és közösségi üzenetküldési beszélgetés feladatban
egy címke mutatja az olvasatlan üzenetek számát.

• Hangjelzés figyelmezteti, amikor csevegési, közösségi üzenetküldési beszélgetés- vagy e-mail-kérést
kap.

Megjegyzés

Ügynök állapotai
Az ügynök állapota a felhasználó munkaállapotát jelöli, miközben az ügynök az Agent Desktopot használja.
Az ügynök állapotai a következők:
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• Az Ön által beállított állapot – Azt határozza meg, hogy az összes kommunikációs csatornán (hívás,
csevegés, e-mail vagy közösségi üzenetküldési beszélgetés-kérés) tud-e fogadni és elfogadni kapcsolatokat.
Bővebb információért lásd: Az ügynök elérhetőségi állapotai, a(z) 29. oldalon.

• A rendszer által beállított állapot – Az az állapot, amelyet a rendszer az Ön által kommunikációra használt
csatorna alapján Önhöz rendel. Bővebb információért lásd: Hanghívás állapotai, a(z) 32. oldalon és
E-mail- és csevegési állapotok, a(z) 33. oldalon.

Az ügynök elérhetőségi állapotai
Az alábbiak azok az ügynöki állapotok, amelyek megjelennek a(z) Agent Desktop rendszerben, és az összes
csatornára érvényesek (hanghívás, kitárcsázás, kimenő és digitális csatornák):

• Elérhető

• Inaktív, a(z) 29. oldalon

• CSNV, a(z) 30. oldalon

Az ügynök címkéje a következő:

• Foglalt, a(z) 31. oldalon

Elérhető

Az Elérhető állapot azt jelzi, hogy Ön készen áll arra, hogy fogadja az Önhöz irányított kapcsolatfelvételi
kéréseket, és válaszoljon rájuk.Miután bejelentkezett, a legördülő listából azElérhető elemet kell kiválasztania
hanghívási, csevegési, e-mail- és közösségi üzenetküldési beszélgetés-kérések elfogadásához. Az Elérhető
állapotot egy zöld ( ) ikon előzi meg.

• A rendszer bármilyen kommunikációt, például hanghívást, csevegést, e-mailt, közösségi
üzenetküldési beszélgetést vagy kampányt csak akkor irányít Önhöz, ha az Ön állapota Elérhető.
Bővebb információért lásd: Az elérhetőségi állapot módosítása, a(z) 48. oldalon.

• Hogy ez mennyi időt vesz igénybe, az a hálózati kapcsolattól függ.

Megjegyzés

Inaktív

A Tétlen állapot azt jelzi, hogy Ön be van jelentkezve, de nem áll készen az Önhöz irányított kérések
fogadására. Amikor bejelentkezik az Asztalra, állapotát a rendszer a rendszergazda által beállított alapértelmezett
tétlenségi okra állítja.

A rendszergazda több tétlenségi okot is megadhat, a vállalat igényei szerint. Ha értekezleten vagy képzésen
vesz részt, vagy ha ebédszünetre megy, akkor a legördülő lista megfelelő elemét választva állapotát állítsa be
egy tétlenségi okra. A rendszergazda által definiált tétlenségi okok előtt egy szürke ( ) ikon látható.

Akkor is kiválaszthat okot a tétlen állapotra, amikor egy ügyféllel foglalkozik; például az ügyféllel folytatott
csevegési munkamenet során, vagy amikor e-mail-üzenetre válaszol. A tétlen állapothoz használandó okokról
a rendszergazdától kaphat további tájékoztatást.
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Ha Elérhető vagy Tétlen állapotban van, és éppen nem folytat beszélgetést, akkor felügyelője
kijelentkeztetheti az Asztalból. Az Asztal eléréséhez újra be kell jelentkeznie. Bővebb információért
lásd: Bejelentkezés az Agent Desktopba., a(z) 43. oldalon.

Megjegyzés

CSNV

A RONA (Redirection on No Answer – Átirányítás, ha nincs válasz) állapot azt jelzi, hogy a megadott időn
belül nem fogadott egy hanghívási, csevegési, e-mail- vagy közösségi üzenetküldési beszélgetés-kérést. A
rendszer a hanghívási, csevegési, e-mail- vagy közösségi üzenetküldési beszélgetés-kérést visszateszi a
várólistára. A rendszer az Ön állapotát Elérhetőről RONA-ra változtatja. Az RONA állapot előtt egy piros
( ) ikon látható.

Azt, hogy mennyi idő áll rendelkezésre valamelyik csatornáról érkező kérés fogadásához, a rendszergazda
állítja be. Ha a beállított maximális idő több mint nyolc másodperc, akkor öt másodperccel azelőtt, hogy az
Ön állapota RONA-ra változna, villogni kezd az intézkedés gombja egy felugróban.

Ha az időzítőn látható, megadott időn belül nem tudja elfogadni a kérést, akkor a felugró műveletgombja
néhány másodpercig villog, az ön állapota pedig RONA-ra (Átirányítás, ha nincs válasz) változik. A kérés
visszakerül a várólistára.

A következő esetekben a rendszer nem tud új kapcsolatfelvételi kérést rendelni Önhöz:

• A kérésre nem érkezett válasz az Elérhető állapotban.

• Helytelen a megadott Tárcsázandó szám vagy Mellék.

Amikor az állapota RONA-ra változik, egy felugróban a következő lehetőségek jelennek meg:

• Ugrás Tétlen állapotba: Amikor az Ugrás Tétlen állapotba elemre kattint, állapota RONA-ról a
rendszergazda által beállított alapértelmezett tétlenségi okra változik.

• Ugrás Elérhető állapotra: Amikor az Ugrás elérhető állapotra elemre kattint, állapota RONA-ról
Elérhetőre változik. Az Elérhető állapot azt jelzi, hogy Ön készen áll arra, hogy fogadja az Önhöz
irányított kapcsolatfelvételi kéréseket, és válaszoljon rájuk.

Amikor egy bejövő hívási kérés a hálózat, a telefon vagy más eszközök meghibásodása miatt nem érkezik
meg Önhöz, akkor az Ön állapota RONA lesz. A felugróban megjelenő Ugrás Tétlen állapotba elemre
kattinthat, és megkérheti a rendszergazdát, hogy vizsgálja ki a helyzetet.

• Kézzel nem tudja állapotát RONA-ra módosítani.

• Ha fogadni szeretne egy hanghívási, csevegési, e-mail- vagy közösségi üzenetküldési
beszélgetés-kérést, akkor állapotát kézzel kell RONA-ról Elérhetőre módosítania.

• Ha nem az Asztal alkalmazás az aktív böngészőablak vagy böngészőlap, akkor egy
kenyérpirító-értesítés jelenik meg, amikor az állapota RONA-ra változik. Bővebb információért
lásd: Kenyérpirító értesítés – böngésző, a(z) 25. oldalon.

Megjegyzés
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Foglalt

A Foglalt címke azt jelzi, hogy Ön foglalt és éppen egy ügyféllel van kapcsolatban. Miután elfogadta a
kapcsolati kérést, az Elérhető állapot ( ) Foglalt címkére ( ) változik.

Ha az ügyféllel folytatott interakció során úgy dönt, hogy tétlen állapotra vált, akkor a Foglalt címke ikonja
(Foglalt Elérhető állapotban) értékről (Foglalt Tétlen állapotban) értékre vált át.
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A csatlakoztatási időzítő a(z) Interakció vezérlés ablaktáblában jelenik meg, és nem az Elérhetőségi állapot
mezőben. Amikor az interakció véget ér, megjelenik az állapot és az időzítő. Bővebb információért lásd:
Állapot és a csatlakoztatott időzítők, a(z) 22. oldalon.

Ha az Available állapot ( ) Foglalt állapotra változik, akkor a csatorna-kapacitás függvényében a többi
csatornán továbbra is fogadhatja az aktív kéréseket.

A(z) Agent Desktop akkor is megtartja az elérhetőségi állapotot, ha Ön bezárja a böngészőt, vagy törli
a böngésző gyorsítótárát.

Megjegyzés

Hanghívás állapotai
A hanghívások kezdeti állapotát a rendszer határozza meg. A hívás állapota a hívás folyamán Ön által
végrehajtott művelettől és attól függően változik, hogy egy ügyféllel vagy egymásik ügynökkel kommunikál-e.
Például amikor várakoztatni kezdi az ügyfelet, az Interakció vezérlés ablaktábla a Hívásvisszatartás állapotot
mutatja.

Kapcsolati időzítő: Hívási, csevegési, e-mail- vagy közösségi üzenetküldési beszélgetés-kérés elfogadásakor
az időzítő a kérés mellett jelenik meg a(z) Feladatlista ablaktáblán. Az időzítő a kérés elfogadása óta eltelt
időt mutatja. A kapcsolati időzítő másodpercenként frissül, formátuma: pp:mm. Ha több mint egy órája tart
a kapcsolata, akkor a formátum a következőre vált: óó:pp:mm (például: 01:10:25). A kapcsolati időzítő az
Interakció vezérlés ablaktáblán is megjelenik.
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Ha a hívóval (ügyféllel) vagy egymásik ügynökkel kommunikál, a rendszer – az Ön által végrehajtott művelet
alapján – a következő hanghívási állapotokat állítja be:

• Kicsengés – Azt jelzi, hogy a bejövő hívás felugrója az asztal jobb alsó sarkában jelenik meg. Ha a
rendszergazda által beállított időn belül nem tudja fogadni a hívást, a hívás visszakerül a várólistára. A
rendszer az Ön állapotát Elérhetőről RONA-ra változtatja.

• Hívásvisszatartás – Azt jelzi, hogy az ügyfelet várakoztatja.

• Tanácsadás kérése – Azt jelzi, hogy Ön konzultációs hívást kezdeményezett.

• Tanácsadás – Azt jelzi, hogy egy másik ügynökkel folytat konzultációt.

• Konzultáció fenntartva – Azt jelzi, hogy várakoztatja azt az ügynököt, akivel konzultációt folytat.

• Konferencia ikon <telefonszámmal vagy az ügynök nevével> – Ön, az ügyfél és egy másik ügynök közti
háromirányú kommunikációt jelez.

• Befejezés – Azt jelzi, hogy az Ön befejezte a hanghívást az ügyféllel.

E-mail- és csevegési állapotok
A csevegési és az e-mailkérés kiindulási állapotait a rendszer határozza meg, Ön pedig a kommunikáció során
módosítja őket.

E-mail-állapot

• Befejezés – Azt jelzi, hogy az Ön befejezte az e-mail-kommunikációt az ügyféllel.

Csevegési és közösségi csatorna-állapotok

A csevegési és közösségicsatorna-kérések állapota a következő lehet:

• Konferencia kérve – Azt jelzi, hogy Ön konferenciacsevegést kezdeményezett.

• Konferencia – Háromirányú kommunikációt jelez Ön, az ügyfél és egy másik ügynök között.

• Befejezés – Azt jelzi, hogy az Ön befejezte a csevegést vagy a közösségi üzenetküldési beszélgetést az
ügyféllel.

Hozzáférés
Az Agent Desktop olyan funkciókat támogat, amelyek segítséget nyújtanak a rosszul látó és látáskárosodott
felhasználóknak. A következő táblázat bemutatja, hogyan lehet navigálni az Agent Desktopban a kisegítő
lehetőségek segítségével.
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Webes kisegítő lehetőségek

A következő billentyűket kell
használni

A következő műveletet végrehajtásáhozAz Agent Desktop eleme

Fel és Le nyílA mentett e-mail-címek görgetése a
legördülő listában.

Bejelentkezés

EnterE-mail-cím kiválasztása.Bejelentkezés

Mac-billentyűzet: Command
+ Balra nyíl

Windows-billentyűzet: Alt +
Balra nyíl

A kiválasztott e-mail-cím módosítása.Bejelentkezés

EnterBejelentkezés az Agent Desktopba.Bejelentkezés

Jobbra nyíl és EnterA Tárcsázandó szám vagy a Mellék
kiválasztása.

Állomás hitelesítő adatai

Lap

Jobbra és Balra nyíl

Fókuszba állítás és egy lehetőség
kiválasztása a Tárcsázandó szám vagy a
Mellék párbeszédpanelen.

Állomás hitelesítő adatai

LapNavigálás a Tárcsázandó szám vagy a
Mellék párbeszédpanel elemei között.

Állomás hitelesítő adatai

Fel és Le nyílCsapat nevének kiválasztása a Csapat
legördülő listából.

Állomás hitelesítő adatai

EnterVálasszon ki egy lehetőséget.Állomás hitelesítő adatai

EscAz Állomás hitelesítő adatai
párbeszédpanel bezárása.

Állomás hitelesítő adatai

Tab és EnterAz Értesítési központ elérése.Értesítési központ

Fel és Le nyílÉrtesítések görgetése.Értesítési központ

Tab, majd Enter vagy SzóközAz összes értesítésmegjelölése olvasottként,
előugró képernyő ismételt megnyitása,
értesítés bezárása és az értesítések figyelmen
kívül hagyása.

Értesítési központ

Esc vagy Enter vagy SzóközAz Értesítési központ párbeszédpanel
bezárása.

Értesítési központ

Fel és Le nyílAz ügynök állapotának megkeresése
görgetéssel a legördülő listában.

ügynök állapota

EnterÜgynökállapot kiválasztása.ügynök állapota

Esc vagy Enter vagy SzóközAz Ügynök állapota párbeszédpanel
bezárása.

ügynök állapota
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A következő billentyűket kell
használni

A következő műveletet végrehajtásáhozAz Agent Desktop eleme

Enter vagy SzóközA Felhasználói profil párbeszédpanel
elérése.

Felhasználói profil

Tab és EnterNavigálás a Felhasználói profil
párbeszédpanel lehetőségei között.

Felhasználói profil

EscA Felhasználói profil párbeszédpanel
bezárása.

Felhasználói profil

Tab és EnterAz Értesítési beállítások elérése.Értesítési beállítások

Tab és SzóközBeállítások (váltógombok) engedélyezése,
illetve letiltása azÉrtesítési beállításokban.

Értesítési beállítások

NyílbillentyűkA hangerő növelje vagy csökkentse.Értesítési beállítások

Tab, majd Enter vagy SzóközNémítás, némítás feloldása vagy hang
lejátszása.

Értesítési beállítások

Tab és SzóközVáltás sötét üzemmódra (váltógomb).Sötét mód

Tab és EnterAGyorsbillentyűk párbeszédpanel elérése.Gyorsgomb kombinációk

Tab és EnterNavigálás a Billentyűzetparancs lista
párbeszédpanelenmegjelenő elemek között.

Gyorsgomb kombinációk

Tab, majd Enter vagy SzóközKeresési feltétel törlése a Keresés mezőben.Gyorsgomb kombinációk

Tab és EnterOszlopok rendezése aBillentyűzetparancs
lista párbeszédpanelen.

Gyorsgomb kombinációk

Tab, majd Fel vagy Le nyílA gyorsbillentyűk listájának görgetése.Gyorsgomb kombinációk

Tab, majd Enter vagy SzóközABillentyűzetparancs lista párbeszédpanel
teljes méretűvé alakítása, visszaállítása és
bezárása.

Gyorsgomb kombinációk

Tab és EnterHibajelentés letöltése.Hibajelentés

Jobbra vagy Balra nyílNavigálás a jelentésekben.Ügynökteljesítmény statisztikák
jelentések

EnterVálasszon ki egy jelentést.Ügynökteljesítmény statisztikák
jelentések

NyílbillentyűkVáltás a feladatok között.Feladatlista

Enter vagy SzóközFeladat kiválasztása.Feladatlista

Jobbra és Balra nyílNavigálás az összes csatorna között az
Ügynökinterakció előzményeiben.

Ügynökinterakció előzményei
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A következő billentyűket kell
használni

A következő műveletet végrehajtásáhozAz Agent Desktop eleme

EnterCsatorna kiválasztása.Ügynökinterakció előzményei

LapVáltás egy adott csatorna kapcsolati
előzményei között.

Ügynökinterakció előzményei

EnterFelugró kérés elfogadása.Popover

LapVáltás felugró kérések között.Popover

LapNavigálás az Interakció vezérlés elemei
között.

Interakció vezérlés

EnterVálasszon ki egy lehetőséget.Interakció vezérlés

LapVáltás a CAD változó-értékek között.CAD-változók

Enter vagy SzóközCAD-változó-értékének kiválasztása.CAD-változók

Jobbra és Balra nyílRádiógombos lehetőség kiválasztása.Átadás, tanácskérés vagy
konferencia

Fel és Le nyílKiválasztás a legördülő listából.Átadás, tanácskérés vagy
konferencia

EnterVálasszon ki egy lehetőséget.Átadás, tanácskérés vagy
konferencia

EscA párbeszédpanel bezárása.Átadás, tanácskérés vagy
konferencia

Tab, majd Enter vagy SzóközNavigálás a lehetőségek között.Csevegés és Közösségi
üzenetküldési beszélgetés

Tab, majd Enter vagy SzóközKapcsolatfelvételi információk kinyitása
vagy összecsukása.

Csevegés és Közösségi
üzenetküldési beszélgetés

Tab, majd Enter vagy SzóközNavigálás a lehetőségek között.E-mail

Tab, majd Enter vagy SzóközKapcsolatfelvételi információk kinyitása
vagy összecsukása.

E-mail

Tab, majd Enter vagy SzóközA Rich Text formázási stílus kiválasztása.E-mail

Jobbra és Balra nyílA Címjegyzék vagy a Tárcsázó
kiválasztása.

Tárcsázásos hívás

Fel és Le nyílA Címjegyzék bejegyzéseinek vagy
Tárcsázó tárcsázott számainak görgetése.

Tárcsázásos hívás

Tab, majd Enter vagy SzóközKeresési feltétel törlése a Keresés mezőben.Tárcsázásos hívás
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A következő billentyűket kell
használni

A következő műveletet végrehajtásáhozAz Agent Desktop eleme

Tab és EnterNévjegy kiválasztása a Címjegyzékből
hívás kezdeményezéséhez.

Tárcsázásos hívás

Tab, majd Enter vagy SzóközNavigálás aTárcsázó számbillentyűzetének
számgombjai között hívás
kezdeményezéséhez.

Tárcsázásos hívás

EscA Tárcsázásos hívás párbeszédpanel
bezárása.

Tárcsázásos hívás

Tab, majd Enter vagy SzóközWidgetek teljes méretűvé alakítása és
visszaállítása.

Kiegészítő információk

Jobbra és Balra nyílNavigálás az Kiegészítő információk
ablaktábla lapjai között.

Kiegészítő információk

Enter vagy SzóközLapfül kiválasztása.Kiegészítő információk

Tab vagy Fel és Le nyílNavigálás a lap elemei között.Kiegészítő információk

Tab és EnterAz azE-mail üzenet megtekintése gombra
hivatkozás elérése aKapcsolat előzményei
lapon.

Kiegészítő információk

Tab, majd Enter vagy SzóközNavigálás az Elrendezés szerkesztése
lehetőségei között.

Kiegészítő információk

Tab és EnterAz Asztal teljes elrendezésének
visszaállítása.

Asztal elrendezésének
alaphelyzetbe állítása

Tab, majd Enter vagy SzóközNavigálás az Elrendezés visszaállítás
megerősítés párbeszédpanelen, és a
párbeszéd elemeinek kiválasztása.

Asztal elrendezésének
alaphelyzetbe állítása

Tab, majd Enter vagy SzóközABefejezési okok párbeszédpanel kinyitása
és összecsukása.

Befejezés

LapNavigálás aBefejezési okok párbeszédpanel
elemei között.

Befejezés

Tab, majd Enter vagy SzóközAz automatikus befejezés megszakítása.Befejezés

Fel és Le nyílRádiógombos lehetőség kiválasztása.Befejezés

Tab, majd Enter vagy SzóközFelgöngyölítés beküldése.Befejezés

LapNavigálás a Súgóközpont párbeszédpanel
elemei között.

Súgó

EnterVálasszon ki egy lehetőséget.Súgó
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A következő billentyűket kell
használni

A következő műveletet végrehajtásáhozAz Agent Desktop eleme

Shift+Tab és EnterEgy konkrét súgótémakör elérése egy új
lapon.

Súgó

EscA Súgóközpont párbeszédpanel bezárása.Súgó

Lap

Enter vagy Szóköz

Kijelentkezés az Agent Desktopból.Kijelentkezés

Tab, majd Fel és Le nyílNavigálás a Webex alkalmazás elemei
között.

Webex alkalmazás

Enter vagy SzóközVálasszon ki egy lehetőséget.Webex alkalmazás

Képernyőolvasó támogatása
Az Agent Desktop a JAWS képernyőolvasó szoftvert is támogatja az alábbi elemek esetében.

Ha többet szeretne tudni a támogatott JAWS-verzióról, nézze meg aCisco Webex Contact Centerre vonatkozó
Termékelérhetőségi sablonok (Product Accessibility Templates – VPAT) jelentést.

MegjegyzésElemAblaktábla vagy oldal
vagy widget

A képernyőolvasó felolvassa az ikon nevét, a fejlécet, a
mező nevét, a kombinált listát, a legördülő listát,
váltógombot, a szöveges mezőt, a keresési lehetőséget, a
hibaüzenetet, a felsorolt elemek számát, a súgószöveget, a
kinyitást vagy összecsukást, valamint a folytatás
billentyűparancsát.

A JAWS képernyőolvasó nem olvassa fel a
keresési feltétel alapjánmegjelenő, automatikusan
kiegészülő legördülő listát.

Megjegyzés

Ikonok és felhasználói
felület

Agent Desktop

A képernyőolvasó felolvassa az e-mail-címet és a folytatás
szükséges következő műveletet.

MezőnevekBejelentkezés

A képernyőolvasó felolvassa azt a hibaüzenetet, amely az
állomás-bejelentkezési adatok sikertelen elküldése miatt
jelenikmeg. Például amikor érvénytelen a tárcsázandó szám.

Hiba az Állomás
hitelesítő adatai
párbeszédpanelen.

Bejelentkezés állomása

A képernyőolvasó felolvassa az olvasatlan üzenetek számát
és a párbeszédpanelen megjelenő beállításokat.

Üzenetek számaÉrtesítési központ

A képernyőolvasó felolvassa az ügynökállapot legördülő
listáját.

Listaügynök állapota
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MegjegyzésElemAblaktábla vagy oldal
vagy widget

A képernyőolvasó felolvassa a profil beállításait.BeállításokFelhasználói profil

A képernyőolvasó felolvassa a profilhoz társított útválasztási
típus leíró súgószövegét.

Csatornakapacitás

A képernyőolvasó felolvassa az értesítési beállítások leíró
súgószövegét:Értesítések engedélyezése,Néma értesítések
engedélyezése és Hangos értesítések engedélyezése.

SúgószövegÉrtesítési beállítások

A képernyőolvasó felolvassa a hasábfejléc címét és a sorok
értékét.

Hasábfejléc és sorokGyorsgomb
kombinációk

A képernyőolvasó felolvassa a hibajelentés letöltési állapotát.ÁllapotLetöltési hiba jelentés

A képernyőolvasó felolvassa a widget címét.CímÜgynökteljesítmény
statisztikák

A képernyőolvasó felolvassa a táblázat fejlécét és a táblázat
egyes celláit.

Táblázat

A képernyőolvasó felolvassa a kapcsolatkérés nevét,
telefonszámát vagy az e-mail-címet, valamint a csatorna
típusát. Például: e-mail ettől: johndoe@gmail.com.

KapcsolatkérésFeladatlista és felugró

A képernyőolvasó felolvassa a kapcsolatkérés nevét,
telefonszámát vagy az e-mail-címet, valamint a csatorna
típusát és más adatokat.

Kapcsolat előzményeiÜgynökinterakció
előzményei

A képernyőolvasó felolvassa a widget címét és tartalmát.Cím és tartalomKisalkalmazás

A képernyőolvasó felolvassa a címjegyzék tartalmát.CímjegyzékTárcsázásos hívás

A képernyőolvasó felolvassa a tárcsázón lévő számot.TárcsázóTárcsázásos hívás

A képernyőolvasó felolvassa a Súgóközpont
párbeszédpanelen található beállításokat, a tartalomjegyzéket
és a hivatkozás szövegét.

PárbeszédpanelSúgó

Gyorsbillentyűk elérése
Agyorsbillentyűkkel egyszerűen elérhetők az asztal funkciói. A gyorsbillentyűk egy adott művelet elvégzésének
alternatív módot határozzák meg az asztalon. Egy gyorsbillentyű használatához ügyeljen arra, hogy a fókusz
az asztal képernyőjén belül legyen.

Győződjön meg arról, hogy az operációs rendszeren a billentyűzet megjelenítési nyelve angol (Amerikai
Egyesült Államok), és a(z) Asztal minden gyorsbillentyűje a várakozásoknak megfelelően reagál.

Megjegyzés

A gyorsbillentyűk listájának eléréséhez:
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Mielőtt elkezdené

Korábban már be kellett jelentkeznie az Asztalba. Bővebb információért lásd: Bejelentkezés az Agent
Desktopba.ba.

Eljárás

Lépés 1 Kattintson a(z) Asztal jobb felső sarkában található Felhasználói profil elemre.
Lépés 2 A Súgó részen kattintson a Gyorsbillentyűk elemre.

A Gyorsgomb kombinációk listája párbeszédpanelen a következők találhatók:

• Előre meghatározott gyorsbillentyűk

• Egymással ütköző gyorsbillentyűk

• A Gyorsgomb kombinációk listája a CTRL + ALT + F gyorsbillentyűvel érhető el.

• A gyorsbillentyűk nem működnek, ha ugyanazok a billentyűk több művelet végrehajtásához
is hozzá vannak rendelve. A gyorsbillentyű-ütközések feloldásához forduljon a
rendszergazdához.

• A Keresés mező segítségével szűrje a listát.

Megjegyzés

Lépés 3 (Nem kötelező) A Gyorsgomb kombinációk listája párbeszédpanel húzásához vagy átméretezéséhez tegye
a következőket:

• A párbeszédpanel húzásához vigye az egérmutatót a párbeszédpanel fölé. Az egérmutató alakja lesz.
Kattintson, és húzza a párbeszédpanelt a kívánt helyre.

• A párbeszédpanel átméretezéséhez vigye az egérmutatót a párbeszédpanel szegélye fölé. A mutató

helyzetétől függően a mutató alakja vagy (méretező fogantyú) lesz. Kattintson, és húzza a
méretező fogantyút húzva méretezze át a párbeszédpanelt.

• A párbeszédpanelt nem lehet a minimális méretnél (480 x 320 képpont – szélesség x magasság) kisebbre
átméretezni. Ez biztosítja, hogy a párbeszédpanel tartalma mindig olvasható lesz.

• A párbeszédpanel teljes méretűre alakításához kattintson a gombra.

Ügynökök gyorsbillentyűi
Az alábbi táblázat az ügynökspecifikus gyorsbillentyűket sorolja fel:

Ha Mac billentyűzetet használ, akkor az Alt billentyű helyett nyomja meg az Option billentyűt nyomja
le. Ha például az Elérhető állapotra szeretne váltani, nyomja meg a Control-Option-R
billentyűkombinációt.

Megjegyzés
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táblázat 5: Az Agent Desktop gyorsbillentyűinek listája (Windows)

Gyorsgomb
kombinációk

MűveletCsoport

Ctrl+Alt+RUgrás Elérhető állapotraügynök állapota

Ctrl+Alt+NUgrás Tétlen állapotba

Ctrl+Alt+AChat/Email/Közösségi fogadásaAlkalmazás

Ctrl+Alt+PVáltás felugrók között

Ctrl+Shift+9Felugró lenyitása/összecsukása

Ctrl+Shift+4Minden (látható) felugró elfogadása

Ctrl+Alt+SE-mail küldéseE-mail-kezelés

Ctrl+Shift+6Válasz

Ctrl+Shift+5Válasz mindenkinek

Ctrl+Alt+TNavigációs lap megnyitásaBeágyazott
asztali nézet

Ctrl+Alt+BFrissít

Ctrl+Alt+VHívás tartása/VisszavételeInterakció
vezérlés

Ctrl+Shift+ZRögzítés szüneteltetése/folytatása

Ctrl+Alt+HKonferencia kérés hívás/csevegés esetén

Ctrl+Alt+CKonzultációs kérés hívás esetén

Ctrl+Alt+EBefejezés minden csatornának

Ctrl+Alt+XÁtadási kérés minden csatornára

Ctrl+Alt+MSzerkesztett CAD változó értékek mentése

Ctrl+Alt+ZSzerkesztett CAD-változó visszaállítása

Ctrl+Alt+YKinyitás/Összezárás

Ctrl+Alt+WFelgöngyölítés oka

Ctrl+Alt+1Kezdőlap megnyitásaNavigáció

Ctrl+Alt+2Az Ügynökteljesítmény statisztikák oldal megnyitása

Ctrl+Alt+IAz Értesítési központ megnyitásaÉrtesítés

Ctrl+Alt+DNéma értesítések engedélyezése

Ctrl+Alt+OTárcsázásos hívás megnyitásaTárcsázás
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Gyorsgomb
kombinációk

MűveletCsoport

Ctrl+Shift+8Váltás az aktív feladatok közöttFeladatlista

Ctrl+Shift+7A Feladatpanel lenyitása/összezárása

Ctrl+Alt+UFelhasználói profil megnyitásaFelhasználói
profil

Ctrl+Alt+LKijelentkezés

Ctrl+Alt+FGyorsbillentyű-lista megnyitása

Ctrl+Shift+2Letöltési hiba jelentés

Ctrl+Shift+3Webex alkalmazás megnyitásaWebex
alkalmazás

Ctrl+Shift+1Webex alkalmazás kis méretűre állítása/méretének visszaállítása

• A Navigációs sávon található gyorsbillentyű-számok sorrendje attól függ, milyen sorrendben
konfigurálták a kapcsolódó widgetet vagy egyéni oldalt az asztal elrendezésében. Ha például a
Customer Experience Analytics ikon a navigációs sáv harmadik eleme, akkor a CTRL+ALT+3
fogja megnyitni a Customer Experience Analytics oldalát.

• A gyorsbillentyűkben használt betűk esetében a kis- és nagybetűk egyenértékűek.

Megjegyzés
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F E J E Z E T 2
Az Agent Desktop használata

• Bejelentkezés az Agent Desktopba., a(z) 43. oldalon
• Az Asztal alkalmazás telepítése, a(z) 47. oldalon
• Az elérhetőségi állapot módosítása, a(z) 48. oldalon
• Válasz az inaktivitás miatt bekövetkezett időtúllépésre, a(z) 48. oldalon
• Befejezésok alkalmazása, a(z) 49. oldalon
• Megszakadt interakció eltávolítása, a(z) 50. oldalon
• Asztali problémák megoldása, a(z) 50. oldalon
• Előugró képernyő, a(z) 51. oldalon
• Felhasználói profil, a(z) 53. oldalon
• Webex alkalmazás, a(z) 57. oldalon
• Emojik hozzáadása WhatsApp-beszélgetésben, a(z) 62. oldalon
• Kijelentkezés az Asztalból, a(z) 62. oldalon

Bejelentkezés az Agent Desktopba.
Az Agent Desktop használatakor emlékezzen a következőkre:

• Többszörös bejelentkezés: Több böngészőből vagy egy böngésző több lapjáról nem érheti el az Agent
Desktopot.

Ha az Agent Desktop több példányba jelentkezik be, és az Agent Desktop eléréséhez böngészőt vagy
lapot vált, figyelmeztető üzenet jelenik meg. A figyelmeztető üzemet Folytatás gombjára kattintva
jelentkezzen be az Agent Desktopba az adott böngészőablakban.

Ha hívás közben a Folytatás gombra kattint, a(z) Interakció vezérlés ablaktábla betöltése 4–5másodpercet
vesz igénybe.

• Bejelentkezési problémák: A bejelentkezéssel kapcsolatos hibák elhárításához forduljon a
rendszergazdához. A következő helyzetekben előfordulhat, hogy nem tud bejelentkezni az Agent
Desktopba:

• Ha a tárcsázandó szám érvénytelen, nincs regisztrálva, vagy már egy másik felhasználó használja.

• Ha a bérlő, a profil, a készség vagy az ügynök engedélyei és beállításai nincsenek konfigurálva.

• Ha a hálózattal vagy az API-val (alkalmazásprogramozási felület) vannak problémák.
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• Böngésző ismételt betöltése: Ha kapcsolódási hiba, a munkamenet lejárta vagy helyi tárterületi problémák
miatt nem tudja visszaállítani a munkamenetet, akkor a böngésző ismételt betöltésével frissítheti a
munkamenetet.

• Sáv: Az Agent Desktop tetején sávként jelenik meg egy üzenet, amely arról tájékoztatja, hogy bizonyos
funkciók nem érhetők el. Miután a rendszergazda megoldotta a problémát, Önnek újra be kell töltenie
a(z) Agent Desktop weboldalt. Amikor újra betölti a böngészőt, a sáv eltűnik, és az Agent Desktop összes
funkciója elérhetővé válik.

Mielőtt elkezdené

Gondoskodjon arról, hogy a telefon készen álljon hívások fogadására.

Eljárás

Lépés 1 A böngésző címsorába írja be a rendszergazda által megadott URL-címet.
Lépés 2 Adja meg felhasználónevét, és kattintson a Tovább gombra.

A kiválasztott e-mail cím megváltoztatásához nyomja meg az ALT + balra nyíl (Windows) vagy a
Command + balra nyíl (Mac) billentyűkombinációt.

Megjegyzés

Lépés 3 Adja meg jelszót, és kattintson a Bejelentkezés gombra.

Megjelenik az Állomás hitelesítő adatai párbeszédpanel.

Elfelejtett jelszó lekéréshez kattintson azElfelejtett jelszó elemre, és írja be az e-mail-címére küldött
hat számjegyből álló visszaigazoló kódot.

Megjegyzés

Ha a rendszergazda konfigurálja az alapértelmezett tárcsázási számot (DN), az alapértelmezett DN előre
kitöltésre kerül a Tárcsázási szám és a Mellék mezőkben.

Ha a rendszergazda a tárcsázandó számot az alapértelmezett tárcsázandó számra korlátozza, akkor az Agent
Desktopba történő bejelentkezéskor nemmódosíthatja az előre betöltött telefonszámot. A Tárcsázandó szám
és a Mellék mező csak írásvédett. Ilyenkor ugorja át a 4. lépést és az 5. lépést.

Lépés 4 A Tárcsázási szám/Mellék szakaszban adjon meg egy telefonszámot a bejövő és kimenő hívásokhoz.
Alapértelmezés szerint a Tárcsázandó szám rádiógomb van kiválasztva.

• Jelölje be a Nemzetközi tárcsázási formátum jelölőnégyzetet. Földrajzi tartózkodási helye alapján a
legördülő listából válassza ki az országelőhívószámot (országkódot). A lista szűréséhez egy
országelőhívószám vagy egy országnév is megadható. Adja meg a tárcsázandó számot. A tárcsázási
számok az országkód alapján kerülnek érvényesítésre. A támogatott formátum a következő:

• Országkód formátum: + [Országkód][Telefonszám]

Válassza ki a legördülő menüből az országkódot, és csak a telefonszámot adja meg.

Például: <+120> 15532447

Be van jelölve a Nemzetközi tárcsázási formátum jelölőnégyzet, és az alapértelmezett érték
+1.

Megjegyzés

• Hamásik telefonszámformátumot szeretne használni, törölje a jelölést aNemzetközi tárcsázási formátum
jelölőnégyzetből. Adja meg a tárcsázandó számot. A támogatott formátumok a következők:
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• E.164 számformátum: [+][országelőhívószám][szám]

Például: +11234567890

• IDD (nemzetközi közvetlen tárcsázás) formátum: [IDD][országelőhívószám][szám]

Például 01161123456789

A tárcsázandó szám formátuma az Ön tartózkodási helyétől függ. A formázási beállítások részleteit
a rendszergazdától tudhatja meg.

Megjegyzés

Lépés 5 (Nem kötelező) Ha hívó eszközt használ, akkor válassza ki a Mellék rádiógombot, és írja be a rendszergazda
által beállított melléket (például: 10078). A mellék legfeljebb 18 számjegyből állhat.

Lépés 6 A Csapat részen válassza ki a legördülő listából a hozzárendelni kívánt csapatot, vagy a Keresés mező
segítségével szűrje a listát.

Lépés 7 (Nem kötelező) Ha menteni szeretné az állomás hitelesítő adatait a későbbi bejelentkezésekhez, jelölje be a
Hitelesítő adatok megjegyzése jelölőnégyzetet.

• Ha eltávolítja a Bejelentkezési adatok megjegyzése jelölőnégyzetet, a bejelentkezési adatok
nem kerülnek tárolásra a jövőbeli bejelentkezésekhez. A hitelesítő adatokat minden alkalommal
kézileg kell megadnia, amikor bejelentkezik az Agent Desktopban.

• Az Állomás hitelesítő adatai párbeszédpanel támogatja a böngésző automatikus kitöltési
funkcióját. Az automatikus kiegészítés funkció időt takarít meg az Ön számára, mert
automatikusan kitölti a korábbanmegadott tárcsázandó számokat és mellékeket. Az automatikus
kitöltés során megadott javaslatok száma böngészőfüggő. A mentett tételek eltávolításához
törölnie kell a böngésző gyorsítótárának tartalmát. Privát böngészési módban nem támogatott
az automatikus kiegészítés.

Megjegyzés

Lépés 8 Kattintson a Submit (Küldés) lehetőségre.

Ha bejelölte aHitelesítő adatok megjegyzése jelölőnégyzetet, akkor megjelenhet egy üzenet, amely
arról tájékoztatja, hogy a rendszer nem mentette az Ön hitelesítő adatait. Ilyenkor be kell írnia az
adatokat, amikor ismét bejelentkezik.

Megjegyzés

A rendszergazda beállíthatja a feladatoldalt úgy, hogy a bejelentkezéskor az illusztráció háttérként jelenjen
meg. Ha az illusztráció nincs beállítva, a feladatoldal üres háttérrel jelenik meg.

Ha a rendszergazda egy változatlan elrendezést rendel a csapatához, az új elrendezésen alapuló
funkciók a bejelentkezéskor jelennekmeg. Hamár bejelentkezett, az új elrendezésen alapuló funkciók
a böngésző újratöltésekor jelennek meg.

Megjegyzés

Alkalmazkodóképesség
A(z) Agent Desktop olyan alkalmazkodó nézetet támogat, amely lehetővé teszi a különféle képernyőfelbontások
esetén az egyszerű olvasást és navigálást. A(z) Agent Desktop képernyőméretének nagyobbnak kell lennie
500 x 500 képpontnál (szélesség x magasság). A(z) Agent Desktop kínálta legjobb élmény érdekében a
webböngésző nagyítását 100%-ra kell beállítani. A támogatott böngészőverziókról itt található további
információ: Az Agent Desktop követelményei, a(z) 2. oldalon.
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A(z) Agent Desktop felülete az eszköz progresszív képméretei, tájolása és megjelenítési területei alapján
automatikusan igazodik. Az Agent Desktop alkalmazkodóképes viselkedése a következőkben nyilvánul meg:

• Vízszintes fejléc – Ha több egyéni widget vagy ikon van a vízszintes fejlécen, akkor megjelenik a

Továbbiak ( ) ikon:

• Amikor az ikonra kattint, a legördülő lista megjeleníti az egyéni widgeteket és ikonokat.

• Amikor átméretezi a képernyőt, az egyéni widgetek és ikonok a vízszintes fejlécen a várt módon,

a ikon nélkül jelennek meg.

• Navigációs sáv –A bal oldali navigációs sáv kis megtekintési területeken a vízszintes fejlécen összecsukva

jelenik meg. Amikor a Menü ( ) ikonra kattint, megjelenik a csúszó sáv az ikonokkal.

A cím és az embléma nem jelenikmeg, ha amegjelenítési terület keskenyebb
736 képpontnál. Az embléma és a címmegjelenítéséhez növelje a szélességet
legalább 737 képpontra.

Megjegyzés

• Feladatlista, Ügynökinterakció előzményei és Kiegészítő információk ablaktábla – Az ablaktáblák
átfedik egymást a Munkaterületen. Alapértelmezés szerint az ablaktáblák az összecsukott állapotban
jelennek meg a kis megjelenítési területeken.

Amikor az egyes ablaktáblák (kinyitás) ikonjára kattint, a csúszó ablaktábla megjeleníti a részleteket.
Az egyik ablaktábla kinyitásakor a rendszer összecsukja a többi kinyitott ablaktáblát, így látható marad
a munkaterület.

A Kiegészítő információk ablaktáblán akkor jelenik meg a Továbbiak lehetőség, ha a nézetben több
lapot kell megjeleníteni.

Ha a hosszú widgetekhez címkét ad, a rendszer lerövidíti a címke nevét.

• Kerülje a címkék hozzáadását a hosszú widgetek esetében

• Kattintson csak a widget ikonjára. A Továbbiak legördülő lista teljes sorára nem lehet kattintani.

Megjegyzés

A(z) Agent Desktop telepíthető alkalmazásként. Az alkalmazkodó viselkedés megegyezik a böngészőalapú
Agent Desktop viselkedésével.

• A rendszergazda határozza meg, hogy az egyéni widgetek alkalmazkodjanak-e.

• A nem alkalmazkodó widgetek nem tudják biztosítani a legjobb felhasználói élményt, és nem
jelennek meg, amikor a megjelenítési terület keskenyebb 736 képpontnál. A nem alkalmazkodó
widgetként beállított widgetek megtekintéséhez növelje a szélességet legalább 737 képpontra.

Megjegyzés
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Az Asztal alkalmazás telepítése
Az Asztalot egy, a progresszív webalkalmazást (PWA) támogató, korszerű webböngészővel érte el, akkor az
Asztalot alkalmazásként telepítheti.

A PWA-k olyan webalkalmazások, amelyek kihasználják a legújabb technológiákat, és egyesítik a web és a
mobilalkalmazások legjobb tulajdonságait. Gondoljon ezekre alkalmazásként működő webes technológiával
felépített weboldalakként.

A(z) Asztal terméket alkalmazásként támogató operációs rendszerek és böngészők:

• Operációs rendszerek—Windows 10 és Windows 11, macOS, és Chrome OS

• Webböngészők – Google Chrome és Edge Chromium (MS Edge)

Mielőtt elkezdené

• Korábban már be kellett jelentkeznie az Asztalba. Bővebb információért lásd: Bejelentkezés az Agent
Desktopba.ba.

• Olyan korszerű webböngészőt kell használnia, amely támogatja a PWA-t; ilyen a Google Chrome és az
Edge Chromium (MS Edge).

Eljárás

Lépés 1 Kattintson az Alkalmazás telepítése linkre az értesítési üzenetben, vagy a Webex CC Desktop telepítése
ikonra a címsorban.

Lépés 2 Kattintson a Telepítés gombra.

Telepítése után az Asztal önálló alkalmazásablakban nyílik meg, és önálló alkalmazásként használható. Az
alkalmazást, hogy könnyen elérhető legyen, felveheti a Kezdőképernyőre, vagy rögzítheti a tálcára.

• Amikor bejelentkezik az Asztal rendszerbe, vagy amikor törli a gyorsítótár tartalmát, értesítést
kap, amelyben a rendszer felkínálja az Asztal asztali alkalmazásként való telepítésének
lehetőségét.

• A Firefox böngésző használata esetén az Asztalot nem telepítheti asztali alkalmazásként.

• Akár webböngészőből, akár asztali alkalmazásként éri el az Asztalot, a felhasználói élmény
ugyanaz lesz, azzal a kivétellel, hogy a címsor nem része az asztali alkalmazásnak.

• Az Asztal alkalmazás eltávolításához:

• Kattintson az alkalmazás címsorában található, három pontot tartalmazó ikonra.

• Kattintson a következőkre: Webex CC Desktop eltávolítása > Eltávolítás.

Megjegyzés
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Az elérhetőségi állapot módosítása
Amikor bejelentkezik az Agent Desktopba, állapotát a rendszer a rendszergazda által beállított alapértelmezett
tétlenségi állapotra (okra) állítja. Bármilyen hívási, csevegési, e-mail- vagy közösségi üzenetküldési
beszélgetés-kérés fogadásához az állapotát Elérhetőre kell állítania.

Az alapértelmezett állapot megváltoztatásához:

Mielőtt elkezdené

Korábban már be kellett jelentkeznie az Asztalba. Bővebb információért lásd: Bejelentkezés az Agent
Desktopba.ba.

Eljárás

Lépés 1 Kattintson a vízszintes fejlécen lévő Elérhetőségi állapot legördülő listára.
Lépés 2 Válassza ki a megfelelő elérhetőségi állapotot a legördülő listából, vagy a Keresés mező segítségével szűrje

a listát.

A legördülő lista az Elérhető állapotot és a rendszergazda által beállított tétlen állapotokat tartalmazza.

Válasz az inaktivitás miatt bekövetkezett időtúllépésre
Az ügynök aktivitásának számít, ha névjegyeket kezel, egyedi widgetekkel dolgozik, vagy feladatot végez
a(z) Agent Desktop termékben. Ha nem végez tevékenységet a(z) Agent Desktop terméken, amikor Elérhető
vagy Tétlen állapotú, inaktívnak minősül.

A rendszergazda konfigurálja, hogymennyi idő teljenmielőtt inaktivitásmiatt időtúllépés történik. Amennyiben
inaktív a(z) Agent Desktop terméken a meghatározott ideig, a(z) Agent Desktop automatikusan kilépteti. A
konfigurált időtartam lejárta előtt egy perccel a Huzamosabb inaktivitás párbeszédpanel egy időzítővel
figyelmezteti a felhasználót. Ha nem történik semmi az időzítő lejárta előtt, a(z) Agent Desktop kilépteti. A
párbeszédpanel az elérhetőség állapotától függetlenül megjelenik. Egy leküldéses értesítés jelenik meg a
böngészőben, ha a(z) Agent Desktop nem az aktív böngésző vagy lap.

Mielőtt elkezdené

• Korábban már be kellett jelentkeznie az Asztalba. Bővebb információért lásd: Bejelentkezés az Agent
Desktopba.ba.

• Nincs aktivitás a(z) Agent Desktop termékben huzamosabb ideig.

Eljárás

Lépés 1 Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét:
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• Maradjon bejelentkezve: Lehetővé teszi, hogy bejelentkezve maradjon amíg ki nem jelentkezik az
időzítő letelte előtt.

• Kijelentkezés: Lehetővé teszi, hogy kijelentkezzen a(z) Agent Desktop alkalmazásból

Egy visszaszámláló jelenik meg aHuzamosabb inaktivitás párbeszédpanelen a konfigurált időtúllépés lejárta
előtt egy perccel.

Lépés 2 Ha automatikusan kijelentkeztették, kattintson az OK gombra a párbeszédpanel bezárásához.

Befejezésok alkalmazása
A befejezés oka azt jelzik, hogy az ügyfél miért hívta kapcsolattartó irodát, és rögzíti az ügyfél problémájának
megoldása során szerzett tapasztalatait. A vállalata ezt az információt a kapcsolattartó iroda hatékonyságának
és eredményességének mérésére használja.

A befejezés okának alkalmazására akkor kerül sor, amikor befejezi az interakciókat az ügyfelekkel. Válasszon
befejezési okot az alábbi helyzetekben:

• Amikor befejez egy aktív hanghívást, csevegést vagy közösségi üzenetküldési beszélgetést egy ügyféllel.

• Amikor átad egy aktív hanghívási, csevegési, e-mail- vagy közösségi üzenetküldési beszélgetés-kérést.

• Amikor válasz e-mailt küld egy ügyfélnek.

• Amikor az ügyfél befejez egy aktív hanghívási vagy csevegési kérést.

Mielőtt elkezdené

Befejezésok alkalmazásához aktív kapcsolatban kell lennie egy ügyféllel.

Eljárás

Lépés 1 Az adott helyzetnek megfelelően kattintson a Befejezés vagy az Átadás vagy a Küldés gombra.

Megjelenik a Befejezési okok párbeszédpanel.

Az időzítőt és a Befejezési okok párbeszédpanelen megjelenő befejezési okokat a rendszergazda állítja be.

Lépés 2 (Nem kötelező) Az Automatikus felgöngyölítés törlése elemre kattintva megakadályozhatja, hogy az asztal
automatikusan intézze a befejezést.

Lépés 3 Kijelölheti a megfelelő okot a legördülő listából, vagy a Keresés mező segítségével szűrheti a listát. Egyszerre
csak egy befejezési okot jelölhet ki.

• A számláló időzítő az Összefoglalás állapot mellett jelenik meg, és az interakció befejezése
óta eltelt időt mutatja.

• A visszaszámláló időzítő a Befejezési okok párbeszédpanelen jelenik meg, és az interakció
automatikus befejezéséig hátralévő időt mutatja. Ha nem jelöl ki befejezési okot, mielőtt az
időzítő eléri a nullát, a rendszer az automatikus befejezés során az alapértelmezett befejezési
okot küldi be.

Megjegyzés
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Lépés 4 Kattintson a Felgöngyölítés beküldése gombra.

Megszakadt interakció eltávolítása
Az ügyfél-interakció (hangos, illetve digitális) lefagyhat, ha egy API kérés vagy egy esemény nem tudja
betölteni az adatokat a(z) Interakció vezérlés panelen. Ha nem válaszol az interakció, akkor semmilyen
műveletet (Tartás, Átadás, Tanácskérés, Befejezés) nem tud végezni. A rendszergazdája vagy befejezhet egy
nem válaszoló ügyfél-interakciót, vagy kijelentkeztetheti Ön az Agent Desktopból.

Az interakció megszakadt párbeszédpanel párbeszédpanel a következő helyzetekben jelenik meg az Agent
Desktopon:

• Ha a rendszergazda befejezi az ügyfél-interakciót.

• Ha Ön egy másik ügynökkel éppen konzultációs hívást vagy konferenciabeszélgetést folytat, és a
rendszergazda kijelentkezteti Önt. A konzultációban vagy konferenciában részt vevő másik ügynök
tájékoztatást kap.

Mielőtt elkezdené

• Forduljon a rendszergazdához. A nem válaszoló ügyfél-interakciót a rendszergazdának kell befejeznie.

• Az interakció megszakadt párbeszédpanelének meg kell jelennie az Agent Desktopon.

Eljárás

Lépés 1 Kattintson Az interakció megszakadt párbeszédpanelen megjelenő OK gombra.

A rendszer az ügyfél-interakciót eltávolítja az Agent Desktopról. A Kapcsolat előzményei lap nem jeleníti
meg a rendszergazda által eltávolított interakciókat.

Lépés 2 (Nem kötelező) Kattintson a Hiba részletei hivatkozásra.
Lépés 3 (Nem kötelező) Kattintson a Követési azonosító másolása elemre.

Ossza meg a lemásolt követési azonosítót a rendszergazdával a probléma megoldása érdekében. Bővebb
információért lásd: Asztali problémák megoldása, a(z) 50. oldalon.

A Ügynökinterakció előzményei ablaktáblán a befejezés oka N/A-ként jelenik meg, mert az interakció nincs
befejezve.

Asztali problémák megoldása
Ha egy API-kérés sikertelen, vagy ha nem sikerül betölteni az adatokat az asztalon, akkor hibaüzenetet kap.
A hiba követési azonosítóját lemásolhatja, és megoszthatja a rendszergazdával, hogy az megkereshesse a hiba
okát.
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Ha problémát tapasztal az asztallal, akkor a probléma kivizsgálása céljából elküldheti az asztal naplóit
a rendszergazdának. Bővebb információért lásd: Hibajelentés letöltése, a(z) 57. oldalon.

Megjegyzés

Eljárás

Lépés 1 Kattintson a hiba párbeszédpaneljének Hiba részletei hivatkozására.
Lépés 2 Kattintson a Követési azonosító másolása elemre.

Ossza meg a lemásolt követési azonosítót a rendszergazdával a probléma okának megállapítása érdekében.

Előugró képernyő
Az előugró képernyő az Agent Desktopon megjelenő ablak vagy lap. A képernyő előugró ablakai a
rendszergazda által konfigurált események alapján lépnek működésbe.

Az előugró képernyő további információkat nyújt a kérelemről. A rendszergazda például létrehoz egy
munkafolyamatot, amely a bejövő hívás elfogadásakor képernyőfelugrás indít, a megjelenítési lehetőséggel
a(z) Kiegészítő információk ablaktábla egyik lapján. Amikor fogad egy bejövő hívást, az előugró képernyő
megjelenik a Agent DesktopSegédinformációk ablaktábla Előugró képernyő fülén.

Amikor elfogad egy kérést, a(z) Agent Desktop oldalon megjelenik az előugró képernyőről szóló értesítés,
amely jelzi, hogy a kéréshez előugró képernyő kapcsolódik. AzAgent Desktopon amegjelenítési beállításoknak
megfelelően megtekintheti az előugró képernyőt.

A rendszergazda a következő módok egyikével konfigurálja az előugró képernyő megjelenítését:

• A meglévő böngészőlapon, az előző előugró képernyőt felváltva.

• Új böngészőlapként, nem befolyásolva a meglévő előugró képernyőt.

• A Kiegészítő információk ablaktábla Előugró képernyő lapjának allapjaként.

• Olyan egyéni előugróképernyő-oldalként, amely a Navigációs sávElőugró képernyő ikonjára kattintva
érhető el.

• Az egyéni oldal egy widgetjeként, amelyet a Navigációs sáv egyéni ikonjára kattintva érhető el.

Ha véletlenül bezárt egy előugró képernyőt, az Értesítési központban található, az előugró képernyőre
mutató hivatkozásra kattintva újra elérheti. Bővebb információért lásd: Előugró képernyő elérése, a(z)
52. oldalon.

Megjegyzés

Az előugró képernyő az ügyfél részletes adatait jeleníti meg az Ön aktuális interakciója alapján. Például,

• Amikor elfogad egy interakciót Jane Doe ügyféltől, a(z) Kiegészítő információk ablaktábla vagy az
egyéni oldal Előugró képernyő lapján megjelenik a Jane Doe-hoz tartozó előugró képernyő.
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• Amikor egy Jane Doe nevű ügyfélről egymásikWill Smith nevű ügyfélre lép, a(z) Kiegészítő információk
ablaktábla vagy az egyéni oldal előugró képernyő lapján megjelenik a Will Smith-hez tartozó előugró
képernyő.

A rendszergazda egynél több előugró képernyőt is beállíthat egy kérelemhez. Az előugró képernyők azElőugró
képernyő nevű lap alatt alfülként jelennekmeg. Ha teljes méretűvé szeretné alakítani az allaponmegjelenített

előugró képernyőt, akkor kattintson a gombra.

Amikor egy kérelemre vonatkozóan benyújtja a lezárási okot, a(z) Kiegészítő információk ablaktáblán vagy
egy egyéni oldalon a kapcsolódó előugró képernyő bezárul.

• Ha egy egyéni oldalon van beállítva az előugró képernyő, a(z) Navigációs sáv oldalon megjelenik
az Előugró képernyő ikon, függetlenül attól, hogy elfogadta vagy befejezte a kérést.

• Ha az asztali elrendezésben egy egyéni oldalon konfigurálja az előugró képernyőt, de nem határozza
meg a munkafolyamatot a Folyamattervezőben, az egyéni oldal üresen jelenik meg.

Megjegyzés

Előugró képernyő elérése
Véletlenül bezárt előugró képernyő eléréséhez:

Eljárás

Lépés 1 Kattintson az (Értesítési központ) ikonra a vízszintes fejlécen.

A legördülő lista a következőket jeleníti meg: a Felugró képernyő megjelenítve üzenet, az eltelt idő és a
hanghívás automatikus számazonosítója (ANI).

Lépés 2 Kattintson az Előugró képernyő hivatkozására. Az Előugró képernyő hivatkozásának megjelenő szövegét a
rendszergazda határozza meg. A rendszergazda által a Flow Designer alkalmazásban beállított útválasztási
konfiguráció alapján a testre szabott megjelenített szöveg vagy a Felugró képernyő ismételt megnyitása
hivatkozás látható.

Az előugró képernyőn az alábbi módok valamelyikén jelenik meg:

• A meglévő böngészőlapon, az előző előugró képernyőt felváltva.

• Új böngészőlapként, nem befolyásolva a meglévő előugró képernyőt.

• Új lapként a Kiegészítő információk ablaktáblán

• Egyéni oldalként

• Az egyéni oldal egyik widgetjeként
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Felhasználói profil
A Felhasználói profil ikon a(z) Asztal jobb felső sarkában jelenik meg. A Felhasználói profil ikonra kattintva
a következő információk jelennek meg:

• Profilkép

Ha a profilképe nincs beállítva, akkor az utó- és vezetékneve alapján képzett
monogramja jelenik meg. A profilképét a fiók aktiválása közben, vagy
később a Cisco Webex profiloldalán állíthatja be. További információért
lásd: Profilkép hozzáadása.

Megjegyzés

• Felhasználónév

• Profilbeállítások: A fiókbeállítások a(z) Asztal eléréséhez. Bővebb információért lásd: Profilbeállítások.

• Csatorna kapacitás: Az egyes csatornákon adott időpontban kezelhető kapcsolatok száma. További
információért lásd: Csatornakapacitás megtekintése, a(z) 54. oldalon.

• Felhasználói beállítások: A Felhasználói beállítások részben a következő lehetőségek jelennek meg:

• Értesítési beállítások: Az asztali értesítések és riasztások megjelenítésére szolgáló beállítások.
Bővebb információért lásd: Értesítési beállítások engedélyezése és letiltása, a(z) 55. oldalon.

• A teljes Asztali elrendezés visszaállítása: A rendszergazda által beállított alapértelmezett asztali
elrendezési nézet visszaállításának lehetősége. Bővebb információért lásd: Asztal elrendezésének
alaphelyzetbe állítása, a(z) 115. oldalon.

• Váltás Sötét módra: Az a váltógomb, amellyel engedélyezhető, illetve letiltható a(z) Asztal sötét témája.
A sötét mód mindaddig kiválasztva marad, amíg nem törli a böngésző gyorsítótárának tartalmát.

• Súgó: A Súgó részben a következő lehetőségek jelennek meg:

• Gyorsbillentyűk: A gyorsbillentyűk listájának elérésére szolgáló lehetőség. Bővebb információért
lásd: Gyorsbillentyűk elérése, a(z) 39. oldalon.

• Letöltés hiba jelentés: A hibajelentések letöltésének lehetősége. Bővebb információért lásd:
Hibajelentés letöltése, a(z) 57. oldalon.

• Kijelentkezés: A(z) Asztal rendszerből való kijelentkezés lehetősége. Bővebb információért lásd:
Kijelentkezés az Asztalból, a(z) 62. oldalon.

Csapatváltás
Akkor válthat csapatot, ha nincs aktív kapcsolatkérése vagy beszélgetése.

Mielőtt elkezdené

• Korábban már be kellett jelentkeznie az Asztalba. Bővebb információért lásd: Bejelentkezés az Agent
Desktopba.ba.
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• Egynél több csapathoz kell hazarendelve lennie.

Eljárás

Lépés 1 Kattintson az Asztal jobb felső sarkában található Felhasználói profil elemre.

• Alapértelmezés szerint a Csapat részen a bejelentkezés időpontjában a(z) Állomás hitelesítő
adatai párbeszédablakban kiválasztott aktuális csapatot jeleníti meg.

• Ha aktív feladattal, aktív interakcióval vagy bejövő feladatra vonatkozó aktív kéréssel
rendelkezik, akkor nem módosíthatja a csapatot. A Csapat elem le van tiltva.

Megjegyzés

Lépés 2 Kattintson a Csapat lehetőségre.
Lépés 3 A Csapat részben válasszon egy csapatot a Csapat legördülő listából, vagy a Keresés mező segítségével

szűrje a listát.

A csapatnevek betűrendben jelennek meg. Alapértelmezés szerint az aktuális csapat van kijelölve.Megjegyzés

Lépés 4 Kattintson a Kiválasztás mentése gombra.

Ha nincs egynél több csapathoz hozzárendelve, akkor a Választás mentése gomb le van tiltva.Megjegyzés

Megjelenik a csapatváltás megerősítését kérő üzenet.

Lépés 5 Kattintson a Csapat váltása gombra.

Megjelenik a sikeres csapatváltásról szóló üzenet. A rendszer az új csapat asztali elrendezését és útválasztási
stratégiáját (hang- vagy digitális csatorna) fogja használni.

Csatornakapacitás megtekintése
A rendszergazda az Ön multimédiaprofilja alapján beállítja, hogy egy adott időpontban hány kapcsolatot
kezelhet az egyes médiacsatornákon, többek között egy adott csatorna várólistáján.

• A csatornakapacitás megtekintéséhez kattintson a(z) Asztal jobb felső sarkában található Felhasználói
profil elemre.

ACsatorna kapacitás részen az egyes médiacsatornák útválasztási típusa és a rajta kezelhető kapcsolatok
száma látható.

Médiacsatornák a következők: Csevegés, E-mail, Hang és Közösségi. Ha például a Hang csatornacímke
mellett az 1 szám áll, a Csevegés mellett pedig a 3, akkor Ön csak egy bejövő hanghívást és három csevegési
kérést fogadhat.
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A médiacsatorna-címkék csak akkor vannak kiemelve, ha az adott csatornához hozzá van rendelve
kapacitás. Tegyük fel például, hogy a Hang csatornán kezelhető kapcsolatok száma 1 és a Csevegés
csatornán pedig 0. Ekkor a Hang csatorna médiacsatorna-címkéje ki van emelve, a Csevegés csatornáé
pedig szürkén jelenik meg.

Megjegyzés

A médiarészleteket a következő táblázat ismerteti:

RészletekÚtválasztás típusa

Megengedi, hogy több kapcsolatot kezeljen egyidejűleg az
összes csatornán. Például: csevegés – 2, E-mail – 4, Hang –
1 és Közösségi – 2.

Kevert

Egy kötelező valós idejű csatorna kezelése megengedett,
amely lehet hang vagy csevegés, a többi konfigurált csatorna
mellett. Például: E-mail – 4 és Hang – 1.

Kevert valós idejű

Egy adott időpontban csak egy kapcsolatot kezelését engedi
meg. Például: Hang – 1.

Kizáró

Értesítési beállítások engedélyezése és letiltása
Az értesítések folyamatosan képben tartják Önt: tájékoztatják, ha valami olyan dolog történik, ami számot
tarthat a figyelmére. Az asztali értesítések közé tartoznak a riasztások, az új üzenetek, az állapotváltozások
stb. Bővebb információért lásd: Asztali értesítés, a(z) 26. oldalon.

Az asztali értesítések engedélyezéséhez:

Mielőtt elkezdené

Korábban már be kellett jelentkeznie az Asztalba. Bővebb információért lásd: Bejelentkezés az Agent
Desktopba.ba.

Eljárás

Lépés 1 Kattintson az Asztal jobb felső sarkában található Felhasználói profil elemre.
Lépés 2 A Felhasználói beállítások részen kattintson az Értesítési beállítások elemre.
Lépés 3 Kattintson az Értesítések engedélyezése váltógombra az asztalon megjelenő értesítések megjelenítésének

engedélyezéséhez vagy letiltásához.

• Miután engedélyezte az értesítéseket, a vízszintes fejlécenmegjelenik az (Értesítési központ)
ikon.

• Az Értesítések engedélyezése váltógomb alapértelmezés szerint engedélyezve van.

Megjegyzés
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Lépés 4 Kattintson a Néma értesítések engedélyezése váltógombra a vizuális asztali értesítések engedélyezéséhez
vagy letiltásához. Ha engedélyezi a csendes értesítéseket, az asztali értesítések az Értesítési központba kerülnek.
Bővebb információért lásd: Az Értesítési központ elérése, a(z) 56. oldalon.

A Néma értesítések engedélyezése váltógomb alapértelmezés szerint le van tiltva.Megjegyzés

Lépés 5 Kattintson a Hangos értesítések engedélyezése váltógombra, hogy engedélyezze, illetve letiltsa, hogy az
asztalon megjelenő értesítések hangot játsszanak le. A hangerő a csúszkával állítható be.

a) A hang elnémításához kattintson a gombra, a némítás megszüntetéséhez pedig a gombra.

b) A gombra kattintva meghallgathatja az alapértelmezett hangot.

Alapértelmezés szerint a Hangos értesítések engedélyezése váltógomb engedélyezve van, és a
hangerő 80 százalékra van beállítva.

Megjegyzés

AzÉrtesítési beállításokmódosítása mindaddig érvénybenmarad, amíg nem törli a böngésző gyorsítótárának
tartalmát. Amikor kijelentkezik, majd újra bejelentkezik, a rendszer az alapértelmezett értékeket rendeli az
Értesítési beállításokhoz.

Az Értesítési központ elérése
Az Értesítő központ asztali riasztásokat és értesítéseket jelenít meg.

Az Értesítési központ eléréséhez:

Mielőtt elkezdené

Az Értesítési központ eléréséhez győződjön meg arról, hogy az Értesítési beállítások részen az Értesítések
engedélyezése lehetőség van kiválasztva. Bővebb információért lásd: Értesítési beállítások engedélyezése és
letiltása, a(z) 55. oldalon.

Eljárás

Lépés 1 Kattintson az (Értesítési központ) ikonra a vízszintes fejlécen.
Megjelenik az összes olvasatlan értesítés listája, valamint az egyes értesítések óta eltelt idő.

Lépés 2 (Nem kötelező) Kattintson az Összes megjelölése olvasottként elemre az összes üzenet olvasottként való
megjelöléséhez és az olvasatlan értesítések törléséhez.

• Az ikonon egy címke található, amely az olvasatlan értesítések számát mutatja (például: ).

• Az asztali értesítések egymásra halmozhatók, és Ön automatikusan elutasítja vagy bezárhatja
őket. Az értesítések elvetéséhez kattintson az Értesítések figyelmen kívül hagyása gombra.

• Amikor kijelentkezik az asztalról, törlődnek az asztali értesítések.

Megjegyzés
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Hibajelentés letöltése
Ha problémát tapasztal az asztallal, akkor a probléma kivizsgálása céljából elküldheti az asztal naplóit a
rendszergazdának.

Mielőtt elkezdené

Korábban már be kellett jelentkeznie az Asztalba. Bővebb információért lásd: Bejelentkezés az Agent
Desktopba.ba.

.

Eljárás

Lépés 1 Kattintson az Asztal jobb felső sarkában található Felhasználói profil elemre.
Lépés 2 A Súgó részben kattintson a Letöltési hiba jelentés elemre.

Miután az asztal sikeresen letöltötte a hibajelentést, Önmegoszthatja a jelentést a rendszergazdával a probléma
kivizsgálása érdekében.

• Akkor is letöltheti a hibajelentést, amikor az asztal kapcsolódási hiba után áll helyre.

• Ha a böngésző lefagy vagy összeomlik, mielőtt rákattinthatna aLetöltési hiba jelentés elemre,
és újra kell indítania a böngészőt, ne kattintson rögtön a Letöltési hiba jelentés elemre.

Amikor újraindítja a böngészőt, a naplók már nem érhetőek el. Várja meg, hogy az asztalon
újra jelentkezzen a probléma, és akkor válassza ezt a lehetőséget.

Megjegyzés

Webex alkalmazás
AWebex alkalmazás a Cisco által kínált vállalati megoldás videokonferenciához, online értekezletekhez,
képernyőmegosztáshoz és webináriumokhoz. Bővebb információért lásd: https://www.webex.com/
all-new-webex.html.

AWebex alkalmazás, valamint annak üzenetküldési, hívási és értekezlet-funkciói az Agent Desktopban vannak
konfigurálva. Ez lehetővé teszi, hogy anélkül tudjon együttműködni más ügynökökkel, felügyelőkkel és a
téma szervezetén belüli szakértőivel, hogy el kellene navigálnia az Agent Desktopról. A hívásvezérlés azonban
nem érhető el. A hívások fogadásához és kezdeményezéséhez továbbra is szükség van a külső, nem beágyazott
Webex alkalmazásra. Bővebb információért lásd: Hívási alkalmazások.

A rendszergazda az asztal elrendezésének frissítésével konfigurálja a Webex alkalmazás funkciót.

A felügyelőknek és a téma szakértőinek saját rendszerükre (személyes eszközükre) kell letölteniük a Webex
ügyfélet, vagy aWebex alkalmazást a webesWebex alkalmazás segítségével (https://web.webex.com/) érhetik
el. A Webex ügyfél az Ön saját rendszerére (személyes eszközére) letöltött a Webex alkalmazást jelenti.
Bővebb információért lásd: Az alkalmazás letöltése.
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Ha állapotát „Ne zavarjanak”-ra állította a Webex ügyfélben, akkor a bejövő hanghívásokhoz tartozó
böngészőértesítések nem jelennek meg az Agent Desktopon. AWebex ügyfélre mint végponti eszközre
vonatkozó további információ itt található: Ügynöki eszközök, a(z) 4. oldalon.

Megjegyzés

Értesítések

Az értesítések az Ön figyelmét igénylő újWebex alkalmazás-eseményekre figyelmeztetik. Az értesítések attól
függetlenül jelennek meg, hogy Ön használja-e aWebex alkalmazást. Bővebb információért lásd: Értesítések,
a(z) 25. oldalon.

• A Webex alkalmazás az Agent Desktopban csak a „Ne zavarjanak” állapotot támogatja, az
értesítésekben (Beállítások > Értesítések) megadott semmilyen beállítást nem támogat.

• A következő esetekben akkor is kaphat értesítést az Agent Desktopon, ha az állapota „Ne
zavarjanak”:

Tételezük fel, hogy bejelentkezett az Agent Desktopba, állapotát „Ne zavarjanak”-ra állította, és a
Webex alkalmazást nem állította kis méretűre az Agent Desktopban. Időközbenmás módon (Webex
ügyfél vagy webes Webex alkalmazás segítségével) elérte a Webex alkalmazást. Kaphat értesítést.
Ha azonban az értesítésre kattint, vagy eléri a Webex alkalmazást az Agent Desktopban, további
értesítések nem jelennek meg az Agent Desktopon.

Megjegyzés

Kenyérpirító értesítés – böngésző

A kenyérpirító értesítések akkor jelennekmeg, ha aWebex alkalmazás vagy az Agent Desktop inaktív. Bővebb
információért lásd: Kenyérpirító értesítés – böngésző, a(z) 25. oldalon.

A webesWebex alkalmazás (https://web.webex.com/) számára engedélyeznie kell a kenyérpirító értesítéseket;
ehhez válassza ki a megfelelő beállítást, amikor a rendszer erre kéri, vagy adjon engedélyt a böngésző beállításai
között. További információ a böngésző beállításainak webhelyengedélyekre vonatkozó részében található.

Ha a Webex alkalmazást az Agent Desktopban és a Webex ügyfélben használja, akkor két értesítést fog
kapni. Egyet az Agent Desktopon, egyet a Webex ügyfélen. Hogy az Agent Desktopban a legjobb
felhasználói élményt élvezhesse, nyomatékosan javasoljuk, hogy jelentkezen ki a Webex ügyfélből.

Megjegyzés

Asztali értesítés

Ha kis méretűre állította vagy bezárta a Webex alkalmazást, akkor az asztali értesítések az Agent Desktopon
jelennek meg. Bővebb információért lásd: Asztali értesítés, a(z) 26. oldalon.

A Webex ikonon címke jelenik meg (például: ), amely az olvasatlan beszélgetések számát mutatja. A
Webex alkalmazás-értesítések nem szerepelnek az Értesítési központban.

A Cisco Webex Contact Center Agent Desktop felhasználói kézikönyve
58

Az Agent Desktop használata
Webex alkalmazás

https://web.webex.com/


Ha elérhetőségét „Ne zavarjanak”-ra állította, akkor hanghívások és beszélgetések esetében az értesítések
nem jelennek meg az Agent Desktopon. A Webex ikonon azonban egy címke mutatja az olvasatlan
beszélgetések és a nem fogadott hívások számát.

Megjegyzés

Korlátozások

Amikor megváltoztatja az Agent Desktop és aWebex alkalmazás szélességét, az olyan elemek, mint az ikonok
és a keresési szöveges mező átfedik egymást a Webex alkalmazásban. A Webex alkalmazás alapértelmezett
mérete az Agent Desktopon 900 x 600 képpont (szélesség x magasság).

A Webex alkalmazás elemeinek megjelenítéséhez szükséges preferált szélesség:

• Amikor a Navigáció menü és a Személyek és terek listája ablaktábla ki van nyitva a Webex
alkalmazásban: a Webex alkalmazás preferált szélessége legalább 800 képpont.

• Amikor a Navigáció menü és a Személyek és terek listája ablaktábla össze van csukva a Webex
alkalmazásban: a Webex alkalmazás preferált szélessége legalább 660 képpont.

A Webex alkalmazás elérése
AWebex alkalmazás eléréséhez az Agent Desktopban:

Mielőtt elkezdené

Korábban már be kellett jelentkeznie az Agent Desktopba. Bővebb információért lásd: Bejelentkezés az Agent
Desktopba., a(z) 43. oldalon.

Eljárás

Lépés 1 Kattintson a vízszintes fejlécen található (Webex) ikonra. Másik lehetőségként a Ctrl+Shift+3
billentyűkombináció segítségével is elérheti a Webex alkalmazást.

Az Agent Desktop jobb alsó sarkábanmegjelenik aWebex alkalmazás ablaka. AWebex alkalmazás ablakának
alapértelmezett mérete 900 x 600 képpont (szélesség x magasság). Bővebb információért lásd: Korlátozások,
a(z) 59. oldalon.

Alapértelmezés szerint az Üdvözlő tér oldal jelenik meg, egy üdvözlő üzenettel együtt.

• A Webex alkalmazásnak nincs újra szüksége arra, hogy Ön újra megadja a bejelentkezési
azonosító adatait, mert támogatott az egyszeri bejelentkezés (SSO).

• Ha úgy zárja be a webböngészőt, hogy nem jelentkezik ki az Agent Desktopból, és ugyanabban
a böngészőben újra megnyitja az Agent Desktopot, akkor a Webex alkalmazás ablaka anélkül

jelenik meg, hogy a ikonra kattintana.

• Ha nem aktiválta a Webex alkalmazás-fiókját, vagy ha nem sikerül bejelentkeznie a Webex
alkalmazásba, forduljon a rendszergazdához. Bővebb információért lásd: Bejelentkezési
problémák a Webex-szel.

Megjegyzés
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AWebex alkalmazás olyan alkalmazkodó nézetet támogat, amely lehetővé teszi a különféle képernyőfelbontások
egyszerű olvasását és navigálását. Bővebb információért lásd: Alkalmazkodóképesség, a(z) 45. oldalon.

A Webex alkalmazás felhasználói felületével kapcsolatos további tudnivalók itt találhatók: A felhasználói
felület.

Lépés 2 AWebex alkalmazásban a következő műveleteket végezheti el:

• Üzenetet küldhet közvetlenül egymásik ügynöknek vagy egy csoporttérnek, rendszerezheti az üzeneteket,
és megoszthatja a tartalmat. Bővebb információért lásd: Üzenet.

• Felhívhat egy másik ügynököt, megadhat hívási beállításokat. Bővebb információért lásd: Hívás.

• A bejövő hívásokról automatikus értesítést kap.

• Egyidőben fogadhat egy ügyféltől érkező bejövő hívást az Agent Desktopon és egy
munkatárásól érkezőt a Webex alkalmazásban. Először az ügyféltől érkező bejövő hívást
célszerű fogadni.

• Amikor a Webex alkalmazásban fogad egy bejövő hívást, akkor a név mellett megjelenik
az időzítő. Ha kis méretűvé tette, a Webex alkalmazás lebegő sávként jelenik meg, az
időzítő rajta lesz látható.

• A Webex alkalmazásban akkor is tud egy munkatársától bejövő hívást fogadni, amikor
egy ügyfél bejövő vagy tárcsázásos hívását kezeli. Célszerű először befejezni az ügyféllel
folyatott hanghívást, és ezt követően foglalkozni a hívással a Webex alkalmazásban.

• Amikor ügyfél-interakcióval van elfoglalva, vagy bizonyos ideig anélkül szeretne dolgozni,
hogy üzenetek vagy hívásokmegzavarnák, akkor elérhetőségét állítsa „Ne zavarjanak”-ra
a Webex alkalmazásban. Bővebb információért lásd: Tudassa másokkal, hogy nem ér rá.

Megjegyzés

• Értekezleteket ütemezhet, megadhatja az értekezletek beállításait, és rögzítheti az értekezleten
elhangzottakat. Bővebb információért lásd: Értekezlet.

• Amikor elfogad egy értekezletre vonatkozó kérést a Webex alkalmazásban, az időzítő a
teremnél jelenik meg. Ha kis méretűvé tette, a Webex alkalmazás lebegő sávként jelenik
meg, az időzítő rajta lesz látható.

• A rendszergazda határozza meg a Webex vállalati kiadás értekezletekre vonatkozó
jogosultságait.

Megjegyzés

• Frissítheti a profilját, állapotát, értesítéseit és hátterét. Bővebb információért lásd: AWebex testre szabása.

• AzAgent Desktopon és aWebex alkalmazás felhasználói profiljábanmegjelenő profilkép
azonos.

• Alapértelmezés szerint a Webex alkalmazás az Agent Desktop háttértémáját jeleníti meg.
AWebex alkalmazás háttértémáját azonbanmódosíthatjaAlapértelmezettre vagyVilágosra
(Beállítások > Megjelenés).

• AWebex alkalmazás háttértémája elsőbbséget élvez azAgent Desktop háttértémájával
szemben.

• Ha újra betölti az Agent Desktopot, vagy ha kijelentkezik belőle, majd újra
bejelentkezik, akkor a Webex alkalmazás az Agent Desktop háttértémáját jeleníti
meg.

Megjegyzés
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AWebex alkalmazás funkcióival és a használatéval kapcsolatos további tudnivalók itt találhatók: Üdvözli
Önt a Webex.

Lépés 3 (Nem kötelező) AWebex alkalmazás húzásához vagy átméretezéséhez hajtsa végre a következő műveleteket:

• A Webex alkalmazás húzásához vigye az egérmutatót a Webex alkalmazás fejléce fölé. Az egérmutató
alakja lesz. Kattintson, és húzza a Webex alkalmazást a kívánt helyzetbe.

• AWebex alkalmazás átméretezéséhez vigye az egérmutatót aWebex alkalmazás szegélye fölé. Amutató

helyzetétől függően a mutató alakja vagy (méretező fogantyú) lesz. Kattintson, és a méretező
fogantyút húzva méretezze át a Webex alkalmazást.

• A Webex alkalmazást nem lehet a minimális méretnél (480 x 320 képpont – szélesség x magasság)
kisebbre átméretezni. Ez biztosítja, hogy a Webex alkalmazásbeli tartalom továbbra is olvasható legyen.

• Ha teljes méretűre szeretné alakítani a Webex alkalmazást, kattintson a gombra. Amikor a Webex
alkalmazás teljes méretű, Agent Desktop-értesítések jelennek meg a Webex alkalmazás jobb felső
sarkában.

• Ha kis méretűre szeretné alakítani a Webex alkalmazást, kattintson a gombra. Másik lehetőségként
a Ctrl+Shift+1 billentyűkombinációt is használhatja. Amikor kis méretű. a Webex alkalmazás lebegő
sávként jelenik meg, és az Agent Desktopon a kívánt helyre húzható.

• A kis méretűWebex alkalmazás méretének visszaállításához kattintson aWebex alkalmazás lebegő
sávjára. Másik lehetőségként a Ctrl+Shift+1 billentyűkombinációt is használhatja, vagy rákattinthat

.

• A Webex alkalmazás bezáráshoz kattintson a gombra.

• A bezárt Webex alkalmazás megnyitásához kattintson a gombra. Másik lehetőségként a
Ctrl+Shift+3 billentyűkombinációt is használhatja.

• AWebex alkalmazás lebegő sávja, mérete és helyzete akkor is változatlan marad, ha oldalak között vált,
vagy újra betölti az Agent Desktopot, vagy kijelentkezik belőle, és ezeket a jellemzőket a böngésző
gyorsítótárának kiürítéséig megőrzi a rendszer.

A Webex alkalmazásból nem lehet kijelentkezni az Agent Desktopról. Amikor kijelentkezik az
Agent Desktopból, egyúttal a Webex alkalmazásból is kijelentkezik. Bővebb információért lásd:
Kijelentkezés az Asztalból, a(z) 62. oldalon.

Megjegyzés

A Webex alkalmazással kapcsolatos problémák megoldása

AWebex alkalmazással kapcsolatban esetleg jelentkező problémákat az alábbi műveletekkel szüntetheti meg:

• Ossza meg a hiba követési azonosítóját. Bővebb információért lásd: Asztali problémák megoldása, a(z)
50. oldalon.

• Ossza meg az Agent Desktop naplóit. Bővebb információért lásd: Hibajelentés letöltése, a(z) 57. oldalon.

• Küldje el a naplókat a Webex alkalmazásból (Profil és beállítások > Sűgó > Naplók küldése). Bővebb
információért lásd: A Webex támogatása.
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• Törölje a böngésző gyorsítótárának tartalmát, és próbálon meg újra bejelentkezni az Agent Desktopba.

Emojik hozzáadása WhatsApp-beszélgetésben
Az ügynökök hozzáadhatnak emojikat a válaszhoz, így hatékonnyá és interaktívvá téve a beszélgetést.

Eljárás

Lépés 1 Kattintson a szerkesztőmező Emoji ikonjára.

A képernyőn megjelenik a beállított emojik modális panelje.

Lépés 2 Kattintson a kívánt emojira, hogy belekerüljön a beszélgetésbe.

Kijelentkezés az Asztalból

Ne úgy jelentkezzen ki a(z) Asztal rendszerből, hogy bezárja a böngészőt. Ha aktív beszélgetést folytat,
akkor nem tud kijelentkezni a(z) Asztal rendszerből. Kijelentkezés előtt fejezze be az összes aktív
beszélgetést. Bővebb információért lásd: Befejezésok alkalmazása, a(z) 49. oldalon.

Fontos

Az Agent Desktop való kijelentkezéshez:

Mielőtt elkezdené

Fejezze be az ügyféllel folytatott aktív beszélgetést.

Eljárás

Lépés 1 Győződjön meg arról, hogy Tétlen állapotban van. Kattintson az Asztal jobb felső sarkában található
Felhasználói profil elemre.

Lépés 2 Kattintson a Kijelentkezés gombra,

• Ha Elérhető vagy Tétlen állapotban van, és éppen nem folytat beszélgetést, akkor felügyelője
kijelentkeztetheti az Asztalból. Az Asztal eléréséhez újra be kell jelentkeznie. Bővebb
információért lásd: Bejelentkezés az Agent Desktopba., a(z) 43. oldalon.

• A kijelentkezés végrehajtása előtt a rendszer egy üzenetben megerősítést kér.

Megjegyzés
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F E J E Z E T 3
Hanghívások kezelése

Az asztal segítségével fogadhat, megválaszolhat és kezdeményezhet ügyfélhívásokat, a rendszergazda által
Önhöz hozzárendelt engedélyektől függően.

• Hívás fogadása, a(z) 63. oldalon
• Híváshoz tartozó adatok változói, a(z) 65. oldalon
• Hívás tartásba helyezése és folytatása, a(z) 66. oldalon
• Hanghívás rögzítése, a(z) 67. oldalon
• Hívás átadása, a(z) 67. oldalon
• Konzultációs hívás kezdeményezése, a(z) 69. oldalon
• Tárcsázásos hívás kezdeményezése, a(z) 74. oldalon
• Kimenő előnézeti kampányhívás kezdeményezése, a(z) 78. oldalon
• Hívás befejezése, a(z) 79. oldalon

Hívás fogadása
Ha a rendszergazda megadja a szükséges engedélyeket, akkor Ön fogadja az ügyfél hívásait. Amikor hívást
kap egy ügyféltől (bejövő hívás), a kapcsolattartáselőugró ablakot a kapcsolatfelvételi kérelem előugró ablak

követi. A kapcsolatfelvételi kérelem előugró ablakban megjelenik a Bejövő hívás címke, a (Bejövő hívás)
ikon, a rendszergazda által konfigurált változók, valamint a hívás fogadása óta eltelt időt jelző időmérő. A
bejövő hívás állapota Csengésként jelenik meg.A kapcsolatfelvételi kérelem előugró ablakban megjelenik a

Bejövő hívás címke, a (Bejövő hívás) ikon, az ügyfél telefonszáma, a DNIS (tárcsázott szám azonosítási
szolgáltatás), a hívást Önhöz irányító sor neve, valamint egy időmérő, amely a hívás fogadása óta eltelt időt
jelzi. A bejövő hívás állapota Kicsengésként jelenik meg.

Ha nem fogadja a hívást a rendelkezésre álló maximális időn belül, akkor a hívás visszakerül a várólistára,
és a rendszer az Ön állapotát RONA-ra változtatja. A megjelenő felugró lehetőséget kínál arra, hogy állapotát
Elérhetőre vagy Tétlenre módosítsa. További információ a RONA felugróról: Az ügynök elérhetőségi
állapotai, a(z) 29. oldalon.

Ha Ön a RONA állapotban van, akkor nem tud hívást fogadni. Ha bármilyen médiacsatornán kéréseket
szeretne fogadni, ideértve az új hanghívásokat is, akkor állapotát kézzel kell RONA-ról Elérhetőre
változtatnia.

Megjegyzés
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Hívás fogadásához:

Mielőtt elkezdené

A hívások elfogadásához a Elérhető állapotban kell lennie.

Eljárás

Lépés 1 Amikor az asztalon fogad egy hívási kérést, a fizikai telefon segítségével válaszolhat rá.
Elindul az időzítő, és megjelenik az Interakció vezérlés ablaktábla.

Lépés 2 Hívás közben a következő feladatokat végezheti el az Interakció vezérlés ablaktáblán:

• A híváshoz tartozó változók frissítése. Bővebb információért lásd: Híváshoz tartozó adatok változóinak
szerkesztése, a(z) 65. oldalon.

• Az aktív hívás várakoztatása és folytatása. Bővebb információért lásd: Hívás tartásba helyezése és
folytatása, a(z) 66. oldalon.

• Hanghívásrögzítés elindítása, szüneteltetése és folytatása. Bővebb információért lásd: Hanghívás rögzítése,
a(z) 67. oldalon.

• Hívás átadása egy várólistára, egy ügynöknek vagy egy telefonszámra. Bővebb információért lásd: Hívás
átadása, a(z) 67. oldalon.

• Konzultációs hívás kezdeményezése egy várólista vagy egy ügynök felé, illetve egy telefonszámra.
Bővebb információért lásd: Konzultációs hívás kezdeményezése, a(z) 69. oldalon.

• Háromirányú kommunikáció kezdeményezése Ön, az ügyfél és egy másik ügynök között. Bővebb
információért lásd: Konferenciabeszélgetés indítása, a(z) 72. oldalon.

Lépés 3 Kattintson a Befejezés gombra. Bővebb információért lásd: Hívás befejezése, a(z) 79. oldalon.

Visszahívás
A felhasználók IVR (Interactive Voice Response – interaktív hangválasz) segítségével visszahívást kérhetnek,
ha felhívnak egy telefonos ügyfélszolgálatot vagy egy csevegő robotját (virtuális ügynökét) használják.

Az ügyfél ahelyett, hogy egy kapcsolattartó iroda várólistáján arra várna, hogy egy ügynök fogadja a hívását,
dönthet úgy, hogy inkább udvariassági visszahívást kér.

A visszahívási kérések a Webex Contact Center rendszeréhez kerülnek. Amikor egy ügynök elérhető, a
rendszer visszahívja az ügyfelet. Az ügyfélnek felajánlható a visszahívási lehetőség csúcsidőben vagy
kapcsolattartó iroda munkaidején kívül.

A visszahívási kérések bejövő hívási kérésekként jutnak el Önhöz. A visszahívás névjegykártya-kérése a

Feladatlista ablaktáblán megjeleníti a Visszahívás címkét, a (Visszahívás) ikont, az ügyfél telefonszámát,
a DNIS-t (tárcsázott számot azonosító szolgáltatás), a hívást Önhöz irányító várólistát, valamint a hívás
fogadása óta eltelt időt mutató időzítőt. A bejövő hívás állapota Kicsengésként jelenik meg.
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Ha az ügyfél fogadja a hívást, akkor létrejön a kapcsolat Ön és az ügyfél között, és megjelenik az Interakció
vezérlés ablaktábla. A hívások kezelése során elvégezhető feladatokkal kapcsolatos további tudnivalókért
tanulmányozza át a következő részt: Hívás fogadása.

• Ha az ügyfél nem fogadja a hívást, a hívás visszakerül a várólistára.

• Ha a kapcsolattartó iroda elérte az adatközpont vagy a bérlő számára az egyidejű hívások maximális
számára beállított korlátot, akkor nem kezdeményezhet több hívást, és a megfelelő befejezési okok
kódja jelenik meg az Agent Desktopon. Ha többet szeretne tudni az egyidejű hívások maximális
számára beállított korlátról, nézze át a következő részt: Tárcsázásos hívás kezdeményezése, a(z)
74. oldalon.

Megjegyzés

Híváshoz tartozó adatok változói
A híváshoz tartozó adatok (CAD) változói lehetővé teszik a rendszergazda számára, hogy összegyűjtse a
hívások adatait, így például az eset számát vagy az ügyfél bármely tevékenységének kódját. A FlowDesignerben
a rendszergazda állítja be a változókat, a változók címkéit, valamint azt a sorrendet, amely szerint meg kell
jelenniük a(z) Interakció vezérlés ablaktáblán. A(z) Interakció vezérlés ablaktáblán legfeljebb 30 változó
jeleníthető meg. Ha a rendszergazda a CAD-változókat szerkeszthetőként adja meg, akkor Ön hívás közben
módosíthatja a CAD-változókat. Bővebb információért lásd: Híváshoz tartozó adatok változóinak szerkesztése,
a(z) 65. oldalon.

A rendszergazda biztonságosként jelöli meg a bizalmas információkat, például a személyazonosításra alkalmas
adatokat és a szervezet adatait tartalmazó változókat. Ha a változó biztonságosként van megjelölve, akkor a

Interakció vezérlés ablaktáblán a mező neve mellett megjelenik a (Biztonságos változó) ikon.

Híváshoz tartozó adatok változóinak szerkesztése
Szerkeszthet egy vagy több CAD-változót a(z) Interakció vezérlés panel segítségével.

Mielőtt elkezdené

Előbb el kell fogadnia a hívási kérést. Bővebb információért lásd: Hívás fogadása, a(z) 63. oldalon.

Eljárás

Lépés 1 Kattintson egy szerkeszthető mező szöveges mezőjébe, és írja be a megfelelő értéket. Írjon be például egy
esetszámot vagy egy műveleti kódot.

Egy CAD-változó értékeként legfeljebb 256 karaktert adhat meg vagy illeszthet be.Megjegyzés

A következőket teheti:

• Meglévő érték módosításához jelölje ki az értéket, és írja felül azt egy új értékkel.

• CAD-változó értékének másolásához vigye föléjük az egérmutatót fölé, majd kattintson a gombra.
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• A dátum és idő kiválasztásához kattintson a (Dátumválasztó) ikonra, vagy kattintson a mezőre.

• Amikor egy hívás megbeszélése vagy átadása során több ügynök egyszerre szerkeszti ugyanazt
a CAD-változót, akkor az elsőként mentett módosítások jelennek meg, a másik ügynök pedig
üzenetet kap. Tegyük fel például, hogy két ügynök (A és B) ugyanazt a CAD-változót szerkeszti
egyidejűleg, és az A ügynök menti az értéket. Ekkor a rendszer felülírja a B ügynök által éppen
beírt értéket, és a B ügynök üzenetet kap.

• Dátumhoz és időponthoz tartozó CAD-változó szerkesztésekor kövesse a támogatott nemzetközi
szabványt a változó értékének mentéséhez.

Megjegyzés

Lépés 2 Miután a CAD-változók értékát a kívánt módon módosította, kattintson a Mentés gombra.

Ha a CAD-változók értékének mentése nélkül próbál meg elnavigálni, akkor figyelmeztető üzenetet kap.

• Előfordulhat, hogy a rendszer az útválasztási konfiguráció és a Flow Designerbeli események
alapján késve jeleníti meg a CAD-változók frissített értékét. A CAD-változók értékének
mentését a hálózat elérhetősége és egyéb üzemeltetési megfontolások befolyásolják.

Megjegyzés

A korábban mentett értékek lekéréséhez kattintson a Vissza elemre.

Hívás tartásba helyezése és folytatása
Várakoztathatja az ügyfelet, így konzultálni tud egy másik ügynökkel, vagy további ügyfél-információt
kereshet.

Egy hívás várakoztatásához:

Mielőtt elkezdené

Előbb el kell fogadnia a hívási kérést. Bővebb információért lásd: Hívás fogadása, a(z) 63. oldalon.

Eljárás

Lépés 1 Kattintson a Tartás gombra.
Az időzítő mellett megjelenik a Hívásvisszatartás állapot. A Befejezés gomb le van tiltva.

Lépés 2 A hívás visszavételéhez kattintson a Folytatás gombra.

Amikor egy másik ügynökkel folytat konzultációt, az ügyfél hívása automatikusan tartásba kerül.
Amikor visszaveszi az ügyfelet, a tanácsadó ügynök automatikusan tartásba kerül. Mindkét hívás
nem várakoztatható egyszerre. További információ egy másik ügynökkel folytatott konzultációról:
Konzultációs hívás kezdeményezése, a(z) 69. oldalon.

Megjegyzés
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Hanghívás rögzítése
Az ügyféllel folytatott hívása csak akkor kerül rögzítésre, ha a rendszergazda engedélyezte a hívásrögzítést
az Ön számára.

Ha a rendszergazda az Ön vállalata számára engedélyezte az Adatvédelmi pajzs funkciót, akkor Ön
szüneteltetheti a hívásrögzítést, amikor érzékeny adatokat, például hitelkártya-adatokat kér be az ügyféltől.
Arra vonatkozóan, hogy mikor kell szüneteltetni a hívásrögzítést, a felügyelőjétől kap útmutatást.

Megjegyzés

Hívás szüneteltetéséhez és folytatásához:

Mielőtt elkezdené

Előbb el kell fogadnia a hívási kérést. Bővebb információért lásd: Hívás fogadása, a(z) 63. oldalon.

Eljárás

Lépés 1 Aktív hívás szüneteltetéséhez kattintson a Felvétel szüneteltetése gombra.

A rendszergazda határozza meg azt az időtartamot, ameddig az asztal szünetelteti a hívásrögzítést. A
meghatározott idő eltelte után az asztal automatikusan folytatja a hívásrögzítést.

A ikon jelzi, hogy a felvétel folyamatban van.Megjegyzés

Lépés 2 (Nem kötelező) A Felvétel indítása gombra kattintva manuálisan bármikor folytathatja a felvételt.

Hívás átadása
Ha nem tud megválaszolni egy ügyféltől érkező kérdést, és ki szeretné terjeszteni az aktív (bejövő vagy
kimenő) hanghívást, akkor a hívási kérést átadhatja egy másik ügynöknek vagy egy felügyelőnek.

Aktív hívás várólistára, ügynöknek, belépési pontra vagy tárcsázandó számra történő átadásához:

Mielőtt elkezdené

Előbb el kell fogadnia a hívási kérést. Bővebb információért lásd: Hívás fogadása, a(z) 63. oldalon.

Eljárás

Lépés 1 Kattintson az Átadás gombra.
Megjelenik a Továbbítási kérelem párbeszédpanel.

Lépés 2 Átadhatja az aktív hívásokat várólistára, ügynöknek, belépési pontra vagy tárcsázandó számra. Amikor
várólistát, ügynököt vagy tárcsázandó számot választ, vegye figyelembe a következőket:
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• Ügynök: Kijelölhet egy ügynököt a legördülő listából, vagy a Keresés mező segítségével szűrheti a listát.
A legördülő lista az elérhető ügynökök nevét tartalmazza. Az ügynök neve előtt egy zöld ikon jelenik
meg. Bővebb információért lásd: Az ügynök elérhetőségi állapotai, a(z) 29. oldalon.

Mielőtt egy hívást egy ügynöknek ad át, vegye figyelembe az alábbiakat:

• Befejezés állapotban lévő ügynöknek nem lehet hívást átadni.

• Azonnali átadás közben a célügynöknek (a hívást fogadó ügynöknek)Elérhető állapotban
kell lennie. Ha a célügynök nem fogadja el a hívást, a rendszer elveti a hívást.

Megjegyzés

• Várólista: Kijelölheti a szükséges belépési pontot vagy várólistát a legördülő listából, vagy a Keresés
mező segítségével szűrheti a listát. A legördülő lista a hívás átadásához rendelkezésre álló várólistákat
és belépési pontokat tartalmazza.

A szervezet követelményei alapján a rendszergazda határozza meg a munkafolyamatokat, a várólistákat
és a belépési pontokat. Amikor a hívást egy belépési pontra adja át, akkor a hívást az aktuális vagy egy
másik munkafolyamathoz tartozó belépési pontra adhatja át. Tegyük fel például, hogy Ön egy betéti
kártyával kapcsolatos interakciót folytat az ügyféllel, de az ügyfél hitelkártyaadatokkal szándékozik
lebonyolítani a tranzakciót. Ilyenkor átadhatja a hívást a betéti kártyás munkafolyamatból a hitelkártyás
munkafolyamatba.

Amikor a hívást egy belépési pontra adják át, az azonos nevű és adattípusú CAD-változók átkerülnek az
új munkafolyamatba. Tegyük fel például, hogy a hívást az 1. folyamatból (EP_betéti kártya) a 2.
folyamatba (EP_hitelkártya) teszi át, és a 2. folyamat (EP_hitelkártya) az aktív munkafolyamat:

• Azonos adattípusú CAD-változók: Hamind az 1. folyamat, mind a 2. folyamat rendelkezik Integer
típusú customerID CAD-változóval, akkor az customerID CAD-változót a rendszer az 1.
folyamatból átmásolja a 2. folyamatba.

• Különböző adattípusú CAD-változók: Ha az 1. folyamatban és a 2. folyamatban is van egy var1
nevű CAD-változó, de típusa az 1. folyamatban Integer, a 2. folyamatban pedig String, akkor a
rendszer nem fogja átvinni a var1 változót az 1. folyamatból a 2. folyamatba.

• Dinamikusan frissölő CAD-változók (például számlaegyenleg): Ha mind az 1. folyamat, mind a 2.
folyamat rendelkezik Integer típusú acBalance CAD-változóval és olyan tevékenységekkel,
amelyek dinamikusan frissítik a változó értékét (ilyen például a Változó beállítása), akkor a 2.
folyamatbeli acBalance kapja az új értéket.

Ha egy hívás átkerült egy belépési pontra, a hívás nem irányítható vissza Önhöz.Megjegyzés

• Tárcsázandó szám: Megadhat egy számot vagy egy nevet, kiválaszthat egy számot vagy egy nevet a
legördülő listából, vagy a Keresés mező segítségével szűrheti a listát. A legördülő lista a vállalati
címjegyzéket jeleníti meg. A nevek a címjegyzékben szereplő számokkal együtt jelennek meg.

Az Agent Desktop a Tárcsázandó szám mezőben csak a következő speciális karaktereket támogatja: +
(plusz), # (kettőskereszt), * (csillag) és: (kettőspont). Ha egy speciális karaktereket tartalmazó számot
másol a Tárcsázási szám mezőbe, a(z) Agent Desktop csak a támogatott speciális karaktereket tartja
meg, és minden más speciális karaktert eltávolít, mielőtt lehetővé tenné a hívás átadását.
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• Az Agent Desktop ellenőrzi az Ön által megadott tárcsázandó számot. A tárcsázandó szám
3–14 számjegyből és a támogatott speciális karakterekből állhat.

• A tárcsázandó szám a következő formátumokat támogatja:

• USA-formátum: + [Országelőhívószám][körzetszám][hét számjegyből álló
telefonszám]

Például: +12015532447

• E.164 számformátum: [+][országelőhívószám][szám]

Például: +11234567890

• IDD (nemzetközi közvetlen tárcsázás) formátum: [IDD][országelőhívószám][szám]

Például 01161123456789

• Azonnali átadás kezdeményezésekor ne használjon belépésipont-számot tárcsázandó
számként!

Megjegyzés

Lépés 3 (Nem kötelező) Kattintson a (A lista frissítése) ikonra, ha le szeretné kérni a legfrissebb listát az
ügynökökről, a várólistákról és a tárcsázandó számokról.

A lekért lista az ügynökök elérhetőségének aktuális állapotát jeleníti meg.

Lépés 4 Kattintson az Átadás gombra.
A rendszer átadási kérést kezdeményez, ésmegjeleníti aBefejezési okok párbeszédpanelt. Bővebb információért
lásd: Befejezésok alkalmazása, a(z) 49. oldalon.

Ha a hívást azonnal át szeretné adni (azonnali átadás), akkor válassza azÜgynök vagy aTárcsázandó
szám lehetőséget, majd kattintson azÁtadás gombra. A hívást bármelyik elérhető ügynök fogadhatja.

Megjegyzés

Konzultációs hívás kezdeményezése
Miközben egy ügyféllel aktív hívást folytat, konzultációs hívást kezdeményezhet egy másik ügynökkel.

Mielőtt elkezdené

Aktív hívást kell folytatnia egy ügyféllel. Bővebb információért lásd: Hívás fogadása, a(z) 63. oldalon.

Eljárás

Lépés 1 Kattintson a Tanácskérés gombra.

Megjelenik a Tanácsadás kérése párbeszédpanel.

Egy másik ügynökkel való interakcióhoz ajánlott konzultációs hívást kezdeményezni a(z) Agent
Desktop oldalon található Konzultációs kérelem párbeszédpanel segítségével, nem pedig
telefonkészülék (hardphone vagy softphone) használatával.

Megjegyzés

A Cisco Webex Contact Center Agent Desktop felhasználói kézikönyve
69

Hanghívások kezelése
Konzultációs hívás kezdeményezése



Lépés 2 Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét:

• Ügynök: Kijelölhet egy ügynököt a legördülő listából, vagy a Keresés mező segítségével szűrheti a listát.
A legördülő listában a hívásra rendelkezésre álló ügynökök neve jelenik meg. Az ügynök nevét egy
színes ikon előzi meg, amely az ügynök aktuális elérhetőségi állapotát jelzi. Az Elérhető állapot előtt
például egy zöld ikon látható. Bővebb információért lásd: Az ügynök elérhetőségi állapotai, a(z) 29.
oldalon.

• Várólista: Kijelölheti a megfelelő váróllistát a legördülő listából, vagy a Keresés mező segítségével
szűrheti a listát. A legördülő lista a konzultációs híváshoz rendelkezésre álló várólistákat tartalmazza.

A rendszer elérhető ügynököt keres a kiválasztott várólistában. Ha nem szeretne várni, akkor
a Konzultáció törlése gombra kattintva törölje a kezdeményezett konzultációs kérést.

Megjegyzés

• Tárcsázandó szám: Megadhat egy számot vagy egy nevet, kiválaszthat egy számot vagy egy nevet a
legördülő listából, vagy a Keresés mező segítségével szűrheti a listát. A legördülő lista a vállalati
címjegyzéket jeleníti meg. A nevek a címjegyzékben szereplő számokkal együtt jelennek meg.

Az Agent Desktop a Tárcsázandó szám mezőben csak a következő speciális karaktereket támogatja: +
(plusz), # (kettőskereszt), * (csillag) és : (kettőspont). Ha speciális karaktereket tartalmazó számot másol
a Tárcsázási szám mezőbe, a(z) Agent Desktop csak a támogatott speciális karaktereket tartja meg, és
minden más speciális karaktert eltávolít, mielőtt konzultációs hívást kezdeményezne.

• Az Agent Desktop ellenőrzi az Ön által megadott tárcsázandó számot. A tárcsázandó szám
3–14 számjegyből és a támogatott speciális karakterekből állhat.

• A tárcsázandó szám a következő formátumokat támogatja:

• USA-formátum: + [Országelőhívószám][körzetszám][hét számjegyből álló
telefonszám]

Például: +12015532447

• E.164 számformátum: [+][országelőhívószám][szám]

Például: +11234567890

• IDD (nemzetközi közvetlen tárcsázás) formátum: [IDD][országelőhívószám][szám]

Például 01161123456789

• Azonnali átadás kezdeményezésekor ne használjon belépésipont-számot tárcsázandó
számként!

Megjegyzés

Lépés 3 (Választható) Kattintson a (Lista frissítése) ikonra az ügynökök, sorok, és tárcsázási számok legfrissebb
listájának lekérdezéséhez.

A lekért lista az ügynökök elérhetőségének aktuális állapotát jeleníti meg.

Lépés 4 Kattintson a Tanácskérés gombra.

• Az időzítő mellett megjelenik a Tanácsadás kérése állapot.

• A konzultációs híváskérés legfeljebb kilenc változót jelenít meg az előugró ablakon. Ezek a három
alapértelmezett változó (ügynök neve, ügynök telefonszáma, ügynöki csoport) és a rendszergazda által
beállított legfeljebb hat változó. A három alapértelmezett változó a tanácsadási hívást kezdeményező
ügynökre vonatkozik.
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• Amikor egy ügynök elfogadja a konzultációs híváskérést, két Interakció vezérlés ablak jelenik meg az
asztalon a változókkal együtt.

• Hívó (ügyfél): Az Interakció vezérlés ablaktábla az ügyfél adatait jeleníti meg. Az állapot az Ön
által végrehajtott műveletek alapján frissül. Amikor például az ügynökkel konzultál, az ügyfél hívási
állapota Hívásvisszatartás lesz.

• Konzultált ügynök: A(z) Interakció vezérlés ablaktábla annak az ügynöknek a részleteit jeleníti
meg, akivel konzultál (az ügynök, aki a konzultációs hívást fogadja). Az állapot az Ön által
végrehajtott műveletek alapján frissül. Amikor például konzultálni kezd az ügynökkel, akkor az
állapot Tanácsadásra változik. A tanácsadó ügynököt a Tartás gombra kattintva várakoztathatja.
Az állapot Tartott tanácsadás-ra változik. Bővebb információért lásd: Hívás tartásba helyezése és
folytatása, a(z) 66. oldalon.

A Tanácsadás befejezése gombra kattintva a tanácsadó ügynök kiléphet a hívásból; ilyenkor a
hívás Ön és az ügyfél között folytatódik.

Lépés 5 (Választható) Egy másik ügynökkel folytatott konzultációs hívás közben a következőket hajthatja végre:

• A Folytatás gombra kattintva várakoztathatja a tanácsadó ügynököt, és megszüntetheti az ügyfél
várakoztatását. Bővebb információért lásd: Hívás tartásba helyezése és folytatása, a(z) 66. oldalon.

• Az Átadás gombra a kattintva átadhatja a hívást a tanácsadó ügynöknek. A rendszer átadási kérést
kezdeményez, és megjeleníti a Befejezési okok párbeszédpanelt. Bővebb információért lásd: Hívás
átadása, a(z) 67. oldalon.

• A Konferencia gombra kattintva háromoldalú kommunikációt hozhat létre Ön, az ügyfél és a tanácsadó
ügynök között. Bővebb információért lásd: Konferenciabeszélgetés indítása, a(z) 72. oldalon.

Lépés 6 Kattintson a Tanácsadás befejezése gombra.
Megjelenik a Befejezési okok párbeszédpanel. Bővebb információért lásd: Befejezésok alkalmazása, a(z) 49.
oldalon.

A következő táblázat azokat a műveleteket rögzíti, amelyeket az egyes felhasználók a konzultációs hívás
közben végezhetnek:

1. ügynök: a konzultációs hívást kezdeményező ügynök.

2. ügynök: a konzultációs hívást elfogadó ügynök.

ÖsszefoglalóSzerep

• Ügyfél nem kezdeményezhet konzultációs hívást.

• Amikor az 1. ügynök a 2. ügynökkel konzultál, a vevőt várakoztatja a rendszer.

• Az ügyfél kiléphet egy, az 1. ügynökkel folytatott, folyamatban lévő beszélgetésből, ezzel befejezve
az interakciót.

Ügyfél
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• Az 1. ügynök kezdeményezhet és befejezhet egy konzultációs hívást.

• Az 1. ügynök folytathat egy várakoztatott ügyfélhívást.

• Az 1. ügynök konzultálhat a 2. ügynökkel, és várakoztathatja a 2. ügynököt.

• Az 1. ügynök átadhatja a hívást a 2. ügynöknek. Az átadási kérés kezdeményezésekor az 1. ügynöknek
megjelenik aBefejezési okok párbeszédpanel. A beszélgetés a 2. ügynök és az ügyfél között folytatódik.

• Az 1. ügynök konferenciabeszélgetést indíthat a 2. ügynökkel és egy ügyféllel.

• Amikor egy ügyfél kilép egy konzultációs hívásból, véget ér az interakció, és az 1-es ügynöknek
megjelenik a Befejezési okok párbeszédpanel.

• Az 1. ügynök úgy tud véget vetni egy konzultációs hívásnak, hogy a Tanácsadás befejezése gombra
kattint, vagy leteszi a fizikai telefonját. Az ügyfél és a 2. ügynök számára megszűnik a konzultációs
hívás.

1. ügynök

• Amikor az 1. ügynök folytatja a várakoztatott ügyféllel folytatott hívást, a rendszer várakoztatja 2.
ügynököt, és megszűnteti az ügyfél várakoztatását.

• A 2. ügynök sem folytatni, sem befejezni nem tud konzultációs hívást.

• A 2. ügynök nem alkalmazhat befejezésokot a konzultációs hívásra.

• A 2. ügynök a Tanácsadás befejezése gombra kattintva léphet ki a konzultációs hívásból; ilyenkor a
hívás az 1. ügynök és az ügyfél között folytatódik.

• A 2. ügynök elfogadhatja a konzultációs hívás során az 1. ügynök által kezdeményezett átadási kérést.

• Ha az 1. ügynök akkor indít konferenciabeszélgetést, amikor éppen a 2. ügynökkel konzultál, akkor a
2. ügynök részese lesz a konferenciabeszélgetésnek.

• Ha az ügyfél kilép a konzultációs hívásból, akkor véget ér az interakció. A 2. ügynök számára befejezés
nélkül ér véget a hívás.

2. ügynök

Konferenciabeszélgetés indítása
Háromoldalú konferenciabeszélgetés létrehozásához Ön, az ügyfél és egy másik ügynök között:

Mielőtt elkezdené

Előbb konzultációs hívást kell kezdeményeznie. Bővebb információért lásd: Konzultációs hívás
kezdeményezése, a(z) 69. oldalon.

Eljárás

Lépés 1 Kattintson a Konferencia gombra, amikor egy másik ügynökkel folytat konzultációt. Bővebb információért
lásd: Konzultációs hívás kezdeményezése, a(z) 69. oldalon.
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A Konferencia ikon az időzítő mellett jelenik meg. Megszűnik az ügyfél várakoztatása, és Ön, az ügyfél és
a tanácsadó ügynök kommunikálhatnak egymással.

• A konzultációs hívás összes változója átkerült a konferenciahívásra. A konferenciahívás változói
tartalmazzák a konzultált ügynök nevét és tárcsázási számát.

• Az Átadás gombra a kattintva átadhatja a hívást a tanácsadó ügynöknek. A rendszer átadási
kérést kezdeményez, és megjeleníti a Befejezési okok párbeszédpanelt. Bővebb információért
lásd: Hívás átadása, a(z) 67. oldalon.

• AKilépés a konferenciából gombra kattintva a tanácsadó ügynök kiléphet a hívásból; ilyenkor
a hívás Ön és az ügyfél között folytatódik.

Megjegyzés

Lépés 2 Kattintson a Konferencia vége elemre.
Megjelenik a Befejezési okok párbeszédpanel. Bővebb információért lásd: Befejezésok alkalmazása, a(z) 49.
oldalon.

A következő táblázat azokat a műveleteket rögzíti, amelyeket az egyes felhasználók a konferenciabeszélgetés
közben végezhetnek:

1. ügynök – a konferenciabeszélgetést indító ügynök.

2. ügynök – a konferenciabeszélgetésben tanácsadóként részt vevő ügynök.

ÖsszefoglalóSzerep

• Ügyfél nem kezdeményezhet konferenciabeszélgetést.

• Amikor az 1. ügynök konferenciabeszélgetést indít, az ügyfél tartásba kerül. A beszélgetés tovább
folytatódik az 1. ügynök, a 2. ügynök és az ügyfél között.

• Az ügyfél kiléphet egy, az 1. ügynökkel és a 2. ügynökkel folytatott, folyamatban lévő beszélgetésből,
ezzel befejezve az interakciót.

• Konferenciabeszélgetés közben az ügyfél nem helyezhető tartásba.

Ügyfél

• Az 1. ügynök elkezdhet és befejezhet konferenciabeszélgetést.

• Az 1. ügynök a Konferencia gombra kattintva konferenciabeszélgetést indíthat a 2. ügynökkel.

• Konferenciabeszélgetés közben az 1. ügynök sem az ügyfelet, sem a 2. ügynököt nem teheti tartásba.

• Az 1. ügynök átadhatja a hívást a 2. ügynöknek. Az átadási kérés kezdeményezésekor az 1. ügynöknek
megjelenik a Befejezési okok párbeszédpanel. A beszélgetés a 2. ügynök és az ügyfél között folytatódik.

• Amikor egy ügyfél kilép egy konferenciabeszélgetésből, véget ér az interakció, és az 1-es ügynöknek
megjelenik a Befejezési okok párbeszédpanel.

• Az 1. ügynök úgy tud véget vetni egy konferenciabeszélgetésnek, hogy a Konferencia vége gombra
kattint, vagy leteszi a fizikai telefonját. Az ügyfél és a 2. ügynök számára megszűnik a
konferenciabeszélgetés.

1. ügynök
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• A 2. ügynök nem tudja befejezni a konferenciabeszélgetést.

• A 2. ügynök nem alkalmazhat befejezésokot a konferenciabeszélgetésre.

• A 2. ügynök aKilépés a konferenciából gombra kattintva léphet ki a konferenciabeszélgetésből; ilyenkor
a beszélgetés az 1. ügynök és az ügyfél között folytatódik.

• Ha az 1. ügynök akkor indít konferenciabeszélgetést, amikor éppen a 2. ügynökkel konzultál, akkor a 2.
ügynök részese lesz a konferenciabeszélgetésnek.

• A 2. ügynök elfogadhatja a konferenciabeszélgetés során az 1. ügynök által kezdeményezett átadási
kérést.

• Ha az ügyfél kilép a konferenciabeszélgetésből, akkor véget ér az interakció. A 2. ügynök számára
befejezés nélkül ér véget a hívás.

2. ügynök

Tárcsázásos hívás kezdeményezése
Ha a profilja a tárcsázáshoz van konfigurálva, akkor tárcsázásos hívást kezdeményezhet az ügyfél felé. A
tárcsázási konfiguráció a tárcsázási terv, a címjegyzék vagy mindkettő beállítását tartalmazza. A tárcsázható
telefonszám formátumát az Ön ügynökprofiljának beállításai határozzák meg. Például korlátozni lehet adott
hosszú vagy bizonyos körzetszámmal kezdődő telefonszámok beírását.

Tárcsázásos hívást Elérhető vagy bármelyik Tétlen állapotban kezdeményezhet.

A vízszintes fejlécen található Tárcsázásos hívás ikon a profilbeállításoktól függően van engedélyezve.
Amikor aktív bejövő hanghívása van, akkor nem kezdeményezhet tárcsázásos hívást.

Tárcsázásos hívás kezdeményezéséhez:

Eljárás

Lépés 1 Kattintson a (Tárcsázásos hívás) ikonra.

Ha a kapcsolattartó iroda elérte az adatközpont vagy a bérlő számára az egyidejű hívások (bejövő és kimenő
hívások) maximális számára beállított korlátot, akkor nem kezdeményezhet több hívást. a megfelelő befejezési
okok kódja jelenik meg az Asztalon.

LeírásOkkód

Az adatközpont elérte az egyidejű hívások számára beállított korlátot.26

A bérlő elérte az egyidejű hívások számára beállított korlátot.27

Lépés 2 Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét:

• Címjegyzék: Kijelölheti a megfelelő névjegyet a legördülő listából, vagy a Keresés mező segítségével
szűrheti a listát. A címjegyzékben megjelenő névjegyek a vállalati címjegyzékből származnak, amelyet
a rendszergazda konfigurál.
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• Tárcsázó: A telefonszámot a tárcsázó segítségével adhatja meg. Az ügynökprofilnak rendelkeznie kell
a szükséges engedélyekkel ahhoz, hogy egy számot a tárcsázóval tárcsázhasson.

• Tárcsázásos hívás kezdeményezésekor nem használhat mellékszámot.

• Tárcsázásos hívás kezdeményezéséhez nem használhat belépési pontot tárcsázandó
számként.

• A telefonszámot a következő formátumokban adhatja meg:

• USA-formátum: + [Országelőhívószám][körzetszám][hét számjegyből álló
telefonszám]

Például: +12015532447

• E.164 számformátum: [+][országelőhívószám][szám]

Például: +11234567890

• IDD (nemzetközi közvetlen tárcsázás) formátum: [IDD][országelőhívószám][szám]

Például 01161123456789

• Az Asztal a tárcsázóban csak a következő speciális karaktereket támogatja: + (plusz), #
(kettőskereszt), * (csillag) és: (kettőspont). Ha speciális karaktert tartalmazó számot másol
be a tárcsázóba, akkor az Asztal csak a támogatott speciális karaktereket tartja meg, minden
más speciális karaktert eltávolít, mielőtt lehetővé teszi, hogy Ön tárcsázásos hívást indítson.

Megjegyzés

Lépés 3 (Nem kötelező) Válasszon ki tárcsázásos ANI-t a Külső tárcsázási ANI választása legördülő listából. Ez
lesz az Ön hívószáma, és ez fogmegjelenni az ügyfél hívóazonosítójában. A legördülő lista elemei betűrendben
jelennek meg.

A kijelölt tárcsázásos ANI eltávolításához válassza a legördülő listaKülső tárcsázási ANI választása elemét.

• A rendszergazda hozzáadja a tárcsázásos ANI-k listáját az Ön profiljához.

• Ha nem jelöl ki tárcsázásos ANI, akkor a rendszer a szervezet alapértelmezett tárcsázásos
ANI-ját használja az Ön hívószámaként. Az alapértelmezett tárcsázásos ANI-t a rendszergazda
állítja be.

Megjegyzés

Lépés 4 Kattintson a címjegyzékben található névjegy mellett vagy a tárcsázón található Hívás gombra.

A rendszer a hívási kérést elküldi a megadott telefonszámra. A popover megjeleníti a Tárcsázásos hívás

címkét, a (Tárcsázás) ikont, a kapcsolattartó iroda telefonszámát, a DNIS-t (tárcsázott számot azonosító
szolgáltatás), a hívást Önhöz irányító várólistát, valamint a hívás fogadása óta eltelt időt mutató időzítőt. Ha
a rendszergazda engedélyezte a Hívás befejezése funkciót, akkor a névjegykártya-kérésenmegjelenik aMégse
gomb.

A hívás az Ön fizikai telefonjára érkezik.
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Ha egy tárcsázott hívás nem sikerült, akkor a(z) Asztal a következő esetekben hibaüzeneteket jelenít
meg:

• A tárcsázott hívás nem kapcsolódik az ügyfélhez. Például híváscsatlakozási problémák miatt.

• Ön elutasít egy tárcsázott hívást. Például ha egy másik interakcióval van elfoglalva.

• Az ügyfél bontja a bejövő hívást. Például az ügyfél megszakít egy bejövő hívást.

• Az ügyfél nem fogadja a bejövő hívást. Például a hívás kicseng, de a felhasználó nem veszi
fel a hívást.

Megjegyzés

Lépés 5 Fogadja a hívást a fizikai telefonon, és várjon, amíg az ügyfél válaszol.

Amikor az ügyfél válaszol a hívásra, elindul az időzítő, és megjelenik az Interakció vezérlés ablaktábla.

Lépés 6 Hívás közben a következő feladatokat végezheti el az Interakció vezérlés ablaktáblán:

• Az aktív hívás várakoztatása és folytatása. Bővebb információért lásd: Hívás tartásba helyezése és
folytatása, a(z) 66. oldalon.

• Hanghívásrögzítés elindítása, szüneteltetése és folytatása. Bővebb információért lásd: Hanghívás rögzítése,
a(z) 67. oldalon.

• Hívás átadása egy várólistára, egy ügynöknek vagy egy telefonszámra. Bővebb információért lásd: Hívás
átadása, a(z) 67. oldalon.

Ha a rendszergazda engedélyezte a tárcsázásos hívás átadását, akkor a Továbbítási kérelem
párbeszédpanelen lesz egy Várólista lehetőség. Egyébként csak az Ügynök és a Tárcsázandó
szám lehetőség érhető el.

Megjegyzés

• Konzultációs hívás kezdeményezése egy várólista vagy egy ügynök felé, illetve egy telefonszámra.
Bővebb információért lásd: Konzultációs hívás kezdeményezése, a(z) 69. oldalon.

Lépés 7 Kattintson a Befejezés gombra.

Megjelenik a Befejezési okok párbeszédpanel. Bővebb információért lásd: Befejezésok alkalmazása, a(z) 49.
oldalon.

Amikor véget ér a tárcsázásos hívás, az Ön elérhetőségi állapota a rendszergazda által megadott konfigurációnak
megfelelően változik meg. Ha a rendszergazda Igen értéket adta a Külső tárcsázás után rendelkezésre álló
ügynök beállításnak, akkor egy tárcsázásos hívás befejezése után az Ön állapota akkor is Elérhető lesz, ha
a tárcsázásos hívást Tétlen állapotban folytatta.

Amikor a Rendelkezésre áll állapotból kimenő hívást kezdeményez, előfordulhat, hogy egy rövid
ideig bejövő hívás érkezik, miközben a kimenő hívás kezdeményezése még folyamatban van.

Ebben az esetben a tárcsázás hibaüzenettel sikertelen lesz.

Megjegyzés

Tárcsázásos hívás kezdeményezése az Ügynökinterakció előzményeiből
Tárcsázásos hívás kezdeményezéséhez az Ügynökinterakció előzményei ablaktábláról:

A Cisco Webex Contact Center Agent Desktop felhasználói kézikönyve
76

Hanghívások kezelése
Tárcsázásos hívás kezdeményezése az Ügynökinterakció előzményeiből



Mielőtt elkezdené

Egy hanghívás-befejezési okot kell alkalmaznia. Az Ügynökinterakció előzményei ablaktábla Összes és
Hívások lapján az ügyféllel folytatott korábbi hanghívási kommunikációi jelennek meg.

Eljárás

Lépés 1 Az Ügynökinterakció előzményei ablaktáblán válassza az Összes lapot vagy a Hívások lapot.
Lépés 2 Vigye az egérmutatót a hívni kívánt névjegy telefonszáma fölé, majd válassza a Hívás kattintásra elemet.

• Aktív hívás közben nem kezdeményezhet új hívást az Ügynökinterakció előzményei
ablaktábláról.

• Ha kell, a hívás kezdeményezése előtt szerkesztheti a telefonszámot. A szerkesztéshez kattintson

a (Szerkesztés a hívás előtt) ikonra, szerkessze a Tárcsázóban megjelenő telefonszámot,
majd kattintson a Hívás gombra.

Megjegyzés

A rendszer a hívási kérést elküldi a megadott telefonszámra. A popover megjeleníti a Tárcsázásos hívás

címkét, a (Tárcsázás) ikont, a kapcsolattartó iroda telefonszámát, a DNIS-t (tárcsázott számot azonosító
szolgáltatás), a hívást Önhöz irányító várólistát, valamint a hívás fogadása óta eltelt időt mutató időzítőt. Ha
a rendszergazda engedélyezte a Hívás befejezése funkciót, akkor a névjegykártya-kérésenmegjelenik aMégse
gomb.

A hívás az Ön fizikai telefonjára érkezik.

Ha egy tárcsázott hívás nem sikerült, akkor a(z) Asztal a következő esetekben hibaüzeneteket jelenít
meg:

• A tárcsázott hívás nem kapcsolódik az ügyfélhez. Például híváscsatlakozási problémák miatt.

• Ön elutasít egy tárcsázott hívást. Például ha egy másik interakcióval van elfoglalva.

• Az ügyfél bontja a bejövő hívást. Például az ügyfél megszakít egy bejövő hívást.

• Az ügyfél nem fogadja a bejövő hívást. Például a hívás kicseng, de a felhasználó nem veszi
fel a hívást.

Megjegyzés

Lépés 3 Fogadja a hívást a fizikai telefonon, és várjon, amíg az ügyfél válaszol.

Amikor az ügyfél válaszol a hívásra, elindul az időzítő, és megjelenik az Interakció vezérlés ablaktábla.

Ha további információra van szüksége az Interakció vezérlés ablaktáblán hívás kezeléséhez elvégzendő műveletekről, olvassa
el a következőt: Tárcsázásos hívás kezdeményezése, a(z) 74. oldalon.

Lépés 4 Kattintson a Befejezés gombra.

Megjelenik a Befejezési okok párbeszédpanel. Bővebb információért lásd: Befejezésok alkalmazása, a(z) 49.
oldalon.
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Kimenő előnézeti kampányhívás kezdeményezése
A rendszergazda hozza létre a kampányokat, állítja be a tárcsázási módot (előnézet), és rendel hozzá egy
csapatot a kampányhoz. HaÖn olyan csapathoz tartozik, amelyhez kampányt rendeltek hozzá, akkor a vízszintes
fejlécnmegjelenik a (Kampánykapcsolat) ikon, és Ön tud kimenő előnézeti kampányhívást kezdeményezni.

Kampányhívás kezdeményezése előtt megnézheti az ügyfél kapcsolatfelvételi információit.

Kimenő előnézeti kampányhívás kezdeményezéséhez:

Mielőtt elkezdené

A kimenő előnézeti kampányhívás fogadásához a Elérhető állapotban kell lennie.

Eljárás

Lépés 1 Kattintson a vízszintes fejlécen található (Kampánykapcsolat) ikonra.
Megjelenik a Kampánykapcsolat párbeszédpanel, mutatva az ügyfél kapcsolatfelvételi információit.

Lépés 2 Miután áttekintette az ügyfél kapcsolatfelvételi információit, a Hívás gombra kattintva kezdeményezze a
hívást, vagy az Átugrás gombra kattintva tekintse meg a következő előnézeti kampányhívási kérést.

Ha a kapcsolattartó iroda elérte az adatközpont vagy a bérlő számára az egyidejű hívások maximális számára
beállított korlátot, akkor nem kezdeményezhet több hívást, és a megfelelő befejezési okok kódja jelenik meg
az Agent Desktopon. Ha többet szeretne tudni az egyidejű hívások maximális számára beállított korlátról,
nézze át a következő részt: Tárcsázásos hívás kezdeményezése, a(z) 74. oldalon.

Ha elfogadja a hívását, akkor a rendszer felhívja az ügyfelet, és letiltja a Kampánykapcsolat ikont. Az
előnézeti kampányhívási névjegykártya-kérés a Feladatlista ablaktáblán megjeleníti a kampányhívás címkéjét,

a (Kampánykapcsolat) ikont, a részleteket a rendszergazda által definiált konfiguráció alapján, valamint
az előnézeti kampányhívás indítása óta eltelt időt jelző időzítőt. A hívás állapota Kicsengésként jelenik meg.
Ha a rendszergazda engedélyezte a Hívás befejezése funkciót, akkor a Kicsengés állapot helyére a Mégse
gomb kerül a névjegykártya-kérésen.

• Ha az ügyfél fogadja a hívást, akkor létrejön a kapcsolat Ön és az ügyfél között, és megjelenik az Interakció
vezérlés ablaktábla. A hívások kezelése során elvégezhető feladatokkal kapcsolatos további tudnivalókért
tanulmányozza át a következő részt: Hívás fogadása.

Ha a próbálkozás sikertelen, akkor a rendszer engedélyezi a Kampánykapcsolat ikont, és Ön
újra elindíthatja a kampányhívást.

Megjegyzés

• A Kiegészítő információk ablaktáblán akkor jelenik meg a Hívási útmutató fül, ha a rendszergazda a
kampány szinten konfigurálta a kérdéseket és a válaszokat. A rendszer kéri, hogy válaszoljon egy kérdésre.
A válasz alapján a rendszer megkérdezi, hogy végigmenjen-e a hívási útmutató következő
kérdéscsoportján. A Hívási útmutató befejezéséhez be kell küldenie a válaszokat.
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Hívás befejezése
Miután segített ügyfelének a problémájával kapcsolatban, célszerű megkérni az ügyfelet arra, hogy fejezze
be a hanghívást. Amikor az ügyfél befejezi a hívását, megjelenik a Befejezési okok párbeszédpanel. Ha kell,
Ön is befejezheti a hívást.

A hívás nem fejezhető be, amikor tartásban van. Bővebb információért lásd: Hívás tartásba helyezése
és folytatása, a(z) 66. oldalon.

Megjegyzés

Hívás befejezéséhez:

Mielőtt elkezdené

Előbb el kell fogadnia a hívási kérést. Bővebb információért lásd: Hívás fogadása, a(z) 63. oldalon.

Eljárás

Lépés 1 Kattintson a Befejezés gombra.
Megjelenik a Befejezési okok párbeszédpanel. Bővebb információért lásd: Befejezésok alkalmazása, a(z) 49.
oldalon.

Lépés 2 (Nem kötelező) Ha kézibeszélőt vagy fejhallgatót használ, a következő hívás fogadása előtt le kell tennie a
fizikai telefont.
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F E J E Z E T 4
Új digitális kapcsolatok kezelése

AWebex Contact Center új digitális csatornákat támogat – Facebook Messenger, WebChat, e-mail, SMS és
WhatsApp – továbbfejlesztett képességekkel. A digitális csatornák minden vállalkozás jobban elérhető. A
változó demográfiai adatok és az egyéni szokások világában a fogyasztók elvárják, hogy az általuk választott
csatornán keresztül érhessenek el egy vállalkozást – bárhonnan, bármikor, bármilyen körülmények között.
Ezért elengedhetetlen, hogy a vállalkozások minden népszerű kommunikációs csatornán keresztül elérhetőek
legyenek.

• Facebook Messenger kezelése, a(z) 81. oldalon
• SMS-beszélgetések kezelése, a(z) 85. oldalon
• Webchat-beszélgetések kezelése, a(z) 88. oldalon
• Beszélgetések és e-mailek kezelése, a(z) 92. oldalon
• WhatsApp-beszélgetések kezelése, a(z) 96. oldalon

Facebook Messenger kezelése
Az ügyfelek az ügynökökkel a Facebook oldalán vagymobilalkalmazásában a FacebookMessenger segítségével
is kapcsolatba léphetnek, az ügynökök pedig a Facebook Messenger widgeten keresztül válaszolhatnak a
Facebook-üzenetekre. A Facebook Messenger widget egy Cisco által kínált widget, amely lehetővé teszi,
hogy az ügynökök a beszélgetés ablaktáblán keresztül válaszoljanak a Facebook-üzenetekre.

Az asztal segítségével átadhat, konferenciába vonhat és befejezhet egy Facebook Messenger-beszélgetést.

A Facebook Messenger widgetről
A Facebook Messenger widget a következő funkciókat támogatja:

• Szöveges mellékletek, a(z) 17. oldalon

• Sablonok, a(z) 18. oldalon

• Sablon csatolása, a(z) 19. oldalon

• Zárolt sablonok, a(z) 19. oldalon

• Helyettesíthető paraméterekkel rendelkező sablonok, a(z) 19. oldalon

• A rendszerparamétereket dinamikusan behelyettesítő sablonok a csevegési konzolon, a(z) 19.
oldalon
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• Rich Text formázás, a(z) 19. oldalon

• Munkafolyamat aktiválása, a(z) 21. oldalon

• Bejelentések, a(z) 21. oldalon

• Gyorsgomb kombinációk, a(z) 21. oldalon

• Kézbesítési visszaigazolások, a(z) 22. oldalon

A Facebook Messenger widget a következő interakciókat támogatja:

• Válasz Facebook Messenger-beszélgetésre, a(z) 82. oldalon

• Facebook Messenger-beszélgetés átadása, a(z) 83. oldalon

• Facebook Messenger konferenciabeszélgetés indítása, a(z) 84. oldalon

• Facebook Messenger-beszélgetés befejezése, a(z) 84. oldalon

Válasz Facebook Messenger-beszélgetésre
Miután egy Facebook Messenger-beszélgetés Önhöz van rendelve, a kapcsolati kérés popover megjeleníti a
várólista nevét, a forrásoldalt, az időzítőt és azElfogadás gombot. Az időzítő a FacebookMessenger-beszélgetés
fogadása óta eltelt időt mutatja.

A csevegésre történő válaszoláshoz:

Mielőtt elkezdené

Amikor Ön a RONA állapotban van, akkor nem tud több kapcsolatfelvételi kérést fogadni. A kérések
fogadásához kézzel kell megváltoztatnia az állapotot RONA-tól a Elérhetőre.

Eljárás

Lépés 1 Kattintson a kérésben található Elfogadás gombra. A kérés megnyílik a szerkesztőmezőben, és megjelenik
egy interakciós ablaktábla.

Az ügynök az alábbi részleteket nézheti meg az interakciós ablaktáblán:

• Ügyfél neve

• Várólistanév

• Üzenetszál

• Ügynök neve

• Dátum

• Időzítő

Az ügyfél üzeneteit egy szürke buborék jelzi, amelynek belsejében az ügyfél monogramja látható.
Az ügynök üzenetei kitöltött kék buborékban jelennek meg.

Megjegyzés
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Lépés 2 Írja be válaszát a szerkesztőmezőbe.

A szerkesztőmezőbe legfeljebb 1000 karakter írható be. Amikor a karakterek száma meghaladja a
beállított korlátot, a rendszer letiltja a Küldés gombot, és piros hibaüzenet jelenít meg a
szerkesztőmező alatt, felszólítva arra, hogy tartsa be a karakterek számára vonatkozó korlátot.

Megjegyzés

Lépés 3 Kattintson a Küldés gombra, vagy nyomja meg az Enter billentyűt a billentyűzeten.
A vevő megkapja a választ.

Facebook Messenger-beszélgetés átadása
Ha nem tudmegválaszolni egy ügyféltől érkező kérdést, és ki szeretné terjeszteni a FacebookMessenger-kérést,
akkor a csevegési kérést átadhatja egy másik ügynöknek.

Aktív csevegési kérés átadása várólistára vagy egy ügynöknek:

Mielőtt elkezdené

Előbb el kell fogadnia a Facebook Messenger-kérést. Bővebb információért lásd: Válasz Facebook
Messenger-beszélgetésre, a(z) 82. oldalon.

Eljárás

Lépés 1 Kattintson az Átadás gombra.
Megjelenik a Továbbítási kérelem párbeszédpanel.

Lépés 2 Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét:

• Várólista – Kijelölheti a megfelelő váróllistát a legördülő listából, vagy a Keresés mező segítségével
szűrheti a listát. A legördülő lista a csevegési kérések átadásához rendelkezésre álló várólistákat
tartalmazza.

• Ügynök: Kijelölhet egy ügynököt a legördülő listából, vagy a Keresés mező segítségével szűrheti a listát.
A legördülő lista az elérhető ügynökök nevét tartalmazza. Az ügynök neve előtt egy zöld ikon jelenik
meg. Bővebb információért lásd: Az ügynök elérhetőségi állapotai, a(z) 29. oldalon.

Lépés 3 (Nem kötelező) Kattintson a (A lista frissítése) ikonra, ha le szeretné kérni a legfrissebb listát az várólisták
és ügynökök.

A lekért lista az ügynökök elérhetőségének aktuális állapotát jeleníti meg.

Lépés 4 Kattintson az Átadás gombra.
A rendszer átadási kérést kezdeményez, ésmegjeleníti aBefejezési okok párbeszédpanelt. Bővebb információért
lásd: Befejezésok alkalmazása, a(z) 49. oldalon.

Ha már átadta a csevegési kérést egy ügynöknek, akkor ha az ügynök nem fogadja el a csevegési
kérést, a rendszer elveti a csevegési kérést.

Megjegyzés
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Facebook Messenger konferenciabeszélgetés indítása
Háromoldalú konferenciacsevegési kérés létrehozásához Ön, az ügyfél és egy másik ügynök között:

Mielőtt elkezdené

Előbb el kell fogadnia a Facebook Messenger-kérést. Bővebb információért lásd: Válasz Facebook
Messenger-beszélgetésre, a(z) 82. oldalon.

Eljárás

Lépés 1 Kattintson a Konferencia elemre.
Megjelenik a Konferenciakérés párbeszédpanel.

Lépés 2 Kijelölhet egy adott ügynököt a legördülő listából, vagy a Keresés mező segítségével szűrheti a listát. Az
ügynök nevét egy színes ikon előzi meg, amely az ügynök aktuális elérhetőségi állapotát jelzi. Az Elérhető
állapot előtt például egy zöld ikon látható. Bővebb információért lásd: Az ügynök elérhetőségi állapotai, a(z)
29. oldalon.

Lépés 3 Kattintson a Konferencia elemre.

Amikor egy ügynök fogadja a konferenciacsevegési kérést, az Interakció vezérlés ablaktábla az állapotot
Konferencia kérve állapotról Konferencia állapotra változtatja. Önnek megjelenik egy arról tájékoztató
üzenet, hogy egy ügynök csatlakozott a csevegéshez.

Lépés 4 Kattintson a Konferencia vége elemre.
Megjelenik a Befejezési okok párbeszédpanel. Bővebb információért lásd: Befejezésok alkalmazása, a(z) 49.
oldalon.

• Az az ügynök, akivel Ön konferenciacsevegést folytat, úgy tud kilépni a konferenciacsevegésből,
hogy aKilépés a konferenciából elemre kattint. A csevegés tovább folytatódik Ön és az ügyfél
között.

Megjegyzés

Facebook Messenger-beszélgetés befejezése
Miután a segített az ügyfélnek a problémáját illetően, meg kell szereznie az ügyfél hozzájárulását a Facebook
Messenger-munkamenet befejezéséhez. Amikor Ön befejezi a munkamenetet, megjelenik a Befejezési okok
párbeszédpanel.

Facebook Messenger-munkamenet bezárásához:

Mielőtt elkezdené

Az ügynöknek előbb el kell fogadnia a Facebook Messenger-kérést. Bővebb információért lásd: Válasz
Facebook Messenger-beszélgetésre, a(z) 82. oldalon.

Eljárás

Lépés 1 Az aktív Facebook Messenger munkamenetben kattintson a Befejezés gombra.
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Megjelenik a Befejezési okok párbeszédpanel.
Lépés 2 Kijelölheti a megfelelő okot a legördülő listából, vagy a Keresés mező segítségével szűrheti a listát.
Lépés 3 Kattintson a Felgöngyölítés beküldése gombra. Bővebb információért lásd: Befejezésok alkalmazása, a(z)

49. oldalon.

SMS-beszélgetések kezelése
Az SMS csatorna lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy egy bárhonnan küldött SMS segítségével akkor
is elérjék az ügynököket, amikor nincs adatkapcsolat. Az ügyfelek SMS-t küldhetnek normál, rövid és díjmentes
számra is. Amikor egy ügyfél üzenetet küld, egy új csevegés jön létre az SMSwidgetben. Az ügynökök ezután
kezelhetik a csevegést, és választ küldhetnek az ügyfélnek.

Az SMSwidget egy Cisco által kínált widget, amely lehetővé teszi, hogy az ügynökök a beszélgetés ablaktáblán
keresztül válaszoljanak az SMS-üzenetekre az Agent Desktopban.

Az asztal segítségével átadhat, konferenciába vonhat és befejezhet egy SMS-beszélgetést.

A SMS widgetről
A SMS widget a következő funkciókat támogatja:

• Sablonok, a(z) 18. oldalon

• Sablon csatolása, a(z) 19. oldalon

• Zárolt sablonok, a(z) 19. oldalon

• Helyettesíthető paraméterekkel rendelkező sablonok, a(z) 19. oldalon

• A rendszerparamétereket dinamikusan behelyettesítő sablonok a csevegési konzolon, a(z) 19.
oldalon

• Munkafolyamat aktiválása, a(z) 21. oldalon

• Bejelentések, a(z) 21. oldalon

• Gyorsgomb kombinációk, a(z) 21. oldalon

• Kézbesítési visszaigazolások, a(z) 22. oldalon

A SMS widget a következő interakciókat támogatja:

• Válasz SMS-beszélgetésre, a(z) 86. oldalon

• SMS-beszélgetés átadása, a(z) 86. oldalon

• SMS-beszélgetési konferencia indítása, a(z) 87. oldalon

• SMS-beszélgetés befejezése, a(z) 88. oldalon
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Válasz SMS-beszélgetésre
Miután egy SMS-beszélgetés egy ügynökhöz hozzá van rendelve, a popover megjeleníti a várólista nevét, a
telefonszámot, a forrás számát, az időzítőt és az Elfogadás gombot. Az időzítő a SMS-beszélgetés fogadása
óta eltelt időt mutatja.

Miután egy SMS-beszélgetés egy ügynökhöz lett rendelve, az Agent Desktop bal oldali ablaktáblájában
található Feladatlista ablaktáblára kerül. Egy ügynök a várólista nevét, a telefonszámot, a forrásszámot, az
időzítőt és az Elfogadás gombot látja. Az időzítő a SMS-beszélgetés fogadása óta eltelt időt mutatja.

A csevegésre történő válaszoláshoz:

Mielőtt elkezdené

Amikor Ön a RONA állapotban van, akkor nem tud több kapcsolatfelvételi kérést fogadni. A kérések
fogadásához kézzel kell megváltoztatnia az állapotot RONA-tól a Elérhetőre.

Eljárás

Lépés 1 Kattintson a kérésben található Elfogadás gombra. A kérés megnyílik a szerkesztőmezőben, és megjelenik
egy interakciós ablaktábla.

Az ügynök az alábbi részleteket nézheti meg az interakciós ablaktáblán:

• Ügyfél neve

• Várólistanév

• Üzenetszál

• Ügynök neve

• Dátum

• Időzítő

Az ügyfél üzeneteit egy szürke buborék jelzi, amelynek belsejében az ügyfél monogramja látható.
Az ügynök üzenetei kitöltött kék buborékban jelennek meg.

Megjegyzés

Lépés 2 Írja be válaszát a szerkesztőmezőbe.

A szerkesztőmezőbe legfeljebb 1000 karakter írható be. Amikor a karakterek száma meghaladja a
beállított korlátot, a rendszer letiltja a Küldés gombot, és piros hibaüzenet jelenít meg a
szerkesztőmező alatt, felszólítva arra, hogy tartsa be a karakterek számára vonatkozó korlátot.

Megjegyzés

Lépés 3 Kattintson a Küldés gombra, vagy nyomja meg az Enter billentyűt a billentyűzeten.
A vevő megkapja a választ.

SMS-beszélgetés átadása
Ha nem tud megválaszolni egy ügyféltől érkező kérdést, és ki szeretné terjeszteni a SMS-kérést, akkor a
csevegési kérést átadhatja egy másik ügynöknek.
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Aktív csevegési kérés átadása várólistára vagy egy ügynöknek:

Mielőtt elkezdené

Előbb el kell fogadnia a SMS-kérést. Bővebb információért lásd: Válasz SMS-beszélgetésre, a(z) 86. oldalon.

Eljárás

Lépés 1 Kattintson az Átadás gombra.
Megjelenik a Továbbítási kérelem párbeszédpanel.

Lépés 2 Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét:

• Várólista – Kijelölheti a megfelelő váróllistát a legördülő listából, vagy a Keresés mező segítségével
szűrheti a listát. A legördülő lista a csevegési kérések átadásához rendelkezésre álló várólistákat
tartalmazza.

• Ügynök: Kijelölhet egy ügynököt a legördülő listából, vagy a Keresés mező segítségével szűrheti a listát.
A legördülő lista az elérhető ügynökök nevét tartalmazza. Az ügynök neve előtt egy zöld ikon jelenik
meg. Bővebb információért lásd: Az ügynök elérhetőségi állapotai, a(z) 29. oldalon.

Lépés 3 (Nem kötelező) Kattintson a (A lista frissítése) ikonra, ha le szeretné kérni a legfrissebb listát az várólisták
és ügynökök.

A lekért lista az ügynökök elérhetőségének aktuális állapotát jeleníti meg.

Lépés 4 Kattintson az Átadás gombra.
A rendszer átadási kérést kezdeményez, ésmegjeleníti aBefejezési okok párbeszédpanelt. Bővebb információért
lásd: Befejezésok alkalmazása, a(z) 49. oldalon.

Ha már átadta a csevegési kérést egy ügynöknek, akkor ha az ügynök nem fogadja el a csevegési
kérést, a rendszer elveti a csevegési kérést.

Megjegyzés

SMS-beszélgetési konferencia indítása
Háromoldalú konferenciacsevegési kérés létrehozásához Ön, az ügyfél és egy másik ügynök között:

Mielőtt elkezdené

Előbb el kell fogadnia a SMS-kérést. Bővebb információért lásd: Válasz SMS-beszélgetésre, a(z) 86. oldalon.

Eljárás

Lépés 1 Kattintson a Konferencia elemre.
Megjelenik a Konferenciakérés párbeszédpanel.

Lépés 2 Kijelölhet egy adott ügynököt a legördülő listából, vagy a Keresés mező segítségével szűrheti a listát. Az
ügynök nevét egy színes ikon előzi meg, amely az ügynök aktuális elérhetőségi állapotát jelzi. Az Elérhető
állapot előtt például egy zöld ikon látható. Bővebb információért lásd: Az ügynök elérhetőségi állapotai, a(z)
29. oldalon.
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Lépés 3 Kattintson a Konferencia elemre.

Amikor egy ügynök fogadja a konferenciacsevegési kérést, az Interakció vezérlés ablaktábla az állapotot
Konferencia kérve állapotról Konferencia állapotra változtatja. Önnek megjelenik egy arról tájékoztató
üzenet, hogy egy ügynök csatlakozott a csevegéshez.

Lépés 4 Kattintson a Konferencia vége elemre.
Megjelenik a Befejezési okok párbeszédpanel. Bővebb információért lásd: Befejezésok alkalmazása, a(z) 49.
oldalon.

• Az az ügynök, akivel Ön konferenciacsevegést folytat, úgy tud kilépni a konferenciacsevegésből,
hogy aKilépés a konferenciából elemre kattint. A csevegés tovább folytatódik Ön és az ügyfél
között.

Megjegyzés

SMS-beszélgetés befejezése
Miután a segített az ügyfélnek a problémáját illetően, meg kell szereznie az ügyfél hozzájárulását a
SMS-munkamenet befejezéséhez. Amikor Ön befejezi a munkamenetet, megjelenik a Befejezési okok
párbeszédpanel.

Egy SMS-munkamenet bezárásához:

Mielőtt elkezdené

Az ügynöknek előbb el kell fogadnia a SMS-kérést. Bővebb információért lásd: Válasz SMS-beszélgetésre,
a(z) 86. oldalon.

Eljárás

Lépés 1 Az aktív SMS munkamenetben kattintson a Befejezés gombra.
Megjelenik a Befejezési okok párbeszédpanel.

Lépés 2 Kijelölheti a megfelelő okot a legördülő listából, vagy a Keresés mező segítségével szűrheti a listát.
Lépés 3 Kattintson a Felgöngyölítés beküldése gombra. Bővebb információért lásd: Befejezésok alkalmazása, a(z)

49. oldalon.

Webchat-beszélgetések kezelése
AWebchat csatorna lehetővé teszi, hogy a vállalkozások elkötelezetté tegyék és támogassák weboldaluk
látogatói és az ügyfeleiket.

Az ügyfelek Webchat-beszélgetést kezdeményezhetnek egy ügynökkel, és csevegési üzeneteket küldhetnek.
Az ügynökök ezután kezelhetik a Webchat-beszélgetést, és választ küldhetnek az ügyfélnek az Asztalon
található Webchat widgetből.

A Webchat widget egy Cisco által kínált widget, amely lehetővé teszi, hogy az ügynökök a beszélgetés
ablaktáblán keresztül válaszoljanak a csevegési üzenetekre.
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Az asztal segítségével átadhat, konferenciába vonhat és befejezhet egy Webchat-beszélgetést.

A Webchat widgetről
AWebchat widget a következő funkciókat támogatja:

• Szöveges mellékletek, a(z) 17. oldalon

• Sablonok, a(z) 18. oldalon

• Sablon csatolása, a(z) 19. oldalon

• Zárolt sablonok, a(z) 19. oldalon

• Helyettesíthető paraméterekkel rendelkező sablonok, a(z) 19. oldalon

• A rendszerparamétereket dinamikusan behelyettesítő sablonok a csevegési konzolon, a(z) 19.
oldalon

• Munkafolyamat aktiválása, a(z) 21. oldalon

• Bejelentések, a(z) 21. oldalon

• Gyorsgomb kombinációk, a(z) 21. oldalon

A Webchat widget a következő interakciókat támogatja:

• Válasz Webchatszélgetésre, a(z) 89. oldalon

• Webchat-beszélgetés átadása, a(z) 90. oldalon

• Webchat-konferenciabeszélgetés indítása, a(z) 91. oldalon

• Webchat-beszélgetés befejezése, a(z) 92. oldalon

Válasz Webchatszélgetésre
Miután egy Webchat beszélgetés egy ügynökhöz van rendelve, a(z) popover megjeleníti az ügyfél nevét,
e-mail-címét, a várólista nevét, az időzítőt és azElfogadás gombot. Az időzítő aWebchat-beszélgetés fogadása
óta eltelt időt mutatja.

A csevegésre történő válaszoláshoz:

Mielőtt elkezdené

Amikor Ön a RONA állapotban van, akkor nem tud több kapcsolatfelvételi kérést fogadni. A kérések
fogadásához kézzel kell megváltoztatnia az állapotot RONA-tól a Elérhetőre.

Eljárás

Lépés 1 Kattintson a kérésben található Elfogadás gombra. A kérés megnyílik a szerkesztőmezőben, és megjelenik
egy interakciós ablaktábla.

Az ügynök az alábbi részleteket nézheti meg az interakciós ablaktáblán:
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• Ügyfél neve

• Várólistanév

• Üzenetszál

• Ügynök neve

• Dátum

• Időzítő

Az ügyfél üzeneteit egy szürke buborék jelzi, amelynek belsejében az ügyfél monogramja látható.
Az ügynök üzenetei kitöltött kék buborékban jelennek meg.

Megjegyzés

Lépés 2 Írja be válaszát a szerkesztőmezőbe.

A szerkesztőmezőbe legfeljebb 1000 karakter írható be. Amikor a karakterek száma meghaladja a
beállított korlátot, a rendszer letiltja a Küldés gombot, és piros hibaüzenet jelenít meg a
szerkesztőmező alatt, felszólítva arra, hogy tartsa be a karakterek számára vonatkozó korlátot.

Megjegyzés

Lépés 3 Kattintson a Küldés gombra, vagy nyomja meg az Enter billentyűt a billentyűzeten.
A vevő megkapja a választ.

Webchat-beszélgetés átadása
Ha nem tud megválaszolni egy ügyféltől érkező kérdést, és ki szeretné terjeszteni a csevegési kérést, akkor a
csevegési kérést átadhatja egy másik ügynöknek vagy egy felügyelőnek.

Aktív csevegési kérés átadása várólistára vagy egy ügynöknek:

Mielőtt elkezdené

Előbb el kell fogadnia a Webchat-kérést. Bővebb információért lásd: Válasz Webchatszélgetésre, a(z) 89.
oldalon.

Eljárás

Lépés 1 Kattintson az Átadás gombra.
Megjelenik a Továbbítási kérelem párbeszédpanel.

Lépés 2 Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét:

• Várólista – Kijelölheti a megfelelő váróllistát a legördülő listából, vagy a Keresés mező segítségével
szűrheti a listát. A legördülő lista a csevegési kérések átadásához rendelkezésre álló várólistákat
tartalmazza.

• Ügynök: Kijelölhet egy ügynököt a legördülő listából, vagy a Keresés mező segítségével szűrheti a listát.
A legördülő lista az elérhető ügynökök nevét tartalmazza. Az ügynök neve előtt egy zöld ikon jelenik
meg. Bővebb információért lásd: Az ügynök elérhetőségi állapotai, a(z) 29. oldalon.
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Lépés 3 (Nem kötelező) Kattintson a (A lista frissítése) ikonra, ha le szeretné kérni a legfrissebb listát az várólisták
és ügynökök.

A lekért lista az ügynökök elérhetőségének aktuális állapotát jeleníti meg.

Lépés 4 Kattintson az Átadás gombra.
A rendszer átadási kérést kezdeményez, ésmegjeleníti aBefejezési okok párbeszédpanelt. Bővebb információért
lásd: Befejezésok alkalmazása, a(z) 49. oldalon.

Ha már átadta a csevegési kérést egy ügynöknek, akkor ha az ügynök nem fogadja el a csevegési
kérést, a rendszer elveti a csevegési kérést.

Megjegyzés

Webchat-konferenciabeszélgetés indítása
Háromoldalú konferenciacsevegési kérés létrehozásához Ön, az ügyfél és egy másik ügynök között:

Mielőtt elkezdené

Előbb el kell fogadnia a Webchat-kérést. Bővebb információért lásd: Válasz Webchatszélgetésre, a(z) 89.
oldalon.

Eljárás

Lépés 1 Kattintson a Konferencia elemre.
Megjelenik a Konferenciakérés párbeszédpanel.

Lépés 2 Kijelölhet egy adott ügynököt a legördülő listából, vagy a Keresés mező segítségével szűrheti a listát. A
legördülő lista az ügynökök nevét jeleníti meg. Az ügynök nevét egy színes ikon előzi meg, amely az ügynök
aktuális elérhetőségi állapotát jelzi. Az Elérhető állapot előtt például egy zöld ikon látható. Bővebb
információért lásd: Az ügynök elérhetőségi állapotai, a(z) 29. oldalon.

Lépés 3 Kattintson a Konferencia elemre.

Amikor egy ügynök fogadja a konferenciacsevegési kérést, az Interakció vezérlés ablaktábla az állapotot
Konferencia kérve állapotrólKonferencia állapotra változtatja. Az ügyfélnek és Önnekmegjelenik egy arról
tájékoztató üzenet, hogy egy ügynök csatlakozott a csevegéshez.

Lépés 4 Kattintson a Konferencia vége elemre.
Megjelenik a Befejezési okok párbeszédpanel. Bővebb információért lásd: Befejezésok alkalmazása, a(z) 49.
oldalon.

• A konferenciacsevegést csak Ön fejezheti be, az az ügynök, akivel Ön konferenciacsevegést
folytat, nem.

• Az az ügynök, akivel Ön konferenciacsevegést folytat, úgy tud kilépni a konferenciacsevegésből,
hogy aKilépés a konferenciából elemre kattint. A csevegés tovább folytatódik Ön és az ügyfél
között.

Megjegyzés
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Webchat-beszélgetés befejezése
Miután segített ügyfelének a problémájával kapcsolatban, célszerű megkérni az ügyfelet arra, hogy fejezze
be a csevegési munkamenet. Amikor az ügyfél befejezi a csevegési munkamenetet, egy üzenet jelenik meg a
csevegési beszélgetésben, jelezve, hogy az ügyfél elhagyta a csevegést.

Amikor Ön befejezi a csevegési munkamenetet, megjelenik a Befejezési okok párbeszédpanel. Ha kell, Ön
is befejezheti a csevegést. Ilyenkor az ügyfelet egy üzenet arról tájékoztatja, hogy az ügynök elhagyta a
csevegést.

Csevegési munkamenet bezárásához:

Mielőtt elkezdené

Előbb el kell fogadnia a Webchat-kérést. Bővebb információért lásd: Válasz Webchatszélgetésre, a(z) 89.
oldalon.

Eljárás

Lépés 1 Az aktív csevegési munkamenetben kattintson a Befejezés gombra.
Megjelenik a Befejezési okok párbeszédpanel.

Lépés 2 Kijelölheti a megfelelő okot a legördülő listából, vagy a Keresés mező segítségével szűrheti a listát. Egyszerre
több befejezési okot is kijelölhet.

Lépés 3 Kattintson a Felgöngyölítés beküldése gombra. Bővebb információért lásd: Befejezésok alkalmazása, a(z)
49. oldalon.

Beszélgetések és e-mailek kezelése
Az e-mail-csatorna lehetővé teszi, hogy az ügyfelek e-mail-üzeneteket küldhessenek táblázatokkal, beágyazott
hivatkozásokkal és mellékletekkel.

Az e-mail widget egy Cisco által kínált widget, amely lehetővé teszi, hogy az ügynökök a beszélgetés
ablaktáblán keresztül válaszoljanak az e-mail-üzenetekre.

Az asztal segítségével reagálhat, és átadhat egy e-mail-beszélgetést.

Ha kapcsolati problémákkal szembesül, például nincs internetkapcsolata, akkor egy sávban megjelenik
a Nincs észlelt kapcsolat. Kísérlet a háttérben való csatlakozásra. A kapcsolat manuális frissítéséhez
kattintson a Frissítés gombra.

Megjegyzés

Az E-mail widgetről
Az E-mail widget a következő funkciókat támogatja:

• E-mail-mellékletek, a(z) 18. oldalon

• Sablonok, a(z) 18. oldalon
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• Zárolt sablonok, a(z) 19. oldalon

• Helyettesíthető paraméterekkel rendelkező sablonok, a(z) 19. oldalon

• A rendszerparamétereket dinamikusan behelyettesítő sablonok a csevegési konzolon, a(z) 19.
oldalon

• Munkafolyamat aktiválása, a(z) 21. oldalon

• A Rich Text levélíró üzemmódjai, a(z) 20. oldalon

• Rich Text formázás, a(z) 19. oldalon

Az E-mail widget a következő interakciókat támogatja:

• Válasz E-mail-beszélgetésre, a(z) 93. oldalon

• Válasz küldése, a(z) 94. oldalon

• E-mail-beszélgetés átadása, a(z) 95. oldalon

Válasz E-mail-beszélgetésre
Miután egy E-mail beszélgetés Önhöz van rendelve, a(z) előugró ablakmegjeleníti az ügyfél nevét, e-mail-címét,
a várólista nevét, az időzítőt és az Elfogadás gombot. Az időzítő a E-mail-beszélgetés fogadása óta eltelt időt
mutatja.

A csevegésre történő válaszoláshoz:

Mielőtt elkezdené

Amikor Ön a RONA állapotban van, akkor nem tud több kapcsolatfelvételi kérést fogadni. A kérések
fogadásához kézzel kell megváltoztatnia az állapotot RONA-tól a Elérhetőre.

Eljárás

Lépés 1 Kattintson a kérésben található Elfogadás gombra. A kérés megnyílik a szerkesztőmezőben, és megjelenik
egy interakciós ablaktábla.

Az ügynök az alábbi részleteket nézheti meg az interakciós ablaktáblán:

• Feladó e-mail-cím

• Címzett e-mail-címe

• E-mail tárgya

• E-mail-szál (ha van)

• Az e-mail időbélyegzője és állapota (Elküldött/Fogadott/DRS)

• Bejelentések

• Mellékletek (ha vannak a bejövő e-mailben)

• Válasz, Válasz mindenkinek, Továbbítás és Másolatot kap ikon
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• Átadás gomb

Lépés 2 Lehetősége van válaszolni az e-mailre, a szöveg formázására, képek hozzáadására az üzenethez, fájlok
csatolására stb. Bővebb információért lásd: Válasz küldése, a(z) 94. oldalon.

Lépés 3 Kattintson a Küldés gombra.
A vevő megkapja a választ.

Válasz küldése
Választ küldhet, ha formázni szeretné a válasz e-mailt, képeket szeretne hozzáadni, fájlokat csatolni vagy
további címzetteket hozzáadni.

Válasz küldése:

Mielőtt elkezdené

Önnek Elérhető állapotban kell lennie, hogy e-mail-kérést kaphasson.

Eljárás

Lépés 1 Kattintson az e-mail-kérésben található Elfogadás gombra. A kérés megnyílik az e-mail-szerkesztőben, és
megjelenik egy interakciós ablaktábla.

Lépés 2 Az e-mail törzsének és egyéb lehetőségek, például a Válasz, Válasz mindenkinek és Továbbítás

megtekintéséhez kattintson az e-mail jobb felső sarkában található ikonra.
Lépés 3 Válassza a Válasz lehetőséget, ha csak a feladónak szeretne válaszolni, vagy válassza a Válasz mindenkinek

lehetőséget, ha az összes címzettnek szeretne válaszolni, illetve válassza a Továbbítás lehetőséget, ha egy új
címzettnek szeretné elküldeni az e-mailt.

• Ha (egy e-mailre történő) válaszolás közben új e-mailt kap, az e-mail-szerkesztő felett egy sávban
megjelenik a Tekintse meg az összes üzenetet, hogy további lépéseket tehessen üzenet. Az új e-mail
a beszélgetés tetején kék színnel jelenik meg.

• Amikor a Válasz lehetőség kiválasztásával válaszol egy e-mailre, a rendszer automatikusan kitölti a
Címzett és a Tárgy mezőt, és ezek a mezők nem szerkeszthetők.

• Amikor aVálasz mindenkinek lehetőség kiválasztásával válaszol egy e-mailre, a rendszer automatikusan
kitölti a Címzett és a Tárgy mezőt, és ezek a mezők nem szerkeszthetők. A Másolatot kap mezőbe az
e-mail eredeti Másolatot kap mezőjének tartalmát tölti be a rendszer. A Másolatot kap mezőhöz
hozzáadhat e-mail-azonosítókat, vagy eltávolíthatja a benne lévőket.

• Amikor egy e-mail esetén a Továbbítás lehetőséget választja, a rendszer automatikusan kitölti a Tárgy
mezőt. A Címzett és a Másolatot kap mezőhöz hozzáadhat e-mail-azonosítókat, vagy eltávolíthatja a
benne lévőket. Az e-mail törzsébe a rendszer a szerkesztőben lévő legutóbbi e-mailt tölti be.

• Amikor a Válasz lehetőségről a Válasz mindenkinek lehetőségre vált, a rendszer automatikusan kitölti
a Címzett mezőket. A Címzett és a Másolatot kap mezőhöz hozzáadhat e-mail-azonosítókat, vagy
eltávolíthatja a benne lévőket. Az e-mail törzsét a szerkesztő megőrzi.
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• Amikor a Válasz lehetőségről a Továbbítás lehetőségre vált, a rendszer törli a Címzett és Másolatot
kap mezőket, az e-mail törzsét azonban a szerkesztő megőrzi. A(z)

• Amikor a Válasz mindenkinek lehetőségről a Továbbítás lehetőségre vált, a rendszer törli a Címzett
és Másolatot kap mezőket, az e-mail törzsét azonban a szerkesztő megőrzi. A(z)

• Amikor a Válasz mindenkinek lehetőségről a Válasz lehetőségre vált, a rendszer automatikusan kitölti
a Címzett mezőt, törli a Másolatot kap mezőt, az e-mail törzsét azonban a szerkesztő megőrzi. A(z)

• Amikor a Továbbítás lehetőségről a Válasz lehetőségre vált, a rendszer automatikusan kitölti a Címzett
mezőt, az e-mail törzsét azonban a szerkesztő megőrzi. A(z)

• Amikor a Továbbítás lehetőségről a Válasz mindenkinek lehetőségre vált, a rendszer automatikusan
kitölti a Címzett és Másolatot kap mezőket, az e-mail törzsét azonban a szerkesztő megőrzi. A(z)

Lépés 4 (Opcionális) Ha az e-mail másolatát további címzetteknek is el szeretné küldeni, kattintson a Másolatot kap
gombra.

Lépés 5 Írja meg az e-mail az e-mail törzsében.
Lépés 6 (Opcionális) Alkalmazhat Rich Text formázás, a(z) 19. oldalont.
Lépés 7 (Opcionális) Hozzáadhat E-mail-mellékletek, a(z) 18. oldalont.
Lépés 8 (Opcionális) Csatolhat Sablonok, a(z) 18. oldalont.

Ha már írt szöveget a szerkesztőbe, aztán kiválaszt egy sablont, akkor a meglévő szöveg helyére a sablon
kerül.

Lépés 9 A lehetőségek: Munkafolyamat aktiválása, a(z) 21. oldalon.
Lépés 10 Az e-mail törzsében a három pontra kattintva tekintheti meg az e-mail-beszélgetés összes előzményét.
Lépés 11 A kis méret ikonra kattintva kis méretre állíthatja a levélírás mezőt.
Lépés 12 A teljes méret ikonra kattintva teheti teljes méretűvé a levélírás mezőt.
Lépés 13 Az elvetés ikonra kattintva vetheti el az e-mailt.
Lépés 14 Kattintson a Küldés gombra.

E-mail-beszélgetés átadása
Ha egy e-mail hibásan van besorolva, vagy ha nem tudja megoldali az ügyfél problémáját, akkor átteheti az
e-mailt egymásik várólistára. Amikor e-mail-átadást kezdeményez, kiválaszthat egy e-mail-várólistát a vállalati
e-mail-várólisták listájából. Nem adhat át e-mailt konkrét ügynöknek vagy felügyelőnek.

E-mail-kérés várólistára történő átadásához:

Eljárás

Lépés 1 Kattintson az Átadás gombra.

Megjelenik a Továbbítási kérelem párbeszédpanel.

Lépés 2 Kijelölheti a megfelelő váróllistát a legördülő listából, vagy a Keresés mező segítségével szűrheti a listát. A
legördülő lista azokat a várólistákat tartalmazza, amelyekre az e-mail-kérést át lehet adni.

A Cisco Webex Contact Center Agent Desktop felhasználói kézikönyve
95

Új digitális kapcsolatok kezelése
E-mail-beszélgetés átadása



Lépés 3 Kattintson az Átadás gombra.

A rendszer átadási kérést kezdeményez, ésmegjeleníti aBefejezési okok párbeszédpanelt. Bővebb információért
lásd: Befejezésok alkalmazása.

WhatsApp-beszélgetések kezelése
AWhatsApp-csatorna lehetővé teszi, hogy a vállalkozások egy egyszerű, gyors és biztonságos alkalmazással
hatékonyan kommunikáljanak ügyfeleikkel. Az ügyfelek a vállalati WhatsApp-fiókon keresztül léphetnek
kapcsolatba az ügynökökkel, és a vállalati WhatsApp-számra üzenetet küldve kezdeményezhetnek
WhatsApp-beszélgetést. A WhatsApp-widgeten keresztül tud válaszolni az üzenetekre.

AWhatsApp-widgetet a Cisco kínálja, és lehetővé teszi, hogyWhatsApp-üzenetekre válaszoljon a beszélgetési
panelen a következőben: Agent Desktop.

A(z) Agent Desktop segítségével átadhat, konferenciába vonhat és befejezhet WhatsApp-beszélgetéseket.

A WhatsApp-widget
AWhatsApp widget a következő funkciókat támogatja:

• Szöveges mellékletek, a(z) 17. oldalon

• Sablonok, a(z) 18. oldalon

• Sablon csatolása, a(z) 19. oldalon

• Zárolt sablonok, a(z) 19. oldalon

• Helyettesíthető paraméterekkel rendelkező sablonok, a(z) 19. oldalon

• A rendszerparamétereket dinamikusan behelyettesítő sablonok a csevegési konzolon, a(z) 19.
oldalon

• Rich Text formázás, a(z) 19. oldalon

• Emojik hozzáadása WhatsApp-beszélgetésben

• Munkafolyamat aktiválása, a(z) 21. oldalon

• Bejelentések, a(z) 21. oldalon

• Gyorsgomb kombinációk, a(z) 21. oldalon

• Kézbesítési visszaigazolások, a(z) 22. oldalon

Válasz WhatsApp-beszélgetésre
Amikor a rendszer egy WhatsApp-beszélgetést hozzárendel Önhöz, a popover megjeleníti az ügyfél nevét,
az ügyfél telefonszámát, a forrás számát, a várólista nevét és az Elfogadás gombot. Az időzítő az
WhatsApp-beszélgetés fogadása óta eltelt időt mutatja.
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Mielőtt elkezdené

Amikor Ön a RONA állapotban van, akkor nem tud több kapcsolatfelvételi kérést fogadni. A kérések
fogadásához kézzel kell megváltoztatnia az állapotot RONA-tól a Elérhetőre.

Eljárás

Lépés 1 Kattintson a kérésben található Elfogadás gombra.

A kérelem a levélírás mezőben nyílik meg, és megjelenik a(z) Interakció vezérlés panel, melyben a következő
adatok láthatók:

• Ügyfél neve

• Várólistanév

• Forrásszám

• Ügyfél telefonszáma

• Üzenetszál

• Időbélyegző

• Olvasás-visszaigazolások

Az ügyfél üzeneteit egy C betűt tartalmazó szürke buborék jelzi. Az ügynök üzenetei kitöltött kék buborékban
jelennek meg.

Lépés 2 Írja be válaszát a szerkesztőmezőbe. A szerkesztőmezőbe legfeljebb 4096 karakter írható be.

Ha túllépi a megengedett karakterkorlátot, akkor a rendszer letiltja a Küldés gombot. Egy hibaüzenet jelenik
meg, amely arra figyelmezteti, hogy törölni kell néhány karaktert.

Lépés 3 Kattintson a Küldés gombra, vagy nyomja meg az Enter billentyűt a billentyűzeten.

WhatsApp-beszélgetés átadása
Ha nem tud megválaszolni egy ügyféltől érkező kérdést, és ki szeretné terjeszteni a WhatsApp-kérést, akkor
a kérést átadhatja egy másik ügynöknek.

Mielőtt elkezdené

Előbb el kell fogadnia a WhatsApp-kérést. Bővebb információért lásd: Válasz WhatsApp-beszélgetésre, a(z)
96. oldalon.

Eljárás

Lépés 1 Kattintson az Átadás gombra.
Lépés 2 Hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:

• Válasszon ki egy konkrét ügynököt legördülő listából.
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• Keresési feltétellel szűrje a listát.

Lépés 3 Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét:

• Várólista: Válassza ki a megfelelő várólistát a legördülő listából, vagy a Keresés mező segítségével
szűrje a listát. A legördülő lista aWhatsApp-kérések átadásához rendelkezésre álló várólistákat tartalmazza.

• Ügynök: A legördülő lista az elérhető ügynökök nevét tartalmazza. Válasszon ki egy ügynököt a legördülő
listából, vagy a Keresés mező segítségével szűrje a listát. Az ügynök neve előtt egy zöld ikon jelenik
meg. Bővebb információért lásd: Az ügynök elérhetőségi állapotai, a(z) 29. oldalon.

Lépés 4 (Nem kötelező) Kattintson A lista frissítése ikonra a várólisták és ügynökök aktuális listájának lekéréséhez.
A lista az ügynökök elérhetőségének aktuális állapotát jeleníti meg.

Lépés 5 Kattintson az Átadás gombra.

A rendszer átadási kérést kezdeményez, ésmegjeleníti aBefejezési okok párbeszédpanelt. Bővebb információért
lásd: Befejezésok alkalmazása, a(z) 49. oldalon.

Ha az ügynök nem fogadja el az Ön által átadott WhatsApp-kérést, a WhatsApp-kérés megszakad.Megjegyzés

WhatsApp-konferenciabeszélgetés indítása
Létrehozhat háromoldalú konferencia WhatsApp-kérést Ön, az ügyfél és egy másik ügynök között.

Mielőtt elkezdené

Előbb el kell fogadnia a WhatsApp-kérést. Bővebb információért lásd: Válasz WhatsApp-beszélgetésre, a(z)
96. oldalon.

Eljárás

Lépés 1 Kattintson a Konferencia elemre.
Lépés 2 Hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:

• Válasszon ki egy konkrét ügynököt legördülő listából.

• Keresési feltétellel szűrje a listát.

Lépés 3 Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét:

• Várólista: Válassza ki a megfelelő várólistát a legördülő listából, vagy a Keresés mező segítségével
szűrje a listát. A legördülő lista aWhatsApp-kérések átadásához rendelkezésre álló várólistákat tartalmazza.

• Ügynök: A legördülő lista az elérhető ügynökök nevét tartalmazza. Válasszon ki egy ügynököt a legördülő
listából, vagy a Keresés mező segítségével szűrje a listát. Az ügynök neve előtt egy zöld ikon jelenik
meg. Bővebb információért lásd: Az ügynök elérhetőségi állapotai, a(z) 29. oldalon.

Lépés 4 Kattintson a Konferencia elemre.

A Cisco Webex Contact Center Agent Desktop felhasználói kézikönyve
98

Új digitális kapcsolatok kezelése
WhatsApp-konferenciabeszélgetés indítása



A Interakció vezérlés panel a konferencia állapotra változik. Ha a kiválasztott ügynök elfogadja a
konferenciahívást, Önnél és az ügyfélnél megjelenik egy üzenet arról, hogy egy másik ügynök csatlakozott
a beszélgetéshez.

Lépés 5 Amikor befejezte a konferenciát, kattintson a Konferencia vége elemre.

A konferenciába bevont ügynök a Kilépés a konferenciából lehetőségre kattintva léphet ki a
WhatsApp-konferenciából. A beszélgetés tovább folytatódik Ön és az ügyfél között.

Megjegyzés

Megjelenik a Befejezési okok párbeszédpanel. Bővebb információért lásd: Befejezésok alkalmazása, a(z) 49.
oldalon.

WhatsApp-beszélgetés befejezése
Miután segített ügyfelének, célszerű megkérni az ügyfelet arra, hogy fejezze be a WhatsApp-munkamenetet.
Amikor az ügyfél befejezi a WhatsApp-munkamenetet, egy üzenet jelenik meg a WhatsApp-beszélgetésben,
jelezve, hogy az ügyfél elhagyta a munkamenetet.

Ha kell, Ön is befejezheti a WhatsApp-munkamenetet. Ilyenkor az ügyfélnek jelenik meg egy üzenet, amely
arról tájékoztatja, hogy Ön elhagyta a munkamenetet.

Mielőtt elkezdené

Előbb el kell fogadnia a WhatsApp-kérést. Bővebb információért lásd: Válasz WhatsApp-beszélgetésre, a(z)
96. oldalon.

Eljárás

Lépés 1 Az aktív WhatsApp-munkamenetben kattintson a Befejezés gombra.
Lépés 2 Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

• Válassza ki a legördülő listából a befejezési okokat.

• A keresési feltétel segítségével szűrje a listát, és válassza ki a befejezési okokat.

Több ok is kiválasztható. Bővebb információért lásd: Befejezésok alkalmazása, a(z) 49. oldalon.

Lépés 3 Kattintson a Felgöngyölítés beküldése gombra.
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F E J E Z E T 5
Csevegések és e-mailek kezelése (elavult)

• Csevegések kezelése, a(z) 101. oldalon
• E-mailek kezelése, a(z) 106. oldalon

Csevegések kezelése
Az asztal segítségével fogadhatja az ügyfél csevegésen keresztül megfogalmazott kéréseit, és válaszolhat
rájuk. Az Önmultimédiaprofiljának beállításai között a rendszergazda határozza meg azokat az engedélyeket,
amelyek segítségével elérheti a csevegéseket.

Válasz csevegésre

Amikor csevegési kérést kap egy ügyféltől, a kérés megjeleníti a (Csevegés) ikont, az ügyfél nevét vagy
egyedi azonosítóját, az e-mail-címet, a csevegést Önhöz irányító várólistát, valamint egy időzítőt, amely azt
mutatja, hogy a csevegés mennyit várt arra, hogy Ön elfogadja.

Ha az ügyfél csevegőrobotot használ, az előre beállított válaszokat biztosít, mielőtt az ügynök válaszol az
ügyfélnek. Ha nem fogadja a csevegési kérést a rendelkezésre álló maximális időn belül, akkor a csevegési
kérés visszakerül a várólistára, és a rendszer az Ön állapotát RONA-ra változtatja. A megjelenő felugró
lehetőséget kínál arra, hogy állapotát Elérhetőre vagy Tétlenre módosítsa. További információ a RONA
felugróról: Az ügynök elérhetőségi állapotai, a(z) 29. oldalon.

Amikor Ön aRONA állapotban van, akkor nem tud több kapcsolatfelvételi kérést fogadni. Ha bármilyen
médiacsatornán kéréseket szeretne fogadni, ideértve az új csevegéseket is, akkor állapotát kézzel kell
RONA-ról Elérhetőre változtatnia.

Megjegyzés

Biztonsági megfelelés

A biztonsági előírások betartásának biztosítása érdekében a fizetési kártyák iparági adatbiztonsági szabványa
(Payment Card Industry Data Security Standard – PCI DSS) nem teszi lehetővé érzékeny adatok (például a
hitelkártya-adatok és egyéb személyazonosításra alkalmas adatok) fogadását és küldését. Ha a rendszer a PCI
DSS-t sértő adatokat tartalmazó tartalmat azonosít, akkor:

• Nem küldi el (elveti) a csevegési mellékletet.

• Kitakarja (maszkolja) a csevegési beszélgetést.
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A rendszergazda által definiált konfiguráció alapján (kitakarás vagy elvetés) a rendszer elveti a csevegési
üzenetet, beleértve a mellékletét is, vagy kitakarja a megfelelő tartalmat.

Megjegyzés

Mielőtt elkezdené

Önnek Elérhető állapotban kell lennie, hogy csevegési kérést kaphasson.

Eljárás

Lépés 1 A csevegési kérésben kattintson az Elfogadás gombra.

Megjelenik a csevegési beszélgetés és az Interakció vezérlés ablaktábla. A Munkaterület ablaktáblán annak
az ügyfélnek az adatai láthatók, akivel éppen cseveg. Megjelenik rajta az a beszélgetés is, amelyet a
csevegőrobot folytatott az ügyféllel, mielőtt a csevegési kérést a rendszer Önhöz irányította volna.

A csevegőrobot válasza a címkével jelenik meg. Például:Ügyfél virtuális asszisztense. A csevegési
előzmények megtekintéséhez görgesse az ügyfél csevegését.

Megjegyzés

Lépés 2 Írja be válaszát a szerkesztőmezőbe.

Az üzenet nem lehet 1000 karakternél hosszabb.Megjegyzés

Lépés 3 Kattintson a Küldés gombra, vagy nyomja meg az Enter billentyűt a billentyűzeten.
Az ügyfél megkapja a választ és az ügynök nevét.

Ha a rendszergazda előre megadott csevegési sablonokat definiált, akkor ezeket a sablonokat
felhasználva is kommunikálhat az ügyfelekkel. Bővebb információért lásd: Előre meghatározott
csevegési válasz, a(z) 103. oldalon.

Megjegyzés

Lépés 4 (Nem kötelező) A Fájlok csatolása gombra kattintva a szerkesztőmezőbe írt válasz mellett töltsön fel fájlokat
is.
a) Ha el szeretne távolítani egy feltöltött fájlt, kattintson az gombra.

• A csevegési beszélgetésnek és a mellékleteknek PCI-kompatibilisnek kell lenniük. Bővebb
információért lásd: Biztonsági megfelelés.

• A Fájlok csatolása ikon akkor érhető el, ha a rendszergazda engedélyezte Önnek a mellékletek
küldését. Több fájlt is feltölthet, de a feltöltött fájlokmérete együttesen sem érheti el a 35MB-ot.
A támogatott fájlformátumok a következők:

.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

• Ha akkor próbál meg máshová navigálni, amikor még el nem küldött melléklet vagy szöveg
van a szerkesztőmezőben, akkor figyelmeztető üzenet jelenik meg.

Megjegyzés

Lépés 5 (Nem kötelező) Ha meg szeretné tekinteni az ügyfél kapcsolati előzményeit, akkor kattintson a Kiegészítő
információk ablaktábla Kapcsolat előzményei fülére. A Kapcsolat előzményei lap részleteiről itt találhat
további információt: Kiegészítő információk ablaktábla, a(z) 16. oldalon.

Lépés 6 (Nem kötelező) Az Interakció vezérlés ablaktáblán a következő műveleteket végezheti el:
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• Aktív csevegési kérés átadása várólistára vagy egy ügynöknek. Bővebb információért lásd: Csevegés
átadása, a(z) 103. oldalon.

• Háromirányú kommunikáció kezdeményezése Ön, az ügyfél és egy másik ügynök között.Bővebb
információért lásd: Konferenciacsevegés indítása, a(z) 104. oldalon.

Lépés 7 Kattintson a Befejezés gombra. Bővebb információért lásd: Csevegés befejezése, a(z) 105. oldalon.

Előre meghatározott csevegési válasz
A rendszergazda határozza meg azt az előre megadott csevegési üzenetet, amelyet az ügyféllel való
kommunikációhoz használhat.

Eljárás

Lépés 1 Kattintson az Előre megadott csevegési válaszok elemre.
Lépés 2 Kijelölheti a megfelelő üzenetet a legördülő listából, vagy a Keresés mező segítségével szűrheti a listát.

Miközben az ügyféllel cseveg, több előre megadott választ is hozzáadhat egyetlen válasz
összeállításához.

Megjegyzés

Lépés 3 (Nem kötelező) Mielőtt elküldi az ügyfélnek, módosíthatja a választ.

Csevegés átadása
Ha nem tud megválaszolni egy ügyféltől érkező kérdést, és ki szeretné terjeszteni a csevegési kérést, akkor a
csevegési kérést átadhatja egy másik ügynöknek vagy egy felügyelőnek.

Aktív csevegési kérés átadása várólistára vagy egy ügynöknek:

Mielőtt elkezdené

Előbb el kell fogadnia a csevegési kérést. Bővebb információért lásd: Válasz csevegésre, a(z) 101. oldalon.

Eljárás

Lépés 1 Kattintson az Átadás gombra.
Megjelenik a Továbbítási kérelem párbeszédpanel.

Lépés 2 Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét:

• Várólista – Kijelölheti a megfelelő váróllistát a legördülő listából, vagy a Keresés mező segítségével
szűrheti a listát. A legördülő lista a csevegési kérések átadásához rendelkezésre álló várólistákat
tartalmazza.

• Ügynök: Kijelölhet egy ügynököt a legördülő listából, vagy a Keresés mező segítségével szűrheti a listát.
A legördülő lista az elérhető ügynökök nevét tartalmazza. Az ügynök neve előtt egy zöld ikon jelenik
meg. Bővebb információért lásd: Az ügynök elérhetőségi állapotai, a(z) 29. oldalon.
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Lépés 3 (Nem kötelező) Kattintson a (A lista frissítése) ikonra, ha le szeretné kérni a legfrissebb listát az várólisták
és ügynökök.

A lekért lista az ügynökök elérhetőségének aktuális állapotát jeleníti meg.

Lépés 4 Kattintson az Átadás gombra.
A rendszer átadási kérést kezdeményez, ésmegjeleníti aBefejezési okok párbeszédpanelt. Bővebb információért
lásd: Befejezésok alkalmazása, a(z) 49. oldalon.

Ha már átadta a csevegési kérést egy ügynöknek, akkor ha az ügynök nem fogadja el a csevegési
kérést, a rendszer elveti a csevegési kérést.

Megjegyzés

Konferenciacsevegés indítása
Háromoldalú konferenciacsevegési kérés létrehozásához Ön, az ügyfél és egy másik ügynök között:

Mielőtt elkezdené

Előbb el kell fogadnia a csevegési kérést. Bővebb információért lásd: Válasz csevegésre, a(z) 101. oldalon.

Eljárás

Lépés 1 Kattintson a Konferencia elemre.
Megjelenik a Konferenciakérés párbeszédpanel.

Lépés 2 Kijelölhet egy adott ügynököt a legördülő listából, vagy a Keresés mező segítségével szűrheti a listát. Az
ügynök nevét egy színes ikon előzi meg, amely az ügynök aktuális elérhetőségi állapotát jelzi. Az Elérhető
állapot előtt például egy zöld ikon látható. Bővebb információért lásd: Az ügynök elérhetőségi állapotai, a(z)
29. oldalon.

Lépés 3 Kattintson a Konferencia elemre.

Amikor egy ügynök fogadja a konferenciacsevegési kérést, az Interakció vezérlés ablaktábla az állapotot
Konferencia kérve állapotrólKonferencia állapotra változtatja. Az ügyfélnek és Önnekmegjelenik egy arról
tájékoztató üzenet, hogy egy ügynök csatlakozott a csevegéshez.

Lépés 4 Kattintson a Konferencia vége elemre.
Megjelenik a Befejezési okok párbeszédpanel. Bővebb információért lásd: Befejezésok alkalmazása, a(z) 49.
oldalon.

• A konferenciacsevegést csak Ön fejezheti be, az az ügynök, akivel Ön konferenciacsevegést
folytat, nem.

• Az az ügynök, akivel Ön konferenciacsevegést folytat, úgy tud kilépni a konferenciacsevegésből,
hogy aKilépés a konferenciából elemre kattint. A csevegés tovább folytatódik Ön és az ügyfél
között.

Megjegyzés

A következő táblázat azokat a műveleteket rögzíti, amelyeket az egyes felhasználók a konferenciacsevegés
közben végezhetnek:

1. ügynök – a konferenciacsevegést indító ügynök.

A Cisco Webex Contact Center Agent Desktop felhasználói kézikönyve
104

Csevegések és e-mailek kezelése (elavult)
Konferenciacsevegés indítása



2. ügynök – a konferenciacsevegésben tanácsadóként részt vevő ügynök.

ÖsszefoglalóSzerep

• Ügyfél nem kezdeményezhet konferenciacsevegést.

• Az ügyfél kiléphet egy, az 1. ügynökkel és a 2. ügynökkel folytatott, folyamatban lévő csevegésből,
ezzel befejezve az interakciót.

Ügyfél

• Az 1. ügynök elkezdhet és befejezhet konferenciacsevegést.

• Az 1. ügynök a konferenciacsevegést a Konferencia vége gombra kattintva fejezheti be. Az ügyfél
és a 2. ügynök számára megszűnik a konferenciacsevegés.

• Amikor egy ügyfél kilép egy konferenciacsevegésből, véget ér az interakció, és rendszer az ügynökök
számára letiltja a levélírás mezőt. Az 1. ügynök a Konferencia vége gombra kattintva befejezheti a
konferenciát, amikor is a konferenciacsevegés megszűnik a 2. ügynök számára.

1. ügynök

• A 2. ügynök nem tudja befejezni a konferenciacsevegést.

• A 2. ügynök nem alkalmazhat befejezésokot a konferenciacsevegésre.

• Az 2. ügynök a konferenciacsevegést a Kilépés a konferenciából gombra kattintva fejezheti be. A
csevegés tovább folytatódik az 1. ügynök és az ügyfél között.

• Ha az ügyfél kilép a konferenciacsevegésből, akkor véget ér az interakció. A 2. ügynök számára
befejezés nélkül ér véget a csevegés.

2. ügynök

Csevegés befejezése
Miután segített ügyfelének a problémájával kapcsolatban, célszerű megkérni az ügyfelet arra, hogy fejezze
be a csevegési munkamenet. Amikor az ügyfél befejezi a csevegési munkamenetet, egy üzenet jelenik meg a
csevegési beszélgetésben, jelezve, hogy az ügyfél elhagyta a csevegést.

Amikor Ön befejezi a csevegési munkamenetet, megjelenik a Befejezési okok párbeszédpanel. Ha kell, Ön
is befejezheti a csevegést. Ilyenkor az ügyfelet egy üzenet arról tájékoztatja, hogy az ügynök elhagyta a
csevegést.

Csevegési munkamenet bezárásához:

Mielőtt elkezdené

Előbb el kell fogadnia a csevegési kérést. Bővebb információért lásd: Válasz csevegésre, a(z) 101. oldalon.

Eljárás

Lépés 1 Az aktív csevegési munkamenetben kattintson a Befejezés gombra.
Megjelenik a Befejezési okok párbeszédpanel.

Lépés 2 Kijelölheti a megfelelő okot a legördülő listából, vagy a Keresés mező segítségével szűrheti a listát. Egyszerre
több befejezési okot is kijelölhet.
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Lépés 3 Kattintson a Felgöngyölítés beküldése gombra. Bővebb információért lásd: Befejezésok alkalmazása, a(z)
49. oldalon.

E-mailek kezelése
Az asztal segítségével fogadhatja az ügyfél e-mailben megfogalmazott kéréseit, és válaszolhat rájuk. Az Ön
multimédiaprofiljának beállításai között a rendszergazda határozza meg azokat az engedélyeket, amelyek
segítségével elérheti az ügyfelek e-mailjeit.

Válasz e-mailre

Ha e-mail érkezik az ügyféltől, a(z) kapcsolati kérés popover megjeleníti az (E-mail) ikont, az ügyfél
nevét, az e-mailt Önhöz irányító várólistát, az ügyfél e-mail-azonosítóját, valamint egy időzítőt, amely az
e-mail-kérés fogadása óta eltelt időt mutatja.

Ha nem fogadja az e-mail-kérést a rendelkezésre álló maximális időn belül, akkor a kérés visszakerül a
várólistára, és a rendszer az Ön állapotát RONA-ra változtatja. A megjelenő felugró lehetőséget kínál arra,
hogy állapotát Elérhetőre vagy Tétlenre módosítsa. További információ a RONA felugróról: Az ügynök
elérhetőségi állapotai, a(z) 29. oldalon.

Amikor Ön aRONA állapotban van, akkor nem tud több kapcsolatfelvételi kérést fogadni. Ha bármilyen
médiacsatornán kéréseket szeretne fogadni, ideértve az új e-maileket is, akkor állapotát kézzel kell
RONA-ról Elérhetőre változtatnia.

Megjegyzés

Biztonsági megfelelés

A biztonsági előírások betartásának biztosítása érdekében a fizetési kártyák iparági adatbiztonsági szabványa
(Payment Card Industry Data Security Standard – PCI DSS) nem teszi lehetővé érzékeny adatok (például a
hitelkártya-adatok és egyéb személyazonosításra alkalmas adatok) fogadását és küldését. Ha a rendszer a PCI
DSS-t sértő adatokat tartalmazó tartalmat azonosít, akkor:

• Nem küldi el (elveti) az e-mail-mellékletet.

• Kitakarja (maszkolja) az e-mail-beszélgetést.

A rendszergazda által definiált konfiguráció alapján (kitakarás vagy elvetés) a rendszer elveti az e-mailt,
beleértve a mellékletét is, vagy kitakarja a megfelelő tartalmat.

Megjegyzés

Mielőtt elkezdené

Önnek Elérhető állapotban kell lennie, hogy e-mail-kérést kaphasson.
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Eljárás

Lépés 1 Kattintson az e-mail-kérésben található Elfogadás gombra.
Az e-mail-kérés megnyílik az e-mail-szerkesztőben, és megjelenik az Interakció vezérlés ablaktábla.

Lépés 2 Az e-mailre az alábbi módokon tud válaszolni:

• A gyors válaszok azonnali megoldást jelentenek az egyszerű kérdések megválaszolására. Bővebb
információért lásd: Gyors válasz küldése, a(z) 108. oldalon.

• A normál válaszok lehetőséget adnak a szöveg formázására, képek hozzáadására az üzenethez, fájlok
csatolására stb. Bővebb információért lásd: Szabványos válasz küldése, a(z) 108. oldalon.

Ha a rendszergazda előre megadott e-mail-sablont definiált, akkor ezt a sablont felhasználva
is kommunikálhat az ügyféllel. A szerkesztőmezőbe a rendszer alapértelmezés szerint az előre
megadott választ tölti be. Bővebb információért lásd: Előre definiált e-mail-sablon, a(z) 107.
oldalon.

Megjegyzés

Lépés 3 (Nem kötelező) Ha meg szeretné tekinteni az ügyfél kapcsolati előzményeit, akkor kattintson a Kiegészítő
információk ablaktábla Kapcsolat előzményei fülére. A Kapcsolat előzményei lap részleteiről itt találhat
további információt: Kiegészítő információk ablaktábla, a(z) 16. oldalon.

Ha az e-mail-levelezést a Kapcsolat előzményei lapon szeretné megtekinteni, akkor kattintson az
E-mail üzenet megtekintése gombra.

Megjegyzés

Lépés 4 (Nem kötelező) Adja át az e-mail-kérést egy várólistára. Bővebb információért lásd: E-mail átadása, a(z) 110.
oldalon.

Lépés 5 (Nem kötelező) Kattintson a Befejezés gombra.
Megjelenik a Befejezési okok párbeszédpanel. Bővebb információért lásd: Befejezésok alkalmazása, a(z) 49.
oldalon.

Előre definiált e-mail-sablon
A rendszergazda határozza meg azt az előre megadott e-mail-sablont, amelyet az ügyféllel való
kommunikációhoz használhat. Amikor a Válasz vagy a Válasz mindenkinek elemre kattint, az e-mail törzse
(a beállított változók alapján) az előre megadott szöveget jeleníti meg az alábbi részletekkel:

• Ügyfél neve

• Előre megadott e-mail-törzs

• Ügynök neve (az Ön neve, ahogyan a profilban megjelenik)

A sablon üzenetet szerkesztheti, hogy teljes és pontos választ adjon az ügyfélnek.

A gyorsan megválaszolt e-mailek esetében nem használhat előre megadott e-mail-sablont.Megjegyzés
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Gyors válasz küldése
Ha egy bejövő e-mail-kérés egyszerű választ igényel, akkor küldhet egy gyors választ.

A gyorsan megválaszolt e-mailek esetében nem használhat előre megadott e-mail-sablont.Megjegyzés

Gyors válasz küldéséhez:

Mielőtt elkezdené

Önnek Elérhető állapotban kell lennie, hogy e-mail-kérést kaphasson.

Eljárás

Lépés 1 Kattintson az e-mail-kérésben található Elfogadás gombra.
Az e-mail-kérés megnyílik az e-mail-szerkesztőben, és megjelenik az Interakció vezérlés ablaktábla.

Lépés 2 Írja be a válaszát a Gyors válasz itt szöveges mezőbe.

• Az e-mail-beszélgetésnek PCI-kompatibilisnek kell lennie. Bővebb információért lásd:
Biztonsági megfelelés.

• Ha akkor navigál máshova az e-mail-szerkesztőből, amikor tartalom van az e-mail törzsében,
akkor azt a rendszer piszkozatként menti.

• AGyors válasz ittmező csak egyszerű szövegformázási stílust támogat. A Rich Text formázási
stílussal kapcsolatos további információk itt találhatók: Szabványos válasz küldése, a(z) 108.
oldalon.

Megjegyzés

Lépés 3 Kattintson a Küldés gombra.
Megjelenik a Befejezési okok párbeszédpanel. Bővebb információért lásd: Befejezésok alkalmazása, a(z) 49.
oldalon.

Szabványos válasz küldése
Szabványos választ küldhet, ha nem szeretné formázni a válasz e-mailt, nem szeretne képeket hozzáadni,
fájlokat csatolni vagy további címzetteket hozzáadni.

Szabványos válasz küldéséhez:

Mielőtt elkezdené

Önnek Elérhető állapotban kell lennie, hogy e-mail-kérést kaphasson.

Eljárás

Lépés 1 Kattintson az e-mail-kérésben található Elfogadás gombra.
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Az e-mail-kérés megnyílik az e-mail-szerkesztőben, és megjelenik az Interakció vezérlés ablaktábla.
Lépés 2 Ha csak a feladónak szeretne válaszolni, akkor válassza a Válasz lehetőséget, ha pedig az összes címzettnek

szeretne válaszolni, akkor válassza a Válasz mindenkinek lehetőséget.

Megjelenik a válasz e-mail törzse. A rendszer automatikusan kitölti a Címzett és a Tárgy mezőt. Ezek a
mezők nem szerkeszthetők.

Lépés 3 (Nem kötelező) Ha az e-mail másolatát további címzetteknek is el szeretné küldeni, kattintson a Másolatot
kap gombra.

Lépés 4 Írja be a válaszüzenetet az e-mail törzsébe.

Ha a rendszergazda előre megadott e-mail-sablont definiált, akkor ezt a sablont felhasználva is
kommunikálhat az ügyféllel. A szerkesztőmezőbe a rendszer alapértelmezés szerint az előremegadott
választ tölti be. Bővebb információért lásd: Előre definiált e-mail-sablon, a(z) 107. oldalon.

Megjegyzés

Lépés 5 A Rich Text formázási stílussal testre szabhatja a válaszüzenetet. A válaszüzenet formázásához az alábbi
lehetőségek állnak rendelkezésre:

LeírásIkon

Előre beállított betűkészletet és stílust alkalmaz a
szövegre.

1. fejléc

Félkövérré teszi a szöveget.Félkövér

Dőltté teszi a szöveget.Dőlt

Aláhúzza a szöveget.Aláhúzott

Egy vonallal áthúzza a szöveget.Áthúzott

Megváltoztatja a szöveg színét.Szövegszín

Számozott listát hoz létre.Listázás rendezés szerint

Listajeles listát hoz létre.Listázás pontok szerint

A szöveget behúzással, idézetként jeleníti meg, a bal
margón függőleges vonalat húz mellé.

Nagybetű

Táblázatot szúr be a szöveg területére. A táblában
sorokat és oszlopokat is hozzáadhat, illetve törölhet.

Táblázat

A kijelölt szövegre hivatkozást szúr be.Hivatkozás

A szöveget jobbra igazítja.Jobb oldali behúzás

A szöveget balra igazítja.Bal oldali behúzás

Lépés 6 A Fájlok csatolása gombra kattintva fájlokat tölthet fel a válasz e-mailhez. A megengedett legnagyobb
fájlméretet és az elküldhető fájlok maximális számát a rendszergazda állítja be. Legfeljebb tíz fájlt tölthet fel,
és a feltöltött fájlok mérete együttesen sem érheti el a 25 MB-ot.
a) Ha el szeretne távolítani egy feltöltött fájlt, kattintson az gombra.
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• Az e-mail-beszélgetésnek és a mellékleteknek PCI-kompatibilisnek kell lenniük. Bővebb
információért lásd: Biztonsági megfelelés.

• A támogatott fájlformátumok a következők:

.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

• Ha akkor navigál máshova az e-mail-szerkesztőből, amikor tartalom van az e-mail törzsében,
akkor azt a rendszer piszkozatként menti.

Megjegyzés

Lépés 7 (Nem kötelező) Az ügyfél e-mailjének megtekintéséhez kattintson az Eredeti email megtekintése elemre.

Ha e-mail írása közben vált azEredeti e-mail megtekintése és aVálasz vagyVálasz mindenkinek
között, a rendszer az e-mailt piszkozatként menti.

Megjegyzés

Lépés 8 (Nem kötelező) Ha meg szeretné jeleníteni (Előző szál megjelenítése), illetve el szeretné rejteni (Előző szál
elrejtése) az ügyféllel folytatott beszélgetést, akkor kattintson a három pontot tartalmazó gombra.

Lépés 9 Kattintson a Küldés gombra.
Megjelenik a Befejezési okok párbeszédpanel. Bővebb információért lásd: Befejezésok alkalmazása, a(z) 49.
oldalon.

E-mail átadása
Ha egy e-mail hibásan van besorolva, vagy ha nem tudja megoldali az ügyfél problémáját, akkor átteheti az
e-mailt egymásik várólistára. Amikor e-mail-átadást kezdeményez, kiválaszthat egy e-mail-várólistát a vállalati
e-mail-várólisták listájából. Nem adhat át e-mailt konkrét ügynöknek vagy felügyelőnek.

E-mail-kérés várólistára történő átadásához:

Mielőtt elkezdené

Előbb el kell fogadnia a e-mai-kérést. Bővebb információért lásd: Válasz e-mailre, a(z) 106. oldalon.

Eljárás

Lépés 1 Kattintson az Átadás gombra.
Megjelenik a Továbbítási kérelem párbeszédpanel.

Lépés 2 Kijelölheti a megfelelő váróllistát a legördülő listából, vagy a Keresés mező segítségével szűrheti a listát. A
legördülő lista azokat a várólistákat tartalmazza, amelyekre az e-mail-kérést át lehet adni.

Lépés 3 (Nem kötelező) Kattintson a (A lista frissítése) ikonra, ha le szeretné kérni a legfrissebb listát az-várólisták:
Lépés 4 Kattintson az Átadás gombra.

A rendszer átadási kérést kezdeményez, ésmegjeleníti aBefejezési okok párbeszédpanelt. Bővebb információért
lásd: Befejezésok alkalmazása, a(z) 49. oldalon.
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F E J E Z E T 6
Widgetek kezelése

Awidgetek (kisalkalmazások) nélkülözhetetlenek az asztal testre szabásához. Egywidget az asztalon elhelyezett,
bizonyos beágyazott funkciókkal rendelkező, egyéni HTML-elemként exportált összetevő.

A widgetek típusai

A rendszergazda a szervezeti beállítások alapján különböző típusú widgeteket konfigurál. A widgetek típusai
a következők:

• Alapértelmezett widgetek – Az asztal részét képező widgetek, amelyek a profil beállításai alapján jelennek
meg. Az Ügynökteljesítmény statisztikák például, egy oldal-widget, és a Navigációs sáv. Bővebb
információért lásd: Ügynökteljesítmény statisztikák jelentések, a(z) 117. oldalon.

• A Cisco által kínált widgetek – A Cisco által kínált widgetek a szervezeti beállítások alapján jelennek
meg. Például: Cisco Webex Experience Management és IVR-átirat widget.

• Egyéni widgetek – Külső féltől származó alkalmazásokhoz való widgetek, amelyek a szervezeti
követelmények alapján kerülnek hozzáadásra. Például: Google Maps. Az egyéni widgetek az egyéni
oldalak, a Kiegészítő információk ablaktábla egyéni lapjai vagy az Agent Desktop vízszintes fejlécének
részét képezhetik.

A rendszergazda beállíthatja, hogy az egyéni oldalak és az egyéni widgetek lapjai állandóak legyenek.
Az egyéni oldalak és egyéni widgetek lapkiválasztása visszaállítható az alapértelmezett lapra, amikor
kijelentkezik az Agent Desktopból, újra betölti/frissíti a böngészőt, vagy törli böngésző gyorsítótárának
tartalmát.

• Állandó widgetek – A rendszergazda bármelyik egyéni widgetre beállíthatja, hogy állandó legyen.
Az állandó widgetek az Agent Desktop minden oldalán megjelennek. Amikor bármilyen aktív
kapcsolatkéréssel rendelkezik, vagy bármilyen beszélgetést folytat, az állandó widget új lapként
jelenik meg a Kiegészítő információk ablaktáblán.

Az állandó widgetek nem úgy jelennek meg a Kezdőlapon mint a többi
oldalon. Ha azonban aktív interakciót folytat, az állandó widgetek
megjelennek a Kiegészítő információk ablaktáblán.

Megjegyzés
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Megjelenítési beállítások

A widgetek megjelenítését a rendszergazda állítja be. A widgetek asztal felületén való megjelenítésére a
következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

• Fejléc – A widgeteket a vízszintes fejlécen jeleníti meg.

• Egyéni lap – Awidgeteket a Kiegészítő információk ablaktábla egyéni lapjain jeleníti meg. Az ablaktábla
mindegyik lapján egy vagy több widget lehet.

• Egyéni oldal – Az egyéni oldal az asztal felületének közepén jelenik meg (Munkaterület ablaktábla). Az
egyéni oldal a Navigációs sáv ikonjainak segítségével érhető el. Mindegyik egyéni oldal egy vagy több
widgetet tartalmazhat.

További információ az asztal felületről: Az Agent Desktop felülete, a(z) 5. oldalon.

• Cím nélküli widget nem méretezhető át.

• Ha egywidgetet teljes méretűvé szeretne tenni, kattintson a gombra. Kinyitott widgetek esetén
is látható a Vízszintes fejléc, a Navigációs sáv a Feladatlista ablaktábla, az Ügynökinterakció
előzményei ablaktábla, valamint aktív hanghívás közben az állandó Interakció vezérlés ablaktábla.
Kinyitott widgetek esetén is azonnal reagálni lehet bármilyen új kérésre.

• Webex Contact Center kihasználja az általános identitást és az egyszeri bejelentkezést (SSO). Ha
többet szeretne tudni az SSO-t használó felhasználók egyéni widgetjeinek kezeléséről, forduljon
a rendszergazdához.

Megjegyzés

Az asztal elrendezésének testre szabása

Az asztal elrendezését a rendszergazda által beállított alapértelmezett elrendezés módosításával szabhatja
testre. Bővebb információért lásd: Asztal elrendezésének szerkesztése, a(z) 113. oldalon.

• Cisco Webex Experience Management, a(z) 112. oldalon
• IVR-átirat, a(z) 113. oldalon
• Asztal elrendezésének szerkesztése, a(z) 113. oldalon
• Asztal elrendezésének alaphelyzetbe állítása, a(z) 115. oldalon

Cisco Webex Experience Management
A következő Experience Management-widgetek csak akkor jelennek meg az asztalon, ha a rendszergazda
beállította a widgeteket az Ön számára.

Customer Experience Journey (CEJ) – Egy ügyfél által a felmérések kérdéseire adott összes korábbi választ
megjeleníti, időrendi sorrendben. A widget segít megérteni az ügyfél vállalkozással kapcsolatos korábbi
tapasztalatait, és segít megfelelően foglalkozni az ügyféllel. Ez a widget automatikusan aktiválódik, ha egy
ügynök hívással, csevegéssel vagy e-mailben kapcsolatba lép az ügyféllel. Az ügynök megtekintheti az
értékeléseket és pontszámokat, például a Net Promoter Score -t (NPS), az Ügyfél-elégedettséget (CSAT) és
az Ügyfél-erőfeszítés pontszámát (CES), valamint az ügyféltől gyűjtött összes többi visszajelzést.
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Customer Experience Analytics (CEA) – Iparági szabvány mérőszámok, például az NPS, a CSAT és a CES,
valamint az Experience Managementben követett egyéb KPI-k segítségével megjeleníti az ügyfelek vagy az
ügynökök általános közérzetét.

Amikor egy ügynök bejelentkezik, a CEJ widget megjeleníti az előző ügyfél válaszait. a CEA widget pedig
megjeleníti az ügynök ügyfelekkel korábban folytatott interakcióiból összesített legfontosabb mérőszámokat
és KPI-ket. Ezek közé tartozik az NPS, a CES és más KPI-k, például az ügynök kedvessége, lelkesedése,
kommunikációs készsége stb.

IVR-átirat
Az IVR-átirat widget a virtuális asszisztens és az ügyfél (a hívó) között folyó beszélgetés leiratát mutatja. A
widget csak akkor jelenik meg az asztalon, ha a rendszergazda beállította a widgetet az Ön számára. Ez a csak
megtekintést megengedő widget segít megérteni az ügyfél elvárását, és megfelelően foglalkozni az ügyféllel,
ami növeli az ügyfélszolgálat hatékonyságát.

Asztal elrendezésének szerkesztése
Az asztal elrendezését a rendszergazda által beállított alapértelmezett elrendezés módosításával szabhatja
testre. Ha a rendszergazda engedélyezte a húzás és az átméretezés funkciót, akkor az egyéni oldal vagy az

egyéni widget jobb alsó sarkában megjelenik a (Elrendezés szerkesztése) ikon.

Szerkesztheti a Navigációs sávról elért egyéni oldalakat, illetve az egyéni widgeteket, valamint a Kiegészítő
információk ablaktáblából elért egyéni, lapokat tartalmazó widgeteket.

Húzás és az Átméretezés widget

• A húzás funkció lehetővé teszi, hogy a widgetet a kívánt helyre húzza az asztal elrendezésében.

• Az átméretezés funkció lehetővé teszi, hogy awidgetet az asztal elrendezésében egyéniméretűre kicsinyítse
vagy nagyítsa.

Az asztal megőrzi az Ön választásait, így azokat fogja látni, amikor újra megnyitja a böngészőt. Az
alapértelmezett asztali elrendezés visszaállítására vonatkozóan itt olvasható további tájékoztatás: Asztal
elrendezésének alaphelyzetbe állítása, a(z) 115. oldalon.

Ezek a funkciók harmadik féltől származó widgetekre is alkalmazhatók.Megjegyzés

Korlátozások

A húzás és az átméretezés funkcióra a következő korlátozások vonatkoznak:

• Egy widgeten végrehajtott átrendezési és átméretezési művelet a bejelentkezett felhasználóra, a használt
böngészőre és a használt eszközre vonatkozik.

• Átrendezési és átméretezési műveletek nem alkalmazhatók fejlécre és az alapértelmezett oldalon lévő
widgetekre. Például: Ügynökteljesítmény statisztikák.
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• Az egyéni, lapokkal rendelkező widgetek átrendezése és átméretezése a Kiegészítő információk
ablakbáblán csak akkor hajtható végre, ha aktív feladattal rendelkezik.

• Ha a rendszergazda módosítja az alapértelmezett elrendezést, az Ön által végrehajtott módosítások
felülíródnak az alapértelmezett asztal-elrendezési beállításokkal. A módosítások a frissítéskor vagy
a legközelebbi bejelentkezéskor lesznek láthatók.

• Szerkesztési módban a widget-funkciók le vannak tiltva.

• Az egyéni ikonok vagy egyéni widgetek először a gyorsítótár alapján töltődnek be, majd a kiszolgáló
szinkronizálásán alapulnak. Ha a rendszergazda módosítja az Asztali elrendezés konfigurációját,
akkor Önnek törölnie kell a gyorsítótár tartalmát, és újra be kell töltenie az Agent Desktopot, hogy
láthassa a legújabb egyéni ikonokat vagy egyéni widgeteket. Ha a gyorsítótár tartalmának törlése
nélkül próbálja újra betölteni, akkor lehet, hogy villogni fog a képernyő, és nem várt viselkedés is
bekövetkezhet.

Megjegyzés

Widget húzása
A rendszergazda engedélyezte a húzás funkciót. A húzás funkció lehetővé teszi, hogy a widgetet a kívánt
helyre húzza az asztal elrendezésében.

Egy widget húzásához:

Mielőtt elkezdené

Korábban már be kellett jelentkeznie az Asztalba. Bővebb információért lásd: Bejelentkezés az Agent
Desktopba.ba.

Eljárás

Lépés 1 Az egyéni oldalak widgetjeit úgy érheti el, hogy a Navigációs sáv egyéni ikonjára kattint, vagy az Kiegészítő
információk ablaktáblán kijelöl egy egyéni lapokat tartalmazó widgetet.

Lépés 2 Kattintson az Elrendezés szerkesztése gombra.

Lépés 3 Vigye a mutatót a widgetre. Amikor a mutató megváltozik, és lesz, kattintson, és húzza a widgetet az
asztali elrendezés kívánt helyére.

A húzás Egy widgeten végrehajtott átrendezési és átméretezési művelet a bejelentkezett felhasználóra, a
használt böngészőre és a használt eszközre vonatkozik.Szerkesztési módban a widget-funkciók le vannak
tiltva.

Lépés 4 Kattintson az Elrendezés mentése gombra.

Az asztali elrendezés szerkesztésének megszakításához kattintson a Szerkesztés visszavonása
gombra.

Megjegyzés
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Widget átméretezése
A rendszergazda engedélyezte az átméretezés funkciót. Az átméretezés funkció lehetővé teszi, hogy a widgetet
az asztal elrendezésében egyéni méretűre kicsinyítse vagy nagyítsa.

A widget nem méretezhető át, ha ő az egyetlen widget az egyéni oldalon vagy az egyéni lapon.Megjegyzés

Widget átméretezéséhez:

Mielőtt elkezdené

Korábban már be kellett jelentkeznie az Asztalba. Bővebb információért lásd: Bejelentkezés az Agent
Desktopba.ba.

Eljárás

Lépés 1 Az egyéni oldalak widgetjeit úgy érheti el, hogy a Navigációs sáv egyéni ikonjára kattint, vagy az Kiegészítő
információk ablaktáblán kijelöl egy egyéni lapokat tartalmazó widgetet.

Lépés 2 Kattintson az Elrendezés szerkesztése gombra.

Lépés 3 Vigye a mutatót a widget szegélyére. Amikor a mutató megváltozik, és (méretező fogantyú) lesz, kattintson,

és a gombot húzva méretezze át a widgetet az asztali elrendezésben.

Az átméretezési Egy widgeten végrehajtott átrendezési és átméretezési művelet a bejelentkezett felhasználóra,
a használt böngészőre és a használt eszközre vonatkozik.Szerkesztési módban a widget-funkciók le vannak
tiltva.

A függőleges átméretezést jelez, a pedig vízszinteset.Megjegyzés

Lépés 4 Kattintson az Elrendezés mentése gombra.

Az asztali elrendezés szerkesztésének megszakításához kattintson a Szerkesztés visszavonása
gombra.

Megjegyzés

Asztal elrendezésének alaphelyzetbe állítása
Ha húzással vagy az Átméretezés funkcióval módosította az Asztal elrendezését, akkor az egyéni oldal vagy
az egyéni lap elrendezését visszaállíthatja az alapértelmezett nézetre.

Az egyéni oldal vagy az egyéni, lapokat tartalmazó widget elrendezésének alaphelyzetbe állításához:

Mielőtt elkezdené

Az alapértelmezett elrendezés szerkesztésével testre szabhatja az Asztal elrendezését. Bővebb információért
lásd: Widget húzása, a(z) 114. oldalon vagy Widget átméretezése, a(z) 115. oldalon.
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Eljárás

Lépés 1 Az egyéni oldalak widgetjeit úgy érheti el, hogy a Navigációs sáv egyéni ikonjára kattint, vagy az Kiegészítő
információk ablaktáblán kijelöl egy egyéni lapokat tartalmazó widgetet.

Lépés 2 Kattintson a következőkre: Elrendezés szerkesztése > Elrendezés visszaállítása.

Megjelenik egy üzenet, amely arra kéri, hogy erősítse meg a kiválasztott elrendezés visszaállítását.

Lépés 3 Kattintson az OK gombra.
A rendszer visszaállítja a kiválasztott oldalt vagy az egyéni, lapokat tartalmazó widget alapértelmezett
elrendezési nézetét.

A teljes Asztali elrendezés visszaállítása
Ha húzással vagy az Átméretezés funkcióval módosította az Asztal elrendezését, akkor az asztal teljes
elrendezését visszaállíthatja az alapértelmezett nézetre.

Az Asztal teljes elrendezésének visszaállításához:

Mielőtt elkezdené

Az alapértelmezett elrendezés szerkesztésével testre szabhatja az Asztal elrendezését. Bővebb információért
lásd: Widget húzása, a(z) 114. oldalon vagy Widget átméretezése, a(z) 115. oldalon.

Eljárás

Lépés 1 Kattintson az Asztal jobb felső sarkában található Felhasználói profil elemre.
Lépés 2 A Felhasználói beállítások részen kattintson A teljes Asztali elrendezés visszaállítása elemre.

Megjelenik egy üzenet, amely arra kéri, hogy erősítse meg az Asztal teljes elrendezésének visszaállítását.
Lépés 3 Kattintson az OK gombra.

A rendszer visszaállítja az Asztal alapértelmezett elrendezési nézetét a különböző oldalakon és a lapokat
tartalmazó egyéni widgetekben.
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F E J E Z E T 7
Ügynökteljesítmény statisztikák jelentések

Az Agent Desktop segítségével elérheti a teljesítmény statisztikák jelentéseit. Az Ügynökteljesítmény
statisztikák az az alapértelmezett oldalon található widget, amely a rendszergazda által megadott konfiguráció
alapján jelenik meg.

Kétféle statisztikai jelentés van:

• Előzmény (historikus) jelentés – Az előzményeket jeleníti meg. A jelentések 24 óránként frissülnek.

• Valós idejű jelentés – Az aktuális adatokat jeleníti meg. A jelentések a rendszergazda által megadott
időközönként frissülnek.

• Az Ügynökteljesítmény statisztikák jelentésekben kiválasztott lap akkor is megmarad, ha másik
oldalra vált, majd visszatér az Ügynökteljesítmény statisztikák jelentések oldalára. A lapkiválasztás
visszaáll az alapértelmezett lapra, amikor kijelentkezik az Agent Desktopból, frissíti/újra betölti a
böngészőt, vagy törli a böngésző gyorsítótárának tartalmát.

• Az Agent Desktop alkalmazásbanmegjelenő Ügynökteljesítmény statisztikák jelentése a böngésző
időzónáját követik.

• Az Agent Desktop alkalmazásban megjelenő Ügynökteljesítmény statisztikák jelentések nem
támogatják a lefúrás funkciót.

Megjegyzés

• Az Ügynökteljesítmény statisztikák elérése, a(z) 117. oldalon
• Összefoglaló jelentés, a(z) 118. oldalon

Az Ügynökteljesítmény statisztikák elérése
• A jelentések eléréséhez kattintson az Ügynökteljesítmény statisztikák elemre a Navigációs sávon. Az
Munkaterület ablaktáblán a következő jelentések jelennek meg:

• Összefoglaló jelentés, a(z) 118. oldalon

• Ügynök statisztika – Historikus, a(z) 120. oldalon

• Ügynök statisztika – Valósidejű, a(z) 122. oldalon

• Ügynök statisztika állapot szerint – historikus, a(z) 123. oldalon

A Cisco Webex Contact Center Agent Desktop felhasználói kézikönyve
117



• Ügynökstatisztika állapot szerint – Valósidejű, a(z) 124. oldalon

• Csapat statisztika – Historikus, a(z) 125. oldalon

• Csapatstatisztikák – Valósidejű, a(z) 126. oldalon

• Sor statisztika – Historikus, a(z) 126. oldalon

• Sor statisztika – Valósidejű jelentés, a(z) 127. oldalon

• Ügynök kimenő hívás statisztika – Historikus, a(z) 127. oldalon

• Ügynök Kimenő hívásai statisztika – Valósidejű, a(z) 128. oldalon

A jelentésekről további információt a Cisco Webex Contact Center Analyzer felhasználói kézikönyvben talál.

• Amikor kijelentkezik az asztalról, be kell zárnia a böngészőt. Indítsa el a böngészőt, és ismét
jelentkezzen be az asztalra, hogy az tükrözze a Cisco Webex Contact Center Analyzer
konfigurációjának módosításait.

• Ha inkognitó (privát böngészés) módban éri el az Ügynökteljesítmény statisztikákt, az
Ügynökteljesítmény statisztikák jelentések sikeres betöltéshez engedélyeznie kell a harmadik féltől
származó cookie-kat.

Megjegyzés

Összefoglaló jelentés
Az Összefoglaló jelentés az Ön által kezelt ügyfelek számát és az ügyfelekkel folytatott beszélgetések
befejezésének átlagos idejét tartalmazza.

A jelentés szűréséhez válasszon ki elemeket aCsapatnév, aVárólista neve, aCsatornatípus és az Időtartam
legördülő listáról.

Az Agent Desktop akkor is megőrzi a szűrőbeállításokat, ha Ön kijelentkezik, vagy frissít vagy újra betölti a
böngészőt. Ha az alapértelmezett értékre szeretné visszaállítani a szűrőket, kattintson a Szűrők visszaállítása
hivatkozásra.

A Szűrők visszaállítása hivatkozás akkor jelenikmeg, amikor módosítja a legördülő lista alapértelmezett
értékét a jelentés szűrése érdekében.

Megjegyzés

Az alábbi legördülő listák elemei közül válaszhat:

• Csapat neve

• Összes (alapértelmezett)

• Egy konkrét csapat. A legördülő lista az ügynök profiljának beállításai alapján felsorolja a
csapatneveket.

• Várólistanév
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• Összes (alapértelmezett)

• Egy konkrét várólista. A legördülő lista az ügynök profiljának beállításai alapján felsorolja a
várólistaneveket.

• Csatornatípus

• Összes (alapértelmezett)

• Csevegés

• E-mail

• Közösségi

• Telefónia

AKözösségi csatornatípusa a szervezeti beállításoktól függően jelenik meg.Megjegyzés

• Időtartam

• Ma

• Tegnap

• Ezen a héten

• Múlt héten

• Elmúlt 7 nap (alapértelmezett)

• Ebben a hónapban

• Múlt hónapban

• Idén

Ha manuálisan szeretné frissíteni a megjelenített adatokat, kattintson a (Frissítés) ikonra.Megjegyzés

A következő táblázat az Összefoglaló jelentésben megjelenő paramétereket sorolja fel:

LeírásParaméter

A megadott időtartam során az Ön csapata által kezelt
ügyfél-interakciók teljes száma.

Összes kezelt – Teams

Az az átlagos időtartam, ameddig az Ön csapata egy
ügyfél-interakcióval foglalkozik.

Átlagos kezelési idő – Teams

Az az átlagos időtartam, ameddig az Ön csapatának az
ügyfél-interakció lezárása/befejezése tart.

Átlagos befejezési idő – csapatok
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LeírásParaméter

Az Ön által kezelt ügyfél-interakciók teljes száma.Összes kezelt – én

Az az átlagos időtartam, ameddig Ön egy ügyfél-interakcióval
foglalkozik.

Átlagos kezelési idő – én

Az az átlagos időtartam, ameddig Önnek az ügyfél-interakció
lezárása/befejezése tart.

Átlagos WrapUp idő – én

A várólistán az Ön csapatára várakozó ügyfélkapcsolatok
száma valós időben.

Sorban várakozó névjegyek – valós idejű

Az Ön csapatában Elérhető állapotban lévő ügynökök száma
valós időben

Rendelkezésre álló ügynökök – valós idejű

Ügynök statisztika – Historikus
Az Ügynök statisztika – Historikus jelentés az Ön előzmény statisztikáit mutatja.

A jelentés szűréséhez válassza a megfelelő lehetőségeket az Intervallum vagy az Időtartam legördülő
listából.

Az Agent Desktop akkor is megőrzi a szűrőbeállításokat, ha Ön kijelentkezik, vagy frissít vagy újra betölti a
böngészőt. Ha az alapértelmezett értékre szeretné visszaállítani a szűrőket, kattintson a Szűrők visszaállítása
hivatkozásra.

A Szűrők visszaállítása hivatkozás akkor jelenikmeg, amikor módosítja a legördülő lista alapértelmezett
értékét a jelentés szűrése érdekében.

Megjegyzés

Az Intervallum legördülő listában megjelenő lehetőségek a kiválasztott Időtartamtól függenek. Ha például
a kiválasztott Időtartam az Elmúlt 7 nap, akkor az Intervallum legördülő lista a következő lehetőségeket
jeleníti meg:

• 30 perc

• Óránként

• Naponta (alapértelmezett)

Az Időtartam legördülő listában az alábbi lehetőségek közül válaszhat:

• Ma

• Tegnap

• Ezen a héten

• Múlt héten

• Elmúlt 7 nap (alapértelmezett)

• Ebben a hónapban
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• Múlt hónapban

• Idén

A következő táblázat az Intervallum legördülő listát mutatja, a kiválasztott Időtartamtól függően.

táblázat 6: Időtartam és a megfelelő intervallum-lehetőségek

IntervallumIdőtartam

• 15 perc

• 30 perc

• Óránként

• Naponta

• Ma

• Tegnap

• 30 perc

• Óránként

• Naponta

• Ezen a héten

• Múlt héten

• Utolsó 7 nap

• Naponta

• Hetente

• Ebben a hónapban

• Múlt hónapban

• Naponta

• Hetente

• Havonta

Idén

Ha manuálisan szeretné frissíteni a megjelenített adatokat, kattintson a (Frissítés) ikonra.Megjegyzés

A historikus statisztikai jelentése az Ügynök statisztika diagram rész adatainak grafikus ábrázolásaként és
a táblázat Részletes áttekintés részében található jelentés összegzéseként jelenik meg.

Ha a jelentést a Cisco Webex Contact Center Analyzerben szeretné megtekinteni, kattintson az Ügynök
statisztika diagram, illetve a Részletes áttekintés jobb oldalán megjelenő Indítás ikonra.

Rendelkeznie kell engedéllyel a Cisco Webex Contact Center Analyzer eléréséhez.Megjegyzés

Az Ügynök statisztika – Historikus jelentés Részletes áttekintés táblázatában az alábbi paraméterek jelennek
meg:

LeírásParaméter

A jelentés időintervalluma.Intervallum
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LeírásParaméter

Az ügyfél interakciójának módja, például csevegés, e-mail, közösségi
vagy telefónia.

Csatornatípus

Az a dátum és helyi idő szerinti időpont, amikor az ügynök bejelentkezett.Kezdeti bejelentkezési idő

Az a dátum és helyi idő szerinti időpont, amikor az ügynök kijelentkezett.Végső kijelentkezési idő

Az adott intervallumban az ügynök által kezelt bejövő ügyfél-interakciók
teljes száma.

# Kezelt névjegyek

Az az átlagos időtartam, ameddig az ügynök egy ügyfélkéréssel
foglalkozik. Az átlagos időbe a kapcsolatban töltött idő, a tartásidő és a
befejezési/felgöngyölítési idő is beletartozik.

Átl. kezelési idő

Az az átlagos időtartam, ameddig az ügynöknek az ügyfél-interakció
lezárása/befejezése tart.

Átl felgöngyölítési idő

A jelentés összegzése a táblázat Részletes áttekintés részének végén jelenik meg.

Ügynök statisztika – Valósidejű
Az Ügynök statisztika – Valósidejű jelentés az Ön statisztikáit jeleníti meg valós időben.

Ha manuálisan szeretné frissíteni a megjelenített adatokat, kattintson a (Frissítés) ikonra.Megjegyzés

A valós idejű statisztikai jelentése az Ügynök statisztika diagram valós idejű adatainak grafikus
ábrázolásaként és a Részletes áttekintés táblázatban található jelentés összegzéseként jelenik meg.

Ha a jelentést a Cisco Webex Contact Center Analyzerben szeretné megtekinteni, kattintson az Ügynök
statisztika diagram valós idejű, illetve a Részletes áttekintés jobb oldalán megjelenő Indítás ikonra.

Rendelkeznie kell engedéllyel a Cisco Webex Contact Center Analyzer eléréséhez.Megjegyzés

AzÜgynök statisztika – Valósidejű jelentésRészletes áttekintés részének táblázatában az alábbi paraméterek
jelennek meg:

LeírásParaméter

Az ügynök bejelentkezési munkamenetét azonosító karakterlánc.Ügynök-munkamenet-azonosító

Az ügyfél interakciójánakmódja, például csevegés, e-mail, közösségi vagy
telefónia.

Csatornatípus

Az a dátum és helyi idő szerinti időpont, amikor az ügynök bejelentkezett.Bejelentkezési idő

Az a dátum és helyi idő szerinti időpont, amikor az ügynök kijelentkezett.Kijelentkezési idő
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LeírásParaméter

Az adott intervallumban az ügynök által kezelt bejövő ügyfél-interakciók
teljes száma.

# Kezelt névjegyek

Az az átlagos időtartam, ameddig az ügynök egy ügyfélkéréssel foglalkozik.
Az átlagos időbe a kapcsolatban töltött idő, a tartásidő és a
befejezési/felgöngyölítési idő is beletartozik.

Átl. kezelési idő

Az az átlagos időtartam, ameddig az ügynöknek az ügyfél-interakció
lezárása/befejezése tart.

Átl felgöngyölítési idő

A jelentés összegzése a táblázat Részletes áttekintés részének végén jelenik meg.

Ügynök statisztika állapot szerint – historikus
Az Ügynök statisztika állapot szerint – historikus jelentés az Ön állapota alapján jeleníti meg a tevékenységek
statisztikáit.

A jelentés szűréséhez válassza a megfelelő lehetőségeket az Intervallum vagy az Időtartam legördülő
listából.

Az Agent Desktop akkor is megőrzi a szűrőbeállításokat, ha Ön kijelentkezik, vagy frissít vagy újra betölti a
böngészőt. Ha az alapértelmezett értékre szeretné visszaállítani a szűrőket, kattintson a Szűrők visszaállítása
hivatkozásra.

A Szűrők visszaállítása hivatkozás akkor jelenikmeg, amikor módosítja a legördülő lista alapértelmezett
értékét a jelentés szűrése érdekében.

Megjegyzés

Az Intervallum legördülő listában megjelenő lehetőségek a kiválasztott Időtartamtól függenek. Ha például
a kiválasztott Időtartam az Elmúlt 7 nap, akkor az Intervallum legördülő lista a következő lehetőségeket
jeleníti meg:

• 30 perc

• Óránként

• Naponta (alapértelmezett)

Az Időtartam legördülő listában az alábbi lehetőségek közül válaszhat:

• Ma

• Tegnap

• Ezen a héten

• Múlt héten

• Elmúlt 7 nap (alapértelmezett)

• Ebben a hónapban

• Múlt hónapban
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• Idén

Bővebb információért lásd: táblázat 6: Időtartam és a megfelelő intervallum-lehetőségek

Ha manuálisan szeretné frissíteni a megjelenített adatokat, kattintson a (Frissítés) ikonra.Megjegyzés

Az előzmény statisztikai jelentése az Ügynök statisztika állapot diagram szerint adatainak grafikus
ábrázolásaként és a Részletes állapot áttekintés táblázatban található jelentés összegzéseként jelenik meg.

Ha a jelentést a Cisco Webex Contact Center Analyzerben szeretné megtekinteni, kattintson az Ügynök
statisztika állapot diagram szerint, illetve a Részletes állapot áttekintés jobb oldalán megjelenő Indítás
ikonra.

Rendelkeznie kell engedéllyel a Cisco Webex Contact Center Analyzer eléréséhez.Megjegyzés

Az Ügynök statisztika állapot szerint – historikus jelentés Részletes állapot áttekintés részének táblázatában
az alábbi paraméterek jelennek meg:

LeírásParaméter

A jelentés időintervalluma.Intervallum

Az ügynök bejelentkezési munkamenetét azonosító karakterlánc.Ügynök-munkamenet-azonosító

Az ügynök vagy a rendszer által beállított állapot, például Tétlen,
Elérhető stb.

Tevékenységállapot

Az ügynök által a megfelelő állapotban eltöltött időtartam.Állapot időtartama

A jelentés összegzése a táblázat Részletes áttekintés részének végén jelenik meg.

Ügynökstatisztika állapot szerint – Valósidejű
Az Ügynökstatisztika állapot szerint – Valósidejű jelentés az Ön állapota alapján valós időben jeleníti meg a
tevékenységek statisztikáit.

Ha manuálisan szeretné frissíteni a megjelenített adatokat, kattintson a (Frissítés) ikonra.Megjegyzés

A valós idejű statisztikai jelentése az Ügynök statisztika állapot diagram szerint adatainak grafikus
ábrázolásaként és a Részletes állapot áttekintés táblázatban található jelentés összegzéseként jelenik meg.

Ha a jelentést a Cisco Webex Contact Center Analyzerben szeretné megtekinteni, kattintson az Ügynök
statisztika állapot diagram szerint, illetve a Részletes állapot áttekintés jobb oldalán megjelenő Indítás
ikonra.
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Rendelkeznie kell engedéllyel a Cisco Webex Contact Center Analyzer eléréséhez.Megjegyzés

Az Ügynökstatisztika állapot szerint – Valósidejű jelentésRészletes állapot áttekintés részének táblázatában
az alábbi paraméterek jelennek meg:

LeírásParaméter

Az ügynök bejelentkezési munkamenetét azonosító karakterlánc.Ügynök-munkamenet-azonosító

Az ügynök vagy a rendszer által beállított állapot, például Tétlen,
Elérhető stb.

Tevékenységállapot

Az ügynök által a megfelelő állapotban eltöltött időtartam.Állapot időtartama

A jelentés összegzése a táblázat Részletes áttekintés részének végén jelenik meg.

Csapat statisztika – Historikus
ACsapat statisztika – Historikus jelentés az összes olyan csapat előzmény statisztikáját megjeleníti, amelyhez
Ön hozzá van rendelve.

A Csapat statisztika – Historikus jelentésen a következő paraméterek láthatók:

LeírásParaméter

A jelentés időintervalluma.Intervallum

A csapat neve.Csapat neve

Az ügynök neve.Ügynök neve

Az adott intervallumban az ügynök által kezelt ügyfél-interakciók
teljes száma.

# Kezelt névjegyek

Azoknak az ügyfél-interakcióknak a teljes száma, amelyeket az ügynök
egy csatornatípus (pl. hanghívás) esetében kezelt.

Összes kezelt névjegy

Az ügynök által kezelt bejövő ügyfél-interakciók teljes száma.Kezelt bejövő kapcsolatok

Az ügynök által kezelt visszahívási ügyfél-interakciók teljes száma.Kezelt visszahívások

Az ügynök által kezelt tárcsázásos hívási ügyfél-interakciók teljes
száma.

Kezelt tárcsázásos hívások

Az az átlagos időtartam, ameddig az ügynök egy ügyfelet kezel. Az
átlagos időbe a kapcsolatban töltött idő, a tartásidő és a
befejezési/felgöngyölítési idő is beletartozik.

Átlagos kezelési idő

Az az átlagos időtartam, ameddig az ügynöknek az ügyfél-interakció
lezárása/befejezése tart.

Átlagos felgöngyölítési idő

A jelentés összegzése a táblázat végén jelenik meg.
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Csapatstatisztikák – Valósidejű
ACsapatstatisztikák – Valósidejű jelentés az összes olyan csapat valós idejű statisztikáját megjeleníti, amelyhez
Ön hozzá van rendelve.

A Csapatstatisztikák – Valósidejű idejű jelentésen a következő paraméterek láthatók:

LeírásParaméter

A csapat neve.Csapat neve

Az ügynök neve.Ügynök neve

Az ügynök állapota, például Tétlen, Elérhető stb.Jelenlegi állapot

Az adott intervallumban az ügynök által kezelt ügyfél-interakciók
teljes száma.

# Kezelt névjegyek

Az az átlagos időtartam, ameddig az ügynök egy ügyfelet kezel. Az
átlagos időbe a kapcsolatban töltött idő, a tartásidő és a
befejezési/felgöngyölítési idő is beletartozik.

Átlagos kezelési idő

Az az átlagos időtartam, ameddig az ügynöknek az ügyfél-interakció
lezárása/befejezése tart.

Átlagos felgöngyölítési idő

A jelentés összegzése a táblázat végén jelenik meg.

Sor statisztika – Historikus
A Sor statisztika – Historikus jelentés az összes olyan várólista előzmény statisztikáját megjeleníti, amelyhez
Ön hozzá van rendelve.

A Sor statisztika – Historikus jelentésen a következő paraméterek láthatók:

LeírásParaméter

A jelentés intervalluma.Intervallum

Az ügyfél interakciójánakmódja, például csevegés, e-mail, közösségi vagy
telefónia.

Csatornatípus

A várólista elnevezése.Várólistanév

Azoknak az ügyfélkapcsolatoknak a száma, amelyekre az ügynök a
rendszergazda által a várólistához rendelt szolgáltatási szint küszöbértékén
belül válaszol.

# Névjegyek

Az az átlagos időtartam, amennyit egy ügyfélkapcsolat várólistán várakozik,
mielőtt az ügynök reagál rá.

Átl. Sor várakozási ideje

Az a leghosszabb idő, amennyit egy ügyfélkapcsolat a várólistán tölt, mielőtt
egy ügynök reagál rá.

Sorban töltött leghosszabb
névjegy

Azoknak az ügyfélkapcsolatoknak a száma, amelyekre nem reagál ügynök.# Elhagyott névjegyek
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A jelentés összegzése a táblázat végén jelenik meg.

Sor statisztika – Valósidejű jelentés
A Sor statisztika – Valósidejű jelentés az összes olyan várólista valós idejű statisztikáját megjeleníti, amelyhez
Ön hozzá van rendelve.

A Sor statisztika – Valósidejű jelentésen a következő paraméterek láthatók:

LeírásParaméter

Az ügyfél interakciójánakmódja, például csevegés, e-mail, közösségi vagy
telefónia.

Csatornatípus

A várólista elnevezése.Várólistanév

Azoknak az ügyfélkapcsolatoknak a száma, amelyekre az ügynök a
rendszergazda által a várólistához rendelt szolgáltatási szint küszöbértékén
belül válaszol.

# Névjegyek

A várólista esetében kezelt ügyfél-interakciók teljes száma.# Kezelt névjegyek

A várakozási sorban lévő ügyfélkapcsolatok száma egy adott időpontban.# Sorban várakozó névjegyek

Az az átlagos időtartam, amennyit egy ügyfélkapcsolat várólistán várakozik,
mielőtt az ügynök reagál rá.

Átl. Sor várakozási ideje

Az a leghosszabb idő, amennyit egy ügyfélkapcsolat a várólistán tölt, mielőtt
egy ügynök reagál rá. Az utolsó 24 órában fogadott hívások számítanak.
A jelenleg várólistán lévő hívások nem számítanak.

Sorban leghosszabban kezelt
névjegy

Azoknak az ügyfélkapcsolatoknak a száma, amelyekre nem reagál ügynök.# Elhagyott névjegyek

A jelentés összegzése a táblázat végén jelenik meg.

Ügynök kimenő hívás statisztika – Historikus
AzÜgynök kimenő hívás statisztika – Historikus jelentés az ügynök által kezdeményezett tárcsázásos hívások
előzmény statisztikáit jeleníti meg.

Az Ügynök kimenő hívás statisztika – Historikus jelentésen a következő paraméterek láthatók:

LeírásParaméter

Egy ügynök neve.Ügynök neve

A jelentés időintervalluma.Intervallum

Az ügyfél interakciójánakmódja, például csevegés, e-mail, közösségi
vagy telefónia.

Csatornatípus

Az a dátum és helyi idő szerinti időpont, amikor az ügynök
bejelentkezett.

Kezdeti bejelentkezési idő
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LeírásParaméter

Egy ügynök által az intervallumon belül kezelt tárcsázásos hívások
száma.

Külső tárcsázás kezelt névjegy

Az az átlagos időtartam, ameddig egy ügynök a tárcsázásos hívásokkal
foglalkozik. Az átlagos időbe a kapcsolatban töltött idő, a tartásidő
és a befejezési/felgöngyölítési idő is beletartozik.

Külső tárcsázás átlagos kezelési ideje

Az a teljes idő, ameddig egy ügynök egy tárcsázásos hívásban az
ügyféllel beszélget, beleértve a tartásidőt is.

Külső tárcsázás kapcsolt ideje

Az az átlagos idő, ameddig egy ügynök egy tárcsázásos hívásban az
ügyféllel beszélget, beleértve a tartásidőt is.

Külső tárcsázás átlagos összekapcsolt
idő

Az a teljes idő, ameddig egy ügynök egy tárcsázásos hívásban az
ügyféllel beszélget, a tartásidőt nem számítva.

Külső tárcsázás beszélgetési ideje

A hívások átadásának száma.Átadások száma

Az az átlagos időtartam, amely alatt egy ügynök egymásik ügynökkel
vagy egy harmadik féllel konzultált, miközben a hívót várakoztatta.

Átlagos tanácsadási beszélgetési
időtartam

A jelentés összegzése a táblázat végén jelenik meg.

Ügynök Kimenő hívásai statisztika – Valósidejű
Az Ügynök Kimenő hívásai statisztika – Valósidejű jelentés az ügynök által kezdeményezett tárcsázásos
hívások valós idejű statisztikáit jeleníti meg.

Az Ügynök Kimenő hívásai statisztika – Valósidejű jelentésen a következő paraméterek láthatók:

LeírásParaméter

A jelentés időintervalluma.Intervallum

Egy ügynök neve.Ügynök neve

Az ügyfél interakciójának módja, például csevegés, e-mail,
közösségi vagy telefónia.

Csatornatípus

Az a dátum és helyi idő szerinti időpont, amikor az ügynök
bejelentkezett.

Bejelentkezési idő

Egy ügynök által az intervallumon belül kezelt tárcsázásos
hívások száma.

Külső tárcsázás kezelt névjegy

Az az átlagos időtartam, ameddig egy ügynök a tárcsázásos
hívásokkal foglalkozik. Az átlagos időbe a kapcsolatban töltött
idő, a tartásidő és a befejezési/felgöngyölítési idő is
beletartozik.

Külső tárcsázás átlagos kezelési ideje

Az a teljes idő, ameddig egy ügynök egy tárcsázásos hívásban
az ügyféllel beszélget, beleértve a tartásidőt is.

Külső tárcsázás kapcsolt ideje

A Cisco Webex Contact Center Agent Desktop felhasználói kézikönyve
128

Ügynökteljesítmény statisztikák jelentések
Ügynök Kimenő hívásai statisztika – Valósidejű



LeírásParaméter

Az az átlagos idő, ameddig egy ügynök egy tárcsázásos
hívásban az ügyféllel beszélget, beleértve a tartásidőt is.

Külső tárcsázás átlagos összekapcsolt idő

Az a teljes idő, ameddig egy ügynök egy tárcsázásos hívásban
az ügyféllel beszélget, a tartásidőt nem számítva.

Külső tárcsázás beszélgetési ideje

A jelentés összegzése a táblázat végén jelenik meg.
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F E J E Z E T 8
Hálózati követelmények

• Sávszélesség, a(z) 131. oldalon

Sávszélesség
Az Agent Desktop használatához a sávszélességre az alábbi követelmények vonatkoznak:

• Optimális teljesítmény: Nagy sebességű internetkapcsolat szükséges, az ajánlott minimális hálózati
sávszélesség, 512 kbit/s (kilobit másodpercenként).

• Adattartalom-kérések: Az adatterhelés átlagosan 1 és 100 kbit/s között mozog, és csúcson 2 és 3 MB
között mozog.

Az adatterhelés az Agent Desktop tevékenységei, kérései és a tevékenységek
és kérések gyakorisága alapján változnak.

Megjegyzés

• További sávszélesség: Az ajánlott minimális 100 kbit/s sebességű hálózati sávszélességet külön kell
hozzárendelni a hangforgalomhoz a Webex Contact Center által támogatott ügynökvégponthoz.

Amikor az első alkalommal éri el az Agent Desktopot, vagy ha törölte a gyorsítótár tartalmát, akkor az
egyéni cím, az egyéni embléma és az egyéni ikonok csak néhány másodperc múlva töltődnek be a
Navigációs sávra.

Megjegyzés

Az Agent Desktop elindításának becsült ideje

Amikor első alkalommal indítja el az Agent Desktopot, a betöltés kevesebb mint nyolc másodpercig tart. Ha
gyorsítótárazva vannak az Agent Desktop alkalmazás adatai, akkor az alkalmazás négymásodpercnél rövidebb
idő alatt töltődik be. Az idő a hálózat sebességétől és elérhetőségétől függ.

Ha nem sikerül betölteni az Agent Desktop alkalmazást, a problémáról hibaüzenet ad tájékoztatást. A részleteket
megoszthatja a rendszergazdával a probléma okának megállapítása érdekében.
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