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Przedmowa

• historię zmian, na stronie ix
• Podręcznik – informacje, na stronie xvii
• Do kogo adresowany jest ten podręcznik?, na stronie xvii
• Dokumentacja pokrewna, na stronie xvii
• Informacje o komunikacji, usługach i inne, na stronie xvii
• Informacje zwrotne dotyczące dokumentacji, na stronie xviii
• Konwencje, na stronie xviii

historię zmian
Ta tabela zawiera listę zmian wprowadzonych w tym przewodniku. Najnowsze zmiany są wyświetlane na
górze.

DataPatrzZmień

Wrzesień 2022 r.#unique_4 unique_4_Connect_42_cmd_rnj_
dz2_vsb, na stronie 45

Zaktualizowano notatkę.

Wrzesień 2022 r.Wyskakujący ekran, na stronie 51Zaktualizowano notatkę. Dodano trzeci
wypunktowany punkt na końcu tematu.

Wrzesień 2022 r.Przekazywanie połączenia, na stronie 69Usunięto informację o nie wyświetlanym
punkcie wejścia.

sierpień 2022 r.Zainicjuj połączenie konsultacyjne, na
stronie 71

Dodano informację o inicjowaniu
połączenia konsultacyjnego na numer
wybierania zmapowany do punktu wejścia.

sierpień 2022 r.Przekazywanie połączenia, na stronie 69Dodano informację o przekazywaniu
połączenia przez numer wybierania do
punktu wejścia.
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DataPatrzZmień

sierpień 2022 r.Popover, na stronie 11

Kontrola interakcji, na stronie 14

Odebranie połączenia, na stronie 65

Zmienne danych związanych z
połączeniami, na stronie 67

Zainicjuj połączenie konsultacyjne, na
stronie 71

Dodano informacje o zmiennych
wyświetlanych w okienku połączeń
głosowych i panelu Kontrola interakcji.

Lipiec 2022 r.Reaguj na limit czasu bezczynności, na
stronie 48

Dodano informacje o limicie czasu dla
długotrwałego braku aktywności.

Lipiec 2022 r.Zaloguj się do witryny Agent Desktop, na
stronie 43

Dodano informacje o układzie pulpitu
przypisanego do zespołu.

Lipiec 2022 r.Zaloguj się do witryny Agent Desktop, na
stronie 43

Dodano informację o ilustracjach tła na
stronie zadania.

Lipiec 2022 r.Zaangażowany, na stronie 31

Timery stanu i połączenia, na stronie 22

Dodano informacje o etykiecie
Zaangażowany.

Lipiec 2022 r.Pasek nawigacyjny, na stronie 8Dodano informacje o funkcji opinii.

Lipiec 2022 r.Wymagania systemowe, na stronie 2

Wymagania dotyczące przeglądarek, na
stronie 2

Ustawienia przeglądarki dla Chrome, na
stronie 26

Zainstaluj aplikację Stacjonarny, na stronie
47

Dodano informacje o obsłudze systemu
Windows 11.

Lipiec 2022 r.Zarządzanie rozmowami WhatsApp, na
stronie 98

Dodawanie emoji w rozmowie WhatsApp,
na stronie 62

Dodano informację o kanale WhatsApp.

Czerwiec 2022 r.Oddzwoń, na stronie 66Dodano informacje o szczegółach
sieciowego połączenia zwrotnego
(callback).
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DataPatrzZmień

Popover, na stronie 11

Odebranie połączenia, na stronie 65

Oddzwoń, na stronie 66

Wykonuj połączenia wychodzące, na stronie
76

Odpowiadanie na rozmowy Facebook
Messenger, na stronie 84

Odpowiadanie na rozmowy Facebook
Messenger, na stronie 84

Odpowiedz na RozmowęWebchat., na
stronie 91

Odpowiadanie na rozmowęWiadomość
e-mail, na stronie 95

Odpowiadanie na rozmowy SMS, na stronie
88

Odpowiadanie na rozmowy WhatsApp, na
stronie 99

Odpowiadanie na czat, na stronie 103

Odpowiadanie na e-mail, na stronie 108

Dodano informacje o wyskakującym
okienku łączenia dla żądania
przychodzącego.

Czerwiec 2022 r.Lokalizacja, na stronie 5Dodano Agent Desktop obsługę lokalizacji
podręcznika użytkownika dla 12 nowych
języków.

Maj 2022 r.Wykonuj połączenia wychodzące, na stronie
76

Dodano informacje o komunikatach o
błędach w przypadku niepowodzenia
połączenia wychodzącego.

Zmienne danych związanych z
połączeniami, na stronie 67

Edycja zmiennych danych związanych z
połączeniami, na stronie 67

Dodano informacje o bezpiecznych
zmiennych.

Kwiecień 2022 r.Zaloguj się do witryny Agent Desktop, na
stronie 43

Usunięto ilustracje w tle na stronie
docelowej.

Kwiecień 2022 r.Panel Informacje pomocnicze, na stronie 16Dodano informacje o zmianie kolejności
zakładekw panelu Informacje pomocnicze.

Kwiecień 2022 r.Stany dostępności agentów, na stronie 29Dodano informacje o szczegółach RONA.

Kwiecień 2022 r.Usuwanie przerwanej interakcji, na stronie
50

Dodano informacje o braku reakcji na
interakcję z klientem.
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DataPatrzZmień

Zmień zespół, na stronie 54Dodano informację o zapamiętywaniu
aktualizacji ustawień profilu.

Zaloguj się do witryny Agent Desktop, na
stronie 43

Dodano informacje o wiadomości
banerowej.

Zaloguj się do witryny Agent Desktop, na
stronie 43

Dodano informacje o logowaniu się za
pomocą kodu kraju.

Pasmo, na stronie 135

Ułatwienia dostępu, na stronie 33

Wsparcie dla czytników ekranu, na stronie
38

Dodano informacje na temat funkcji
Notatki.

Luty 2022 r.Wykonuj połączenia wychodzące, na stronie
76

Wykonaj przychodzące połączenie w
ramach kampanii wstępnej, na stronie 80

Oddzwoń, na stronie 66

Dodano informacje omaksymalnym limicie
jednoczesnych połączeńw centrum oraz o
wyświetlanych kodach powodów.

Oddzwoń, na stronie 66Usunięto przycisk Anuluj na karcie
kontaktu w żądaniach oddzwaniania.

Styczeń 2022 r.Zaloguj się do witryny Agent Desktop, na
stronie 43

Przekazywanie połączenia, na stronie 69

Zainicjuj połączenie konsultacyjne, na
stronie 71

Wykonuj połączenia wychodzące, na stronie
76

Uaktualnione informacje o formacie
numerów E.164 i szczegółach
międzynarodowych kodów wybierania.

Styczeń 2022 r.Edycja zmiennych danych związanych z
połączeniami, na stronie 67

Dodano informację omaksymalnej liczbie
znaków dla wartości zmiennej CAD.

Grudzień 2021 r.Podsumowanie raportu, na stronie 122

Historyczne statystyki agenta, na stronie 124

Historyczne dane agenta według stanu, na
stronie 127

Dodano informacje o zachowywaniu
szczegółów filtrów w raportach Statystyki
wydajności agenta (APS).

Grudzień 2021 r.Przekazywanie połączenia, na stronie 69

Zainicjuj połączenie konsultacyjne, na
stronie 71

Wykonuj połączenia wychodzące, na stronie
76

Zaktualizowano listę obsługiwanych
znaków specjalnych w polu Numer
wybierania dla połączeń.
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DataPatrzZmień

Grudzień 2021 r.Lista zadań, na stronie 9

Odebranie połączenia, na stronie 65

Oddzwoń, na stronie 66

Wykonuj połączenia wychodzące, na stronie
76

Wykonaj przychodzące połączenie w
ramach kampanii wstępnej, na stronie 80

Zaktualizowano etykiety wyskakujących
okienek połączeń przychodzących.

Listopad 2021 r.Panel Informacje pomocnicze, na stronie 16Zaktualizowano szczegóły maksymalnego
rekordu w zakładce Historia kontaktu.

październik 2021
r.

Historia interakcji z agentem, na stronie 13

Wykonuj połączenia wychodzące z Historia
interakcji z agentem, na stronie 79

Wykonaj połączenie wychodzące z
Historia interakcji z agentem.

październik 2021
r.

Lokalizacja, na stronie 5Dodano obsługę lokalizacji dla dwóch
nowych języków – angielskiego (Wielka
Brytania) i portugalskiego (Portugalia).

Wrzesień 2021 r.Zaloguj się do witryny Agent Desktop, na
stronie 43

Zaktualizowano szczegóły domyślnego
DN.

Wrzesień 2021 r.Aplikacja Webex, na stronie 57

Urządzenia agentów, na stronie 4

Powiadomienia na pulpicie, na stronie 26

Ułatwienia dostępu, na stronie 33

Lista skrótów klawiaturowych agenta, na
stronie 40

Dodano szczegóły Aplikacja Webex.

Wrzesień 2021 r.Zarządzanie widżetami, na stronie 115

Statystyki wydajności agentów Raporty, na
stronie 121

Zaktualizowano szczegóły zakładki trwałe.

Wrzesień 2021 r.Podsumowanie raportu, na stronie 122Zaktualizowano parametry na stronie
Podsumowanie.

Agent Desktop – interfejs, na stronie 6

Zaloguj się do witryny Agent Desktop, na
stronie 43

Zarządzanie widżetami, na stronie 115

Dodano szczegóły strony głównej.

Lipiec 2021 r.Agent Desktop – interfejs, na stronie 6

Wspólne funkcje dotyczące Nowe kanały
cyfrowe, na stronie 17

Dodano nowe kanały cyfrowe: Facebook
Messenger, WebChat, Email i SMS
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DataPatrzZmień

Lipiec 2021 r.Wyskakujący ekran, na stronie 51Zaktualizowano szczegóły ekranu
wyskakującego.

Czerwiec 2021 r.Stany dostępności agentów, na stronie 29Zaktualizowane szczegóły RONA.

Czerwiec 2021 r.Nagłówek poziomy, na stronie 7

Powiadomienia na pulpicie, na stronie 26

Dostęp do wyskakującego okienka, na
stronie 52

Zaktualizowano szczegóły hiperłącza
ekranu wyskakującego.

Czerwiec 2021 r.Nagłówek poziomy, na stronie 7

Czas odpowiedzi, na stronie 45

Zmiana stanu dostępności, na stronie 48

Zaktualizowano szczegóły tooltipu na
nagłówek poziomy.

Czerwiec 2021 r.Profil użytkownika, na stronie 53Dodano szczegóły zdjęcia profilowego.

Czerwiec 2021 r.Wyświetl pojemność kanału, na stronie 54Dodano informacje o odznakach typu
medialnego.

Czerwiec 2021 r.Panel Informacje pomocnicze, na stronie 16

Ułatwienia dostępu, na stronie 33

Odpowiadanie na e-mail, na stronie 108

Zmieniono łącze Zobacz transkrypt na
łącze Zobacz wiadomość e-mail.

Czerwiec 2021 r.Panel Informacje pomocnicze, na stronie 16

Zaloguj się do witryny Agent Desktop, na
stronie 43

Dodano ulepszenia dotyczące
doświadczenia użytkownika.

Czerwiec 2021 r.Dostęp do skrótów klawiaturowych, na
stronie 39

Dodano szczegóły dotyczące minimalnej
szerokości i wysokości dla okna
dialogowego Lista skrótów
klawiaturowych.

Czerwiec 2021 r.Przekazywanie połączenia, na stronie 69

Zainicjuj połączenie konsultacyjne, na
stronie 71

Zaktualizowano szczegóły rozwijanego
menu Wybierz numer.

Czerwiec 2021 r.Wykonuj połączenia wychodzące, na stronie
76

Zaktualizowane domyślne dane ANI.

Maj 2021 r.—Usunięto rozdział Zarządzanie
konwersacjami w wiadomościach
społecznościowych.

Kwiecień 2021 r.Lista zadań, na stronie 9Dodano szczegóły opcji Akceptuj wszystkie
zadania i Nowe odpowiedzi.

Kwiecień 2021 r.Stany dostępności agentów, na stronie 29Zaktualizowane szczegóły czasu RONA.
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Kwiecień 2021 r.Zmiana stanu dostępności, na stronie 48Dodano pole wyszukiwania do filtrowania
listy.

Kwiecień 2021 r.Zaloguj się do witryny Agent Desktop, na
stronie 43

Przekazywanie połączenia, na stronie 69

Zainicjuj połączenie konsultacyjne, na
stronie 71

Zaktualizowano szczegóły dotyczące
znaków specjalnych.

Marzec 2021 r.Profil użytkownika, na stronie 53Zmieniono nazwę etykiety z Wybierz
numer na Numer telefonu.

Marzec 2021 r.Czas odpowiedzi, na stronie 45Zaktualizowane szczegóły tytułu i logo w
mniejszym obszarze podglądu.

Marzec 2021 r.Przekazywanie połączenia, na stronie 69

Zainicjuj połączenie konsultacyjne, na
stronie 71

Przekazywanie czatu, na stronie 105

Przekazywanie wiadomości E-mail, na
stronie 112

Odśwież opcję Lista w oknach
dialogowych Żądanie transferu i Żądanie
konsultacji.

Marzec 2021 r.Edycja zmiennych danych związanych z
połączeniami, na stronie 67

Zaktualizowano szczegóły narzędzia do
wybierania daty.

Marzec 2021 r.Wykonuj połączenia wychodzące, na stronie
76

Zmieniono nazwę ikony Nadawcze na
ikonęWychodzące.

Zaktualizowano szczegóły dotyczące
znaków specjalnych.

Styczeń 2021 r.Stany dostępności agentów, na stronie 29Zaktualizowane szczegóły RONA.

Styczeń 2021 r.Zmień zespół, na stronie 54Dodano szczegóły dotyczące zmiany
zespołu.

Styczeń 2021 r.Wykonuj połączenia wychodzące, na stronie
76

Uaktualnione dane Outdial ANI.

Grudzień 2020 r.Pierwsze wydanie tego dokumentu

Grudzień 2020 r.Pulpit zyskał nowy wygląd w ramach
odświeżenia doświadczenia użytkownika.

Grudzień 2020 r.Tytuł i logo na pulpicie można dostosować
do własnych potrzeb.

Grudzień 2020 r.Agent Desktop – wymagania, na stronie 2Obsługa przeglądarek obejmuje Edge
Chromium.
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Grudzień 2020 r.Pasek nawigacyjny, na stronie 8Pasek nawigacyjny posiada konfigurowalne
ikony.

Grudzień 2020 r.Lista zadań, na stronie 9W panelu Lista zadań pojawiły się
następujące aktualizacje:

• Żądanie miga przez kilka sekund, po
czym zmienia swój stan na RONA.

• Wyświetla nieprzeczytane
wiadomości czatu i czatu
społecznościowego.

Grudzień 2020 r.Panel Informacje pomocnicze, na stronie 16Okienko Informacje pomocnicze posiada
konfigurowalne widżety.

Grudzień 2020 r.Timery stanu i połączenia, na stronie 22Dodano szczegóły dotyczące licznika czasu
stanu agenta.

Grudzień 2020 r.Powiadomienia, na stronie 25Dodano szczegóły powiadomień o toaście
i pulpicie.

Grudzień 2020 r.Profil użytkownika, na stronie 53Ikona Profil użytkownika wyświetla
następujące informacje:

• Pojemność kanału

• Ustawienia powiadomień

• Zresetuj cały układ pulpitu

• Skróty klawiaturowe

• Pobierz raport o błędach

Grudzień 2020 r.Dostęp do wyskakującego okienka, na
stronie 52

Wsparcie przepływu pracy dla
wyskakującego ekranu.

Grudzień 2020 r.Oddzwoń, na stronie 66Dodano szczegóły zwrotów
grzecznościowych.

Grudzień 2020 r.Edycja zmiennych danych związanych z
połączeniami, na stronie 67

Wielu agentówmoże edytować i zapisywać
zmienne CAD z aktualizacjami w czasie
rzeczywistym.

Grudzień 2020 r.Wykonuj połączenia wychodzące, na stronie
76

Wykonaj połączenie wychodzące, gdy
jesteś w stanie Dostępnym.

Grudzień 2020 r.Wykonaj przychodzące połączenie w
ramach kampanii wstępnej, na stronie 80

Dodano podgląd szczegółów rozmowy w
kampanii.

Grudzień 2020 r.Zarządzanie widżetami, na stronie 115Dodano Cisco Webex Experience
Management i widżety IVR.
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Grudzień 2020 r.Edytuj układ pulpitu, na stronie 117Dostosowanie układu pulpitu za pomocą
funkcji Przeciągnij i upuść oraz Zmień
rozmiar.

Podręcznik – informacje
Ten przewodnik opisuje, jak używaćWebex Contact CenterAgent Desktop.

W Agent Desktop nastąpiło odświeżenie doświadczenia użytkownika. Ten przewodnik dokumentuje
wszechstronny, nowy wygląd pulpitu Agent Desktop oraz funkcje specyficzne dla tego wydania.

Do kogo adresowany jest ten podręcznik?
Ten przewodnik jest przeznaczony dla agentów Webex Contact Center którzy używają Agent Desktop.

Dokumentacja pokrewna
Aby wyświetlić listę dokumentacji Webex Contact Center, patrz https://www.cisco.com/c/en/us/support/
customer-collaboration/webex-contact-center/series.html.

Aby zobaczyćWebex Contact Center dokumentację programisty i referencje API, zobacz
https://developer.webex-cx.com/documentation/getting-started.

Informacje o komunikacji, usługach i inne
• Ważne informacje przesyłane przez firmęCiscomożna uzyskać, posługując się programemCisco Profile
Manager.

• Aby uzyskać oczekiwane efekty biznesowe dzięki technologiom, które mają znaczenie, odwiedź stronę
Cisco Services.

• Aby przesłać zgłoszenie serwisowe, odwiedź witrynę Pomoc techniczna firmy Cisco.

• Aby odkrywać i przeglądać bezpieczne, sprawdzone aplikacje, produkty, rozwiązania i usługi klasy
korporacyjnej, odwiedź Cisco Marketplace.

• Aby uzyskać ogólne informacje na temat sieci, szkoleń i tytułów certyfikacyjnych, odwiedź stronęCisco
Press.

• Aby znaleźć informacje o gwarancji dla określonego produktu lub rodziny produktów, należy skorzystać
z Cisco Warranty Finder.
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Narzędzie do wyszukiwania błędów Cisco

Narzędzie do wyszukiwania błędów Cisco (z ang. Cisco Bug Search Tool lub BST) to narzędzie internetowe,
które działa jako brama do systemu śledzenia błędów Cisco, który utrzymuje wyczerpującą listę defektów
i podatności w produktach i oprogramowaniu Cisco. BST zawiera szczegółowe informacje o defektach
dotyczących produktów i oprogramowania.

Informacje zwrotne dotyczące dokumentacji
Aby przekazać uwagi dotyczące tego dokumentu, wyślij wiadomość e-mail na adres:
contactcenterproducts_docfeedback@cisco.com

Doceniamy twoje komentarze.

Konwencje
W podręczniku zastosowano następujące konwencje:

OpisWyróżnienie

Czcionką pogrubioną oznaczono polecenia (takie jak wpisy
użytkownika), klawisze, przyciski, nazwy folderów i podmenu. Na
przykład:

• Wybierz polecenie Edytuj > Znajdź.

• Kliknij opcję Zakończ.

Pogrubiona czcionka

Kursywa:

• Wprowadzenie nowego terminu.

Przykład: Grupa umiejętności jest zbiorem agentów o podobnych
umiejętnościach.

• Podkreśla ważne informacje.

Przykład: Nie należy używać konwencji nazw numerycznych.

• Oznacza argument, do którego należy podać wartości.

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

• Wskazuje tytuł.

Na przykład: Zobacz Podręcznik użytkownika programu Agent
Desktop.

Kursywa
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OpisWyróżnienie

Czcionka Windows wskazuje:

• Tekst w postaci, w jakiej występuje w kodzie lub informacji
wyświetlanej przez system.

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

• Nazwy plików.

Przykład: tserver.properties.

• Ścieżka katalogu.

Na przykład: C:\Program Files\Adobe

czcionka Windows
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R O Z D Z I A Ł 1
Wprowadzenie

• Agent Desktop Omówienie, na stronie 1
• Agent Desktop – wymagania, na stronie 2
• Lokalizacja, na stronie 5
• Agent Desktop – interfejs, na stronie 6
• Timery stanu i połączenia, na stronie 22
• Powiadomienia, na stronie 25
• Stan agenta, na stronie 29
• Ułatwienia dostępu, na stronie 33

Agent Desktop Omówienie
Agent Desktop stanowi pojedynczą, opartą na przeglądarce aplikację, która umożliwia agentom kontakt z
klientami za pomocą głosu, czatu, poczty elektronicznej lub rozmowy w wiadomości społecznościowej.

Kiedy logujesz w: Agent Desktop, wygląd zależy od tego, jak administrator Webex Contact Center
skonfigurował układ pulpitu. Rozmiar wyświetlania Agent Desktop musi być większy niż 500 x 500 pikseli
(szerokość x wysokość). Musisz ustawić powiększenie przeglądarki internetowej na 100%, aby uzyskać
najlepsze wrażenia podczas korzystania z Agent Desktop.Aby uzyskać więcej informacji, patrz Czas
odpowiedzi, na stronie 45.

Administrator konfiguruje profil agenta pod kątem uprawnień i ustawień pulpitu. Agenci są przypisani
do konkretnego zespołu, który wspiera określoną funkcję. Na przykład grupa agentów w zespole, który
obsługuje złotych klientów lub zarządza rozliczeniami.

Uwaga

Administrator określa następujące uprawnienia i ustawienia profilu agenta:

• Możliwości połączeń przychodzących (przychodzących)

• Przyczyny bezczynności

• Przekierowywanie do kolejki

• Konsultacje z agentem i transfer

• Szczegóły zakończenia i czasu zakończenia

Cisco Webex Contact Center Agent Desktop – podręcznik użytkownika
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• Agent auto dostępny

• Możliwości połączeń wychodzących (wychodzące)

• Możliwość wybierania numeru i książki adresowej

• Dostęp do raportów statystycznych dotyczących wydajności agentów

• Dostęp do widżetów

• Kolejka to miejsce, w którym przechowywane są aktywne kontakty i rozdzielane do agentów,
podczas gdy kontakty oczekują na odpowiedź od agenta.

• Twój administrator może skonfigurować powody stanu bezczynności, które są odpowiednie dla
Twojego przedsiębiorstwa. Stan bezczynności oznacza, że jesteś zalogowany, ale nie jesteś gotowy
do przyjmowania żądań routingu. Na przykład, Przerwa na lunch.

Uwaga

Agent Desktop – wymagania
Przed pierwszą próbą logowania Agent Desktop wymaga następującej konfiguracji, aby upewnić się, że
wszystkie funkcje działają zgodnie z oczekiwaniami.

Wymagania systemowe
Poniżej podano minimalne wymagania systemowe:

• Pamięć – 2 GB pamięci RAM dla całej aplikacji, z wyłączeniem alokacji dla systemu operacyjnego.

• System operacyjny – obsługiwane systemy operacyjne:

• Windows 10 i Windows 11

• macOS 10.12, 10.13 i 10.14

• Chrome OS 70 (64-bit) lub nowszy

Wymagania dotyczące przeglądarek
Poniższa tabela zawiera listę obsługiwanych przeglądarek.

Cisco Webex Contact Center Agent Desktop – podręcznik użytkownika
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Tabela 1: Obsługiwane przeglądarki

Wersja przeglądarkiSystem operacyjny

• Google Chrome V76.0.3809 i nowsze wersje

• Firefox Extended Support Release (ESR) V68 i nowsze

• Edge Chromium (MS Edge V79 i nowsze)

Windows 10

• Google Chrome V103.0.5060.114 i nowsze wersje

• Firefox Extended Support Release (ESR) V102.0 i nowsze

• Edge Chromium (MS Edge V103.0.1264.44 i nowsze)

Windows 11

• Google Chrome V76.0.3809 i nowsze wersje

• Firefox Extended Support Release (ESR) V68 i nowsze

• Edge Chromium (MS Edge V79 i nowsze)

macOS

• Chromium V73 i nowsze

• Google Chrome V76.0.3809 i nowsze wersje

Chrome OS

Należy skonfigurować następujące opcje przeglądarki:

• Włączona jest obsługa plików cookie i danych witryny.

• Poziom zabezpieczeń jest ustawiony na Średni.

• Opcja Obraz jest włączona.

• Blokada wyskakujących okienek jest wyłączona.

• Język JavaScript jest włączony.

Infrastruktura wirtualnego komputera typu desktop (VDI)
Obsługiwane są następujące pulpity wirtualne:

• Citrix XenDesktop V7.x

• Parallels Desktop dla Mac V16

• VMware Fusion V11.5.1

• VMware View V5.x

• VMware Horizon V6.x

• VMware Horizon V7.x

Cisco Webex Contact Center Agent Desktop – podręcznik użytkownika
3

Wprowadzenie
Infrastruktura wirtualnego komputera typu desktop (VDI)



Wymagania dotyczące telefonów
Agenci obsługujący interakcje głosowe muszą mieć telefon. Aby sprawdzić łączność, zadzwoń na swój
numer wybierania (DN) z innego telefonu i sprawdź, czy masz połączenie głosowe. Ten sam DN musi być
wpisany w oknie dialogowym Dane logowania stacji (Dane logowania stacji > Wybierz numer) po
zalogowaniu. Więcej informacji: Zaloguj się do witryny Agent Desktop, na stronie 43.

Urządzenia agentów
Cisco Webex Contact Center obsługuje następujące urządzenia agentów do połączeń:

• Telefon biurkowy Webex Calling

• Aplikacja Webex Calling Desktop (PC Audio)

• Aplikacja mobilna Webex na telefonie komórkowym

• Aplikacja Webex, który jest zintegrowany z Webex Calling (PC Audio)

Jeśli używasz urządzenia wywołującego, wprowadź rozszerzenie wywołujące skonfigurowane przez twojego
administratora w oknie dialogowym Dane logowania stacji oknie dialogowym (Dane logowania stacji >
Numer wewnętrzny), gdy się zalogujesz. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zaloguj się do witryny
Agent Desktop, na stronie 43.

Aplikacja Webex jako klient

Aplikacja Webex pobrana w twoim systemie (urządzeniu osobistym) odnosi się do Klient Webex. Więcej
informacji znajdziesz w Ściągnij aplikację.

Klient Webex może być używany jako urządzenie końcowe, gdy jest zintegrowany z Webex Calling. Aby
odebrać lub wykonać połączenie głosowe, musisz zalogować się do Agent Desktop używając rozszerzenia
(Dane logowania stacji > Numer wewnętrzny).

Jeśli używasz rozszerzenia, możesz odebrać połączenie głosowe z poziomuKlientWebex. Jeśli nie odbierzesz
połączenia w maksymalnym dostępnym czasie, połączenie wraca do kolejki, a system zmienia twój stan na
RONA.

Dostęp do AplikacjaWebex można również uzyskaćw ramach Agent Desktop, aby współpracować z innymi
agentami, przełożonymi i ekspertami merytorycznymi (SME) w twojej organizacji bez konieczności
opuszczania strony Agent Desktop. Sterowanie połączeniami nie jest jednak dostępne. Do odbierania i
wykonywania połączeń nadal potrzebujesz zewnętrznej, nie osadzonej Aplikacja Webex. Więcej informacji
znajdziesz w Aplikacje do dzwonienia.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak uzyskać dostęp do Aplikacja Webex w ramach Agent Desktop,
patrz Aplikacja Webex, na stronie 57.
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Jeśli używasz KlientWebex i AplikacjaWebexw ramachAgent Desktop, powiadomienia o połączeniach
przychodzących pojawiają się w następujący sposób:

• Kiedy panel Lista zadań na Agent Desktop jest rozwinięty, a Ty masz połączenie przychodzące
od klienta, Klient Webex oraz powiadomienie Agent Desktop pojawia się okienko.

• Kiedy Klient Webex i Agent Desktop są nieaktywne:

• W przypadku połączenia przychodzącego od klienta na stronie Klient Webex otrzymasz
powiadomienie o tosterze przeglądarki oraz Klient Webex powiadomienie.

• W przypadku połączeń przychodzących od klienta na kliencie Webex i współpracownika na
Webexw tym samym czasie, otrzymasz powiadomienia z przeglądarki, KlientWebex iWebex.

Uwaga

Lokalizacja
Agent Desktop UI

Interfejs użytkownika Agent Desktop obsługuje lokalizację w 29 językach.

Poniżej wymienione są obsługiwane języki:

bułgarski, kataloński, chiński (Chiny), chiński (Tajwan), chorwacki, czeski, duński, holenderski, angielski
(Wielka Brytania), angielski (USA), fiński, francuski, niemiecki, węgierski, włoski, japoński, koreański,
norweski, polski, portugalski (Brazylia), portugalski (Portugalia), rumuński, rosyjski, serbski, słowacki,
słoweński, hiszpański, szwedzki i turecki.

Język Agent Desktop UI jest oparty na ustawieniach preferencji językowych w twojej przeglądarce. Na
przykład, załóżmy, że w przeglądarce Google Chrome wybrałeś preferowany język jako francuski. Kiedy
uruchamiasz Agent Desktop w przeglądarce Google Chrome, Agent Desktop UI pojawia się w języku
francuskim.

W przeglądarce Firefox język Agent Desktop UI jest oparty na preferowanym języku, który został
wybrany dla stron internetowych. Język strony internetowej można wybrać w oknie dialogowym
Ustawienia języka strony internetowej (Ustawienia > Ogólne > Język i wygląd > Język >
Wybierz...). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wybieranie języków wyświetlania dla
wielojęzycznych stron internetowych.

Uwaga

Agent Desktop Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Agent Desktop obsługuje lokalizację w 13 językach. Domyślnym językiem jest
angielski (US).

Poniżej wymienione są obsługiwane języki:

Cisco Webex Contact Center Agent Desktop – podręcznik użytkownika
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Chiński (Hongkong), chiński (uproszczony), duński, holenderski, francuski, niemiecki, włoski, japoński,
koreański, portugalski (Brazylia), rosyjski, hiszpański i szwedzki. Więcej informacji znajdziesz w
Przetłumaczone przewodniki dla użytkowników końcowych.

Agent Desktop – interfejs
Agent Desktop UI składa się z następujących sekcji:

• Nagłówek poziomy, na stronie 7

• Pasek nawigacyjny, na stronie 8

• Lista zadań, na stronie 9

• Historia interakcji z agentem, na stronie 13

• Kontrola interakcji, na stronie 14

• Przestrzeń robocza, na stronie 15

• Panel Informacje pomocnicze, na stronie 16

Rysunek 1: Przykładowy interfejs użytkownika Agent Desktop dla głosu
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Rysunek 2: Przykładowy interfejs użytkownika Agent Desktop dla Nowe kanały cyfrowe

Nagłówek poziomy
nagłówek poziomy to obszar, który biegnie wzdłuż górnej części interfejsu Agent Desktop. Następujące
opcje są dostępne na stronie nagłówek poziomy:

• Tytuł i logo: Wyświetla logo i nazwę Cisco Webex Contact Center (domyślnie) w lewym górnym rogu
ekranu. Twój administrator może dostosować tytuł i logo w oparciu o ustawienia układu pulpitu.

• Stan dostępności-Wyświetla twój status dostępności do przyjmowania i akceptowania kontaktów we
wszystkich kanałach komunikacji (połączenie głosowe, czat, e-mail lub rozmowy w wiadomości
społecznościowej). Kiedy logujesz się na stronie Agent Desktop, Twój stan jest domyślnie ustawiony
na Bezczynny. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Stany dostępności agentów, na stronie 29.

• Aplikacja Webex: Wyświetla opcję współpracy z innymi agentami, przełożonymi i ekspertami
merytorycznymi (MŚP) w Twojej organizacji bez konieczności opuszczania strony Agent Desktop. Aby
uzyskać więcej informacji, patrz Aplikacja Webex, na stronie 57.

• Połączenie wychodzące: Wyświetla opcję wykonania połączenia wychodzącego. Ikona Połączenie
wychodzące jest wyświetlana w zależności od konfiguracji profilu agenta. Aby uzyskać więcej
informacji, patrz Wykonuj połączenia wychodzące, na stronie 76.
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• Centrum powiadomień: Wyświetla liczbę nowych wiadomości, które otrzymałeś. Kiedy klikniesz
ikonę Centrum powiadomień, w oknie dialogowym zostaną wyświetlone alerty i powiadomienia z
pulpitu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Dostęp do Centrum powiadomień, na stronie 56.

Możesz też uzyskać dostęp do wcześniejszych screen popów, używając adresu URL wyskakującego
ekranu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Dostęp do wyskakującego okienka, na stronie 52.

• Profil użytkownika: Wyświetla twoje informacje i ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji, patrz
Profil użytkownika, na stronie 53.

• Aplikacja Webex Połączenia wychodzące i Centrum powiadomień oraz kolejność, w jakiej
pojawiają się w nagłówku poziomym, zależy od konfiguracji zdefiniowanej przez twojego
administratora.

• Jeśli twój administrator skonfigurowałwidżety nagłówka, są one wyświetlane na stronie nagłówek
poziomy. Więcej informacji o widżetach znajdziesz w Zarządzanie widżetami, na stronie 115.

Uwaga

Pasek nawigacyjny
Pasek nawigacyjny jest wyświetlany po lewej stronie Agent Desktop.

Dostępność ikon na pulpicie Pasek nawigacyjny zależy od tego, jak twój administrator skonfigurował
układ pulpitu.

Uwaga

Następujące ikony umożliwiają dostęp do głównych funkcji:

• Strona główna ( ): zawiera konsolę agenta, na której można uzyskać dostęp do ukończonych lub
przypisanych kontaktów wymagających uwagi użytkownika. Możesz wykonywać takie czynności, jak
komunikowanie się z klientami za pomocą różnych kanałów oraz przeglądanie informacji o klientach.
Ikona wyświetla plakietkę informującą o liczbie żądań, które nie zostały zaakceptowane przez ciebie

w różnych kanałach. Na przykład .

• Statystyki wydajności agentów ( ): wyświetla widżet Statystyki wydajności agentów, który
wyszczególnia statystyki historyczne i w czasie rzeczywistym agenta. Jeśli twój profil jest skonfigurowany
do raportowania statystyk, ikona Statystyki wydajności agentów jest wyświetlana w sekcji Pasek
nawigacyjny. Aby uzyskać informacje na temat raportów statystycznych, zobacz Statystyki wydajności
agentów Raporty, na stronie 121.

• Załaduj ponownie ( ): jeśli masz dostęp doAgent Desktopw ramce iFrame, kliknijZaładuj ponownie,
aby odświeżyć stronę internetową Agent Desktop. iFrame to element HTML, który pozwala na
zagnieżdżenie jednej strony internetowej w innej stronie.

Ikona Załaduj ponownie jest wyświetlana tylko wtedy, gdy masz dostęp
do zmiennej Agent Desktop w ramce iFrame.

Uwaga
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• Odpowiedzi ( ): Wyświetla stronę z opiniami w nowej karcie przeglądarki. Możesz podzielić się
opiniami na temat swoich doświadczeń z pulpitem.

• Pomoc ( ): wyświetla tematy pomocy w oknie dialogowym centrum pomocy. Aby wyświetlić tematy
Pomocy w formacie PDF, kliknij Wyświetl jako PDF.

• Na podstawie konfiguracji Układ pulpitu niestandardowe ikony (na przykład ikona Customer
Experience Analytics) są wyświetlane w Pasek nawigacyjny powyżej ikony Pomoc.

• Kiedy Agent Desktop jest otwierany po raz pierwszy lub gdy pamięć podręczna została
wyczyszczona, niestandardowy tytuł, niestandardowe logo i niestandardowe ikony ładują się do
Pasek nawigacyjny kilka sekund później.

• Niestandardowe ikony lub widżety są ładowane najpierw na podstawie pamięci podręcznej, a
następnie na podstawie synchronizacji z serwerem. Jeśli konfiguracja Układ pulpitu jest
aktualizowana przez administratora, musisz wyczyścić pamięć podręczną i ponownie załadować
Agent Desktop, aby wyświetlić najnowsze niestandardowe ikony lub niestandardowe widżety.
Próba przeładowania bez wyczyszczenia pamięci podręcznej może powodowaćmigotanie ekranu
i prowadzić do nieoczekiwanych zachowań.

Uwaga

Lista zadań
Panel Lista zadań jest wyświetlany w lewym górnym rogu interfejsu Agent Desktop.

Kiedy żądanie jest kierowane do twojej kolejki, a ty jesteś dostępny, nowe żądanie pojawia się w twoim
panelu Lista zadań. Aby rozpocząć komunikację z klientem, musisz zaakceptować prośbę. Domyślnie
rozwinięty jest panel Lista zadań. Jeśli panel Lista zadań jest zwinięty, to w prawym dolnym rogu pulpitu
możesz zobaczyć okienko do zaakceptowania prośby. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Popover, na
stronie 11.

Jeśli masz wiele żądań, najnowsze żądanie jest wyświetlane na górze panelu Lista zadań, a kolejność to:
rozmowy, czaty, rozmowy w wiadomości społecznościowej i e-maile.

Żądanie wyświetla następujące szczegóły:

• Połączenia: Wyświetla etykietę i ikonę wskazującą typ połączenia, numer telefonu klienta, DNIS
(Dialed Number Identification Service), nazwę kolejki, która skierowała połączenie do ciebie, oraz zegar
wskazujący czas, jaki upłynął od odebrania połączenia. Stan połączenia przychodzącego jest wyświetlany
jako Dzwonienie.

Poniższa tabela zawiera listę typów połączeń, ikon i odpowiadających im etykiet:

IkonaEtykietaTyp połączenia

Połączenie przychodzącePrzychodzące połączenie głosowe

OddzwońOddzwoń
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IkonaEtykietaTyp połączenia

Połączenie kampaniiPrzychodząca kampania wstępna
(Outbound Preview Campaign
Call)

Połączenie wychodzącePołączenie wychodzące

• Czaty: wyświetlanie się ikona (Czat), nazwa klienta lub unikalne ID, adres e-mail, kolejka, która
skierowała czat do ciebie, oraz licznik czasu wskazujący, jak długo czat czekał na twoją akceptację.

• Rozmowy w wiadomości społecznościowej: Zostaną wyświetlone następujące informacje:

• FacebookMessenger:W żądaniu wyświetlana jest ikona (Messenger), kolejka, która skierowała
do Ciebie żądanie czatu, unikalny identyfikator strony biznesowej na Facebooku oraz licznik
wskazujący czas, jaki upłynął od otrzymania przez Ciebie żądania czatu.

Nazwa klienta jest wyświetlana na pulpicie tylko wtedy, gdy informacje o
profilu klienta w Facebook Messenger są ustawione jako publiczne.

Uwaga

• SMS:W żądaniuwyświetlana jest ikona (SMS), numer telefonu klienta, kolejka, która skierowała
do ciebie żądanie rozmowy SMS, numer źródłowy (DN) oraz licznik czasu, jaki upłynął od
otrzymania przez ciebie żądania rozmowy.

• E-maile: wyświetla jest ikona (e-mail), nazwa klienta, kolejka, która skierowała do ciebie wiadomość,
identyfikator klienta oraz licznik czasu, jaki upłynął od otrzymania przez ciebie wiadomości.

• Kiedy umieścisz wskaźnik na żądaniu w okienku Lista zadań, pojawi się wyświetlana jest
ikona (rozwiń). Kliknij , aby zobaczyć szczegóły prośby.

• Otrzymujesz powiadomienie dźwiękowe, gdy otrzymasz czat, rozmowy w wiadomości
społecznościowej lub prośbę e-mailową.

• Na każdym czacie pojawia się odznaka , a rozmowy w wiadomości społecznościowejzadanie
wyświetla liczbę nieprzeczytanych wiadomości.

Uwaga

Panel Lista zadań wyświetla następujące opcje:

• Akceptuj wszystkie zadania: KliknijAkceptuj wszystkie zadania, aby zaakceptowaćwszystkie żądania
(czaty, e-maile lub rozmowy w wiadomości społecznościowej razem. Przycisk Zaakceptuj wszystkie
zadanie pojawia się, gdy masz więcej niż pięć nowych żądań.

• Nowe odpowiedzi: KliknijNowe odpowiedzi, aby przewinąć dowidoku nieprzeczytanychwiadomości
(czaty lub rozmowy w wiadomości społecznościowej).
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Po zaakceptowaniu żądania licznik czasu wyświetla czas, jaki upłynął od momentu zaakceptowania żądania.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz Timery stanu i połączenia, na stronie 22.

• Jeśli nie możesz zaakceptować żądania w określonym czasie wyświetlanym w liczniku, przycisk
akcji w okienku miga przez kilka sekund, a Twój stan zmienia się na RONA (Przekierowanie przy
braku odpowiedzi). Aby uzyskać więcej informacji o RONA, patrz Stany dostępności agentów,
na stronie 29.

• Załóżmy, że wylogowujesz się, gdy panel Lista zadań jest zwinięty. Jeśli zalogujesz się na stronie
Agent Desktop bez wyczyszczenia pamięci podręcznej, to Lista zadań panel zachowuje twój
wcześniejszy wybór, czyli stan zwinięty.

Uwaga

Popover
Jeśli panel Lista zadań jest zwinięty, możesz zobaczyć okienko w prawym dolnym rogu Stacjonarny. Okienko
to wyskakujące okienko dialogowe, które jest wyświetlane, gdy połączenie, czat, e-mail lub prośba rozmowy
w wiadomości społecznościowej jest kierowana do ciebie.

Stacjonarny wyświetli następujące okienka:

• Okienko łączenia: Zostanie wyświetlone wyskakujące okienko łączenia informujące, że trwa proces
przypisywania nowego wniosku o kontakt.

• Okienko prośby o kontakt: Po okienku łączenia pojawia się okienko prośby o kontakt. Zanim twój stan
zmieni się naRONA, musisz wykonać jakieś działanie na okienku prośby o kontakt. Okienko wyświetla
zmienne, przyciski akcji lub linki w zależności od konfiguracji zdefiniowanej dla każdego kanału.
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Nie możesz się wylogować, kiedy na stronie Stacjonarny pojawia się okienko łączenia lub prośba o
kontakt.

Uwaga

Okienko wyświetla zmienne, przyciski akcji lub linki w zależności od konfiguracji zdefiniowanej dla każdego
kanału. Poniższa tabela zawiera listę zmiennych, które są wyświetlane w oknie dialogowym w zależności
od typu kanału:

Tabela 2: Zmienne kanału głosowego wyświetlane w wyskakującym okienku

Zmienne wyświetlane w wyskakującym okienkuKanał głosowy - typ połączenia

WProjektancie przepływów Twój administrator konfiguruje zmienne,
etykiety zmiennych oraz kolejność, w jakiej muszą się one pojawiać
w panelu Agent Desktop. W wyskakującym okienku wyświetlane są
co najmniej trzy, a maksymalnie sześć zmiennych. Przychodzące
okienko nie wyświetla zmiennych oznaczonych jako bezpieczne przez
administratora.

Żądanie połączenia konsultacyjnego wyświetla
maksymalnie dziewięć zmiennych w okienku. Są to trzy
domyślne zmienne (Agent Name, Agent DN, Agent Team)
oraz maksymalnie sześć zmiennych skonfigurowanych
przez Twojego administratora. Trzy zmienne domyślne
odnoszą się do agenta, który zainicjował połączenie
konsultacyjne.

Uwaga

• Numer telefonu

• Nazwa kolejki

• DNIS (Dialed Number Identification Service)

Przychodzące połączenie głosowe

• Numer telefonu

• Nazwa kolejki

• DNIS (Dialed Number Identification Service)

Oddzwoń

• Zmienne, które są oparte na konfiguracji zdefiniowanej przez
twojego administratora.

Przychodząca kampania wstępna
(Outbound Preview Campaign Call)

• Numer telefonu

• Nazwa kolejki

• DNIS (Dialed Number Identification Service)

Połączenie wychodzące
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Tabela 3: Zmienne kanału elektronicznego wyświetlane w wyskakującym okienku

Zmienne wyświetlane w wyskakującym okienkuTyp kanału cyfrowego

• Nazwa kolejki

• Strona źródłowa

Facebook Messenger

• Nazwa kolejki

• Numer telefonu

• Numer źródłowy

Usługa krótkich wiadomości
tekstowych (SMS)

• Nazwa klienta

• E-mail

• Nazwa kolejki

WebChat

• Nazwa klienta

• E-mail

• Nazwa kolejki

E-mail

• Nazwa klienta

• Nazwa kolejki

WhatsApp

Gdy masz kilka żądań, okienka wyskakujące są ułożone w stos. Jeśli w danym momencie masz więcej niż
pięć żądań, są one wyświetlane jako 1–5 z <całkowitej liczby>. Kliknij ikonę , aby wyświetlić kolejne
żądania. Możesz zaakceptować wiadomość e-mail, czat lub rozmowy w wiadomości społecznościowej
klikając przyciskAkceptujwkażdym okienku. Aby zaakceptowaćwszystkie żądania razem, kliknijAkceptuj
<liczba> żądania. Najwcześniejsze żądanie jest wyświetlane na górze. Kolejność to maile, rozmowy w
wiadomości społecznościowej, czaty i rozmowy, od góry do dołu.

Historia interakcji z agentem
Panel Historia interakcji z agentem jest wyświetlany w lewym dolnym rogu interfejsu Agent Desktop. W tym
panelu możesz przejrzeć poprzednią komunikację z klientem we wszystkich kanałach (głos, e-mail, czat i
serwisy społecznościowe). W panelu wyświetlane są szczegóły z ostatnich 24 godzin.

Aby wyświetlić poprzednie komunikaty na określonych kanałach z ostatnich 24 godzin, wybierz jedną z
poniższych zakładek:

• Wszystko – wyświetla szczegóły Twojej poprzedniej komunikacji we wszystkich kanałach wraz z
całkowitym czasem połączenia oraz znacznikiem czasu, kiedy zaakceptowałeś prośbę. To jest wybór
domyślny.

• Połączenia – wyświetla szczegóły Twoich połączeń głosowych wraz z numerem telefonu klienta i
powodem zgłoszenia całkowitym czasem połączenia oraz znacznikiem czasu, kiedy zaakceptowałeś
prośbę..
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Możesz wykonać połączenie wychodzące, klikając na numer telefonu w okienku Historia interakcji z
agentem.Możesz również edytować numer telefonu przed wykonaniem połączenia wychodzącego. Aby
uzyskać więcej informacji, patrz Wykonuj połączenia wychodzące z Historia interakcji z agentem, na
stronie 79.

• Czat – wyświetla szczegóły twoich czatów wraz z nazwą klienta, powodem zawinięcia całkowitym
czasem połączenia oraz znacznikiem czasu, kiedy zaakceptowałeś prośbę..

• Rozmowy w wiadomości społecznościowej –Wyświetla szczegóły czatów z Facebook Messenger,
SMS (Short Message Service) i WhatsApp wraz z nazwą klienta (Facebook Messenger i WhatsApp),
numerem telefonu klienta (SMS), powodem zakończenia rozmowy, całkowitym czasem połączenia oraz
znacznikiem czasu, kiedy zaakceptowałeś prośbę.

• E-mail – wyświetla szczegóły twoich e-maili wraz z adresem e-mail klienta, powodem otagowania
całkowitym czasem połączenia oraz znacznikiem czasu, kiedy zaakceptowałeś prośbę..

• Wpanelu Historia interakcji z agentem pobiera szczegóły wszystkich ukończonych interakcji wraz
z odpowiednią przyczyną zakończenia. Jeśli interakcja nie jest zakończona, przyczyna zakończenia
to nd. Zauważ, że przyczyna zakończenia może nie byćwyświetlana na panelu Historia interakcji
z agentem przez maksymalnie 6 sekund po zakończeniu interakcji; do tego czasu jest ona
wyświetlana jako Nd. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zastosuj powód zakończenia, na
stronie 49.

• W okienku Historia interakcji z agentem z powodu zawijania można wpisać maksymalnie 13
znaków. Jeśli liczba znaków przekroczy ten limit, pojawi się ikona elipsy. Jeśli najedziesz kursorem
myszy na ikonę elipsy, w podpowiedzi pojawi się pełny powód zawinięcia.

• Możesz zmienić rozmiar lub zwinąć Historia interakcji z agentem panel.

• Aby zmienić rozmiar, najedź kursorem myszy na krawędź Historia interakcji z agentem.
Kiedy kursor myszy zmieni się na (uchwyt zmiany rozmiaru), kliknij i przeciągnij , aby
zmienić rozmiar panelu pionowego Historia interakcji z agentem. Zmniejszony Historia
interakcji z agentem panel jest zachowywany do czasu wylogowania, zamknięcia przeglądarki
lub wyczyszczenia pamięci podręcznej przeglądarki.

• Aby zwinąć, najedź kursorem myszy na Lista zadań lub nad panel Historia interakcji z

agentem. Wyświetlana jest ikona (zwiń). Kliknij , aby zamknąć panel.

Uwaga

Kontrola interakcji
Panel Kontrola interakcji jest wyświetlany na środku u góry interfejsu Agent Desktop.

Panel Kontrola interakcji zawiera następujące informacje:

• Informacje o kliencie wraz ze wszystkimi zmiennymi Call-Associated Data (CAD) dla połączeń
głosowych. W Projektancie przepływów Twój administrator konfiguruje zmienne, etykiety zmiennych
oraz kolejność, w jakiej muszą się one pojawiać w panelu Kontrola interakcji. Na panelu Kontrola
interakcji wyświetlanych jest maksymalnie 30 zmiennych.
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• Podłączony licznik czasu, który obejmuje czas trwania twojego kontaktu z klientem do momentu
zakończenia komunikacji.

• Oprócz podłączonego licznika czasu, w panelu Kontrola interakcji wyświetlany jest inny licznik czasu,
zależny od stanu ustawionego przez system i od tego, jak postępujesz w komunikacji. Na przykład, kiedy
zawieszasz połączenie, zegar pokazuje czas zawieszenia obok stanu Konsultacje zawieszona.

• Przyciski sterujące używane do wykonywania zadań w zależności od konfiguracji twojego profilu. Na
przykład podczas aktywnego połączenia, aby nagrywać, możesz użyć przycisku sterującegoRozpocznij
nagrywanie.

Kiedy odbierasz połączenie głosowe (przychodzące lub wychodzące), domyślnie panel Kontrola interakcji
jest rozwinięty i pozostaje niezmienny nawet wtedy, gdy przełączasz się między opcjami w panelu Pasek
nawigacyjny.

Kiedy akceptujesz wiadomość e-mail, czat lub prośbę rozmowywwiadomości społecznościowej, domyślnie
panel Kontrola interakcji jest zwinięty. Użyj ikony (rozwiń), aby rozwinąć ikonę Kontrola interakcji i
wyświetlić informacje o kliencie.

Aby skopiować informacje o kliencie, najedź na niego kursorem myszy, a następnie kliknij .Uwaga

Aby uzyskać więcej informacji na temat połączonego timera, zobacz Timery stanu i połączenia, na stronie
22. Aby zaktualizować zmienne CAD, zobacz Edycja zmiennych danych związanych z połączeniami, na
stronie 67.

Przestrzeń robocza
Panel Przestrzeń robocza jest wyświetlany na środku interfejsu Agent Desktop tylko wtedy, gdy zaakceptujesz
wiadomość e-mail, czat lub żądanie rozmowy w wiadomości społecznościowej.

Kiedy przyjmujesz połączenie głosowe (przychodzące lub wychodzące), w panelu środkowym
wyświetlany jest panel Informacje pomocnicze.

Uwaga

Środkowy panel wyświetla szczegóły na podstawie karty kontaktu, którąwybrałeśw panelu Lista zadań. Na
przykład, kiedy wybierzesz aktywny kontakt e-mailowy, w środkowym panelu zostanąwyświetlone szczegóły
otrzymanej wiadomości.

Panel środkowy może także wyświetlać informacje oparte na twoim wyborze w Pasek nawigacyjny. Na
przykład, kiedy wybierzesz Statystyki wydajności agentów (jeśli twój profil jest skonfigurowany), w
środkowym panelu zostaną wyświetlone twoje raporty.

Kiedy najedziesz kursorem myszy na panel Lista zadań lub panel Historia interakcji z agentem

wyświetlana jest ikona (zwiń). Kliknij , aby zamknąć okienko i zwiększyć obszar przestrzeni roboczej.

Uwaga
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Panel Informacje pomocnicze
Pozycja wyświetlania panelu Informacje pomocnicze w interfejsie Agent Desktop zależy od typu aktywnego
żądania.

Po zaakceptowaniu wiadomości e-mail, czatu lub prośby rozmowy w wiadomości społecznościowej panel
Informacje pomocnicze jest wyświetlany z prawej strony pulpitu, a panel Przestrzeń robocza jest wyświetlany
na środku pulpitu. Po zaakceptowaniu połączenia głosowego (przychodzące lubwychodzące) panel Informacje
pomocnicze jest wyświetlany na środku pulpitu.

Widżety są wyświetlane w zakładkach w panelu Informacje pomocnicze na pulpicie. Każda zakładka w
panelu może mieć jeden lub więcej widżetów, zgodnie z domyślnymi ustawieniami układu pulpitu
skonfigurowanymi przez twojego administratora. Aby uzyskaćwięcej informacji, patrz Zarządzanie widżetami,
na stronie 115.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat kart w panelu Informacje pomocnicze:

• Historia kontaktów (domyślnie): pokazuje historię komunikacji z klientem w ciągu ostatnich 60 dni.
Historia kontaktów zawiera maksymalnie 300 rekordów. Kiedy prowadzisz z klientem rozmowę w
kanale cyfrowym (e-mail, czat lub wiadomości społecznościowe), w zakładce Historia kontaktów
wyświetlane sąwcześniejsze kontakty klienta zwykorzystaniem tego samego kanału.W trakcie połączenia
głosowego na karcie Historia kontaktów wyświetlana jest historia tylko połączeń głosowych.

Po zaakceptowaniu kontaktu na karcie Historia kontaktów są wyświetlane szczegóły klientów w
kolejności chronologicznej. Szczegóły historii klienta obejmują nazwę klienta, powód zakończenia,
nazwę kolejki, czas połączenia i czas zakończenia. Możesz równieżwyświetlić poprzednie wiadomości
e-mail od klienta, klikając łącze Zobacz wiadomość e-mail.

Karta Historia kontaktów pobiera szczegóły wszystkich ukończonych
interakcji wraz z odpowiednią przyczyną zakończenia. Jeśli interakcja nie
jest zakończona, przyczyna zakończenia to nd.Aby uzyskać więcej
informacji, patrz Zastosuj powód zakończenia, na stronie 49.

Uwaga

• Wyskakujący ekran: Wyświetla wyskakującą kartę w oparciu o domyślne ustawienia układu pulpitu.

• Widżety niestandardowe: Wyświetla niestandardowe widżety w zakładkach na podstawie domyślnego
układu pulpitu lub ustawień organizacyjnych. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zarządzanie
widżetami, na stronie 115.

Możesz najechać kursorem myszy na nagłówek zakładki, aby zobaczyć jej pełną nazwę.

Panel Informacje pomocnicze zachowuje wybór zakładki dla konkretnej interakcji nawet wtedy, gdy
przełączasz się między interakcjami lub stronami niestandardowymi. Na przykład załóżmy, że jesteś
w trakcie interakcji głosowej i uzyskałeś dostęp do zakładki Wyskakujący ekran w panelu Informacje
pomocnicze. Później przechodzisz do interakcji na czacie i uzyskujesz dostęp do zakładki Historia
kontaktów. Gdy powrócisz do interakcji głosowej, wybór karty Wyskakującego ekranu zostanie
zachowany.

Wybór karty jest zachowywany po ponownym załadowaniu programuAgent Desktop. Po wyczyszczeniu
pamięci podręcznej, wybór karty zostaje utracony.

Uwaga
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Można wykonywać następujące czynności:

• Kliknij , aby zmaksymalizować kartę wybraną w panelu Informacje pomocnicze.

• Przeciągnij i upuść karty, aby zmienić kolejność kart w panelu Informacje pomocnicze. Dotyczy to:

• Karty wyświetlane w panelu Informacje pomocnicze.

• Zakładki, które są zgrupowane pod listą rozwijaną Więcej kart w panelu Informacje pomocnicze.
Kliknij listę rozwijaną Więcej kart, a następnie wybierz żądaną kartę.

Kolejność zakładek jest zachowana nawet po odejściu od panelu Informacje pomocnicze, przeładowaniu
przeglądarki, wyczyszczeniu pamięci podręcznej przeglądarki lub wylogowaniu się i ponownym zalogowaniu
do Agent Desktop.

Aby przywrócić domyślną kolejność kart, kliknij ikonę (Więcej akcji) > Resetuj kolejność kart.

Wspólne funkcje dotyczące Nowe kanały cyfrowe

Załączniki tekstowe
Załącznik to plik, który jest wysyłany razem z wiadomością tekstową.

Aby dodać załącznik tekstowy:

Procedura

Krok 1 Agenci mogą albo przeciągnąć i upuścić załączniki do pola tworzenia odpowiedzi, albo kliknąć ikonę
i przejrzeć plik, aby przesłać załącznik wraz z odpowiedzią w polu tworzenia odpowiedzi.

• Możesz wysłać załącznik tylko w formatach, które zostały skonfigurowane przez administratora
w polityce załączników.

• W każdej wiadomości możesz dołączyć jeden załącznik.

• Za pomocą wiadomości tekstowej możesz wysłać wiele załączników.

• Załączniki, które nie spełniają reguły PCI, będą usuwane, a takie załączniki będąwyszarzone.
Zostanie wyświetlona ikona informacji. Kliknij ikonę informacji, a zostanie wyświetlony
komunikat o błędzie z przyczyną wyłączenia załącznika (załączników).

Uwaga

Krok 2 Agenci mogą podejrzeć plik i jego rozmiar przed wysłaniem go do klienta.
Krok 3 Kliknij ikonę X, aby usunąć załącznik.

Załączniki do wiadomości e-mail
Załącznik to plik, który jest wysyłany razem z wiadomością e-mail. Załączniki mogą być umieszczone w
treści maila lub mogą być dołączone jako zwykły załącznik.
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Aby dodać załącznik e-mail:

Procedura

Krok 1 Kliknij ikonę i przejrzyj plik, aby przesłać załącznik.

• Administrator konfiguruje maksymalny rozmiar pliku, formaty plików oraz maksymalną liczbę plików,
które możesz przesłać.

• Możesz przeglądać i pobierać załączniki z otrzymanych wiadomości e-mail z wątku wiadomości.

• Załączniki, które nie spełniają reguły PCI, będą usuwane, a takie załączniki będą wyszarzone. Kiedy
zaznaczysz takie załączniki, nad kompozytorem wiadomości e-mail zostanie wyświetlony baner
informujący o przyczynie wyłączenia załącznika(ów); baner tenmożna zamknąć, podczas gdy niezgodny
załącznik pozostaje wyłączony.

• Jeśli odejdziesz od komponowania wiadomości, a w treści wiadomości znajduje się treść, jej wersja
robocza zostanie zapisana.

Krok 2 Agenci mogą podejrzeć plik i jego rozmiar przed wysłaniem go do klienta.
Krok 3 Kliknij ikonę X, aby usunąć załącznik.

Szablony
Agenci mogą korzystać z gotowych odpowiedzi w formie szablonów wiadomości. Szablony te pomagają
zachować spójność odpowiedzi agentów i skracają czas potrzebny nawysłanie często używanychwiadomości.

Dołączanie szablonu

Aby użyć szablonu w rozmowie, wykonaj poniższe kroki:

Procedura

Krok 1 Kliknij ikonę (Szablon) w polu komponowania.

Na ekranie pojawi się modal z listą skonfigurowanych grup szablonów.

Zakładka Wszystkie szablony zawiera listę wszystkich szablonów, które są skonfigurowane dla danego
zespołu.

Krok 2 Kliknij Więcej, aby wyświetlić pełną listę grup szablonów skonfigurowanych dla danego zespołu.
Krok 3 Wybierz grupę szablonów, aby wyświetlić listę szablonów utworzonych w ramach tej grupy.
Krok 4 Wybierz szablon. Odpowiednie informacje są ładowane do okna komponowania.

Możesz użyć pola wyszukiwania, aby przefiltrować nazwy szablonów, wpisując słowo kluczowe
w polu wyszukiwania i wybrać szablon na podstawie wyników.

Uwaga
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Krok 5 Kliknij przycisk Wyślij.

Zablokowane szablony

Administratorzy mają prawo do blokowania szablonów podczas ich tworzenia w konsoli administratora.

Obok zablokowanych szablonów możesz zobaczyć ikonę (blokada). Zablokowanych szablonów można
używać w stanie niezmienionym i nie można ich edytować. Jeśli spróbujesz wykonać działanie związane z
edycją, na ekranie pojawi się komunikat o błędzie.

Szablony z wymiennymi parametrami

Administratorzy mogą tworzyć szablony z wymiennymi parametrami dla agentów, aby wysyłać
spersonalizowane wiadomości do klientów. Możesz wczytać szablon do okna komponowania i używać
klawisza Tab do poruszania się między wymiennymi parametrami i ich zmiany.

Szablony z dynamicznym zastępowaniem parametrów systemowych w konsoli czatu

Można używać szablonów skonfigurowanych przez administratorów za pomocą parametrów systemowych
w treści szablonu. Kiedy te szablony są używane w rozmowach na czacie, odpowiednie parametry systemowe
są dynamicznie zastępowane w polu komponowania.

Rich Formatting

Możesz kliknąć ikonę (formatowanie), aby zastosować Rich Formatting tekstu przed odpowiedzią na
wiadomość.

Możesz zastosować następujące style formatowania Rich Formatting do wiadomości z odpowiedziąw oknie
komponowania:

OpisStyl formatowania

Powoduje pogrubienie tekstu.Pogrubienie

Powoduje użycie kursywy w tekście.Kursywa

Rysuje linię przez tekst.Przekreślenie

Do zaznaczonego tekstu można zastosować tylko jeden styl. Na przykład, jeśli zdecydujesz się na
pogrubienie danego słowa lub zdania, nie możesz tego samego słowa lub zdania pogrubić kursywą.

Uwaga

Bogate formatowanie w wiadomościach e-mail

Możesz zastosować następujące style formatowania Rich Formatting dowiadomości z odpowiedziąw tekście
e-maila:

OpisStyl formatowania

Powoduje pogrubienie tekstu.Pogrubienie
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OpisStyl formatowania

Powoduje użycie kursywy w tekście.Kursywa

Podkreśla tekst.Podkreślenie

Rysuje linię przez tekst.Przekreślenie

Stosuje wstępnie ustawioną czcionkę i styl do tekstu.Nagłówek 1

Wcina tekst i oznacza go jako cytat pionową linią na lewym marginesie.Kwota zablokowanych

Zmienia kolor czcionki.Kolor czcionki

Wstawia znak emoji.Znaki emoji

Umożliwia zwiększenie wcięcia tekstu po lewej stronie.Wcięcie w lewo

Zwiększa wcięcie tekstu o prawej stronie.Wcięcie w prawo

Powoduje utworzenie listy uporządkowanej.Sortuj wg
zorganizowanych

Powoduje utworzenie listy punktowanej.Sortuj wg listy punktorów

Umożliwia wstawienie hiperłącza do zaznaczonego tekstu.Łącze

Powoduje wstawienie tabeli do obszaru tekstowego.adresów

Projektant Rich Formatting
Kompozytor wiadomości e-mail obsługuje dwa następujące tryby:

• Tryb czytnika: możesz kliknąć wiadomość e-mail, aby przeczytać rozmowy e-mail.

Jeśli otrzymasz nową wiadomość e-mail w trybie przeglądania, nad
narzędziem do komponowania e-maili pojawi się baner z wiadomością
Zobacz wszystkie wiadomości, aby podjąć dalsze działania.

Uwaga

• Tryb komponowania: standardowe wiadomości e-mail można wysyłać w trybie układacz, formatując
tekst, dodając do niego obrazy, dołączyć pliki itd.

Wyzwalanie przepływu pracy
Możesz łatwo zintegrowaćWebex Contact Center z systemami zewnętrznymi, aby zapewnić synchronizację
rekordów klientów w czasie rzeczywistym. Można to osiągnąć za pomocą przepływów pracy. Możesz
uruchomić te przepływy, gdy jesteś w trakcie rozmowy z klientem.

Aby korzystać z tej funkcji, klienci muszą zdobyć wyższą edycję Connect.Uwaga
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Aby uruchomić przepływ pracy, wykonaj poniższe kroki:

Procedura

Krok 1 Kliknij ikonę (Wyzwól przepływ) powyżej pola komponowania.

Na ekranie pojawi się wyskakujące okienko z listą wstępnie skonfigurowanych przepływów pracy.

Krok 2 Wybierz przepływ pracy i kliknij przycisk Wyzwól.
Krok 3 Jeżeli przepływ pracy został skonfigurowany tak, aby akceptował parametry wejściowe od agenta, pojawi

się okno pop-up. Wprowadź wymagane parametry i kliknij przycisk Wyzwól.

Po uruchomieniu przepływu pracy do wątku czatu dołączana jest ścieżka audytu w postaci komunikatu.

Krok 4 Kliknij przycisk Wyślij.

Ogłoszenia
Za pomocą ogłoszeńmożesz mieć szczegółowywgląd w rozmowy na czacie.Możesz przeglądać komunikaty
w wątku wiadomości podczas zdarzeń konwersacji i ścieżek audytu.

Przykładowo, komunikat Rozmowa ZAKOŃCZONA z poprzednim znacznikiem czasowym rozmowy jest
zamknięta jest wyświetlany zawsze, gdy rozmowa jest ponownie wczytana.

Skróty klawiaturowe

Skróty klawiaturowe Agent Desktop dla rozmów na czacie

Agenci mogą używać skrótów do wiadomości na czacie:

Skróty klawiaturoweCzynność

Ctrl + EnterWysyłanie wiadomości na czacie

Jeśli wiadomość nie zostanie wysłana nawet po kliknięciu przycisku Wyślij, agenci mogą kliknąć
łącze Kliknij, aby ponowić, aby wysłać ją ponownie. Łącze Kliknij, aby ponowić znajduje się obok
nazwy agenta w wątku czatu.

Uwaga

Skróty klawiaturowe Agent Desktop dla rozmów e-mail

Agenci mogą używać następujących skrótów klawiszowych w wiadomościach e-mail:

Skróty klawiaturoweCzynność

Ctrl+Shift+6Powtórz

Ctrl+Shift+5Odpowiedz wszystkim
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Skróty klawiaturoweCzynność

Ctrl + Alt + SWyślij wiadomość e-mail

Ctrl+Shift+0Przekaż e-mail

Potwierdzenie dostarczenia
Za każdym razem, gdy wysyłasz wiadomość do klienta, obok każdej wiadomości w wątku wiadomości
zapisywane jest potwierdzenie doręczenia.W przypadku pierwszej wiadomości rejestrowane jest potwierdzenie
WYSŁANE, w przypadku pozostałych wiadomości rejestrowane jest potwierdzenie DOSTARCZONE.

Timery stanu i połączenia
Poniżej przedstawiono timerywyświetlane nawyświetlaczuAgent Desktop dlawszystkich kanałów (połączenia
głosowe, połączenia wychodzące, kanały wychodzące i kanały cyfrowe):

• Timer stanu: Timer stanu agenta jest wyświetlany w polu Stan dostępności na pozycji nagłówek
poziomy. Licznik czasu wyświetla czas, przez jaki przebywasz w bieżącym stanie. Stan ten obejmuje
Dostępność, RONA lub dowolne stany bezczynności skonfigurowane przez Twojego administratora.
Licznik stanu jest aktualizowany co sekundę, a jego format to mm:ss. Jeśli jesteś połączony przez ponad
godzinę, format zmienia się na hh:mm:ss (np. 01:10:25). Kiedy zmienisz stan (np. z Dostępny na
dowolny Bezczynny), licznik czasu zostanie zresetowany do 00:00.

• Licznik czasu bezczynności: jeśli jesteś w stanie Bezczynność i przełączasz się między innymi
stanami bezczynności, licznik czasu wyświetla aktualną godzinę i całkowity czas, przez jaki byłeś
w stanie bezczynności. Na przykład załóżmy, że jesteś w stanie Bezczynność przez 10 minut, a
potem robisz sobie Przerwę na lunch (skonfigurowany stan bezczynności) trwającą 20 minut.
Wtedy licznik czasu będzie wyświetlany jako 20:00/30:00. Czas Przerwy obiadowej wynosi 20
minut (skonfigurowany stan bezczynności), a całkowity czas, w którym znajdowałeś się w stanie
Bezczynności, wynosi 30 minut.

Kiedy akceptujesz połączenie, czat, e-mail lub prośbę rozmowy w wiadomości społecznościowej,
wyświetlana jest etykieta Zajęty. Etykieta Zaangażowany oznacza, że jesteś zajęty i połączony z
klientem. Podczas twojej interakcji z klientem podłączony zegar jest wyświetlany w okienku Lista zadań
i Kontrola interakcji. Kiedy interakcja się kończy, licznik stanu jest wyświetlanyw polu Stan dostępności
na nagłówek poziomy. Możesz nadal otrzymywać aktywne prośby na innych kanałach, w zależności
od pojemności twojego kanału.

Przykłady:

• Załóżmy, że użytkownik znajduje się w stanie Dostępny przez 2 minuty i akceptuje żądanie
połączenia głosowego przychodzącego. Stan Dostępne zmienia się na etykietę Zaangażowany.
Czas, który upłynął od momentu zaakceptowania żądania do zakończenia interakcji, wynosi 10
minut. Czas zakończenia wynosi 2 minuty. Zegar wyświetla wtedy godzinę 14:00, która zawiera
licznik czasu stanu Dostępny (2 minuty), czas interakcji (10 minut) i czas zakończenia (2 minuty),
a stanem jest Dostępny.

• Załóżmy, że użytkownik znajduje się w stanie Dostępny przez 2 minuty i akceptuje żądanie
połączenia głosowego przychodzącego. Stan Dostępne zmienia się na etykietę Zaangażowany.
Podczas interakcji z klientem zmieniasz swój stan na Bezczynność, więc nie przyjmujesz żadnych
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przychodzących żądań. Czas, który upłynął od zmiany stanu na Bezczynność do zakończenia
interakcji, wynosi 10 minut. Czas zakończenia wynosi 2 minuty. Zegar wyświetla wtedy godzinę
12:00, która obejmuje czas stanuBezczynność plus czas interakcji (10minut) i czas podsumowania
(2 minuty), a stanem jest Bezczynność.

Raporty możesz przeglądać na podstawie swojego stanu dostępności, a
nie na podstawie etykietyZaangażowany, ponieważ nie jest to niezależny
stan.

Uwaga

• Licznik połączeń: Kiedy akceptujesz połączenie, czat, wiadomość e-mail lub rozmowy w wiadomości
społecznościowej, obok żądania w okienku Lista zadań pojawia się licznik czasu. Licznik czasuwyświetla
czas, jaki upłynął od momentu zaakceptowania przez ciebie żądania. Połączony timer jest aktualizowany
co sekundę, a jego format to mm:ss. Jeśli jesteś połączony przez ponad godzinę, format zmienia się na
hh:mm:ss (np. 01:10:25). Podłączony zegar jest także wyświetlany w panelu Kontrola interakcji.

Oprócz podłączonego licznika czasu, w panelu Kontrola interakcji wyświetlany jest inny licznik czasu,
zależny od stanu ustawionego przez system i od tego, jak postępujesz w komunikacji. Na przykład, kiedy
zawieszasz połączenie, zegar pokazuje czas zawieszenia obok stanu Konsultacje zawieszona. Więcej
informacji o stanach ustawionych przez system znajdziesz w Stany połączeń głosowych, na stronie 32
oraz Stany e-mail i czat, na stronie 33.

Panel Historia interakcji z agentem wyświetla czas połączenia, który obejmuje czas trwania twojego
kontaktu z klientem do momentu zakończenia komunikacji. Na przykład załóżmy, że podczas rozmowy
z klientem, zanim zakończysz komunikację z nim, konsultujesz się z innym agentem. Czas połączenia
obejmuje czas, przez który byłeś połączony z klientem oraz czas konsultacji z drugim agentem.

Tabela 4: Wyłącznik czasowy w zależności od przypadku użycia

KomentarzLicznik
czasu

Stan
dostępności na
widoku

Przypadek użycia

-00:00BezczynnyStan bezczynności –
domyślny stan po
zalogowaniu się

Załóżmy, że jesteś w stanie Bezczynność przez
10 minut, a potem robisz sobie Przerwę na lunch
(skonfigurowany stan bezczynności) trwającą
20 minut. Wtedy licznik czasu będzie
wyświetlany jako 20:00/30:00.

00:00/00:00Nowy stan
bezczynności
(przerwa na
lunch)

Bezczynny do
Bezczynnego – kiedy
ręcznie zmieniasz stan na
dowolny inny stan
bezczynności. Na
przykład, od bezczynności
do przerwy na lunch
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KomentarzLicznik
czasu

Stan
dostępności na
widoku

Przypadek użycia

Aby akceptować wszelkie połączenia, czaty,
e-maile lub żądania rozmowy w wiadomości
społecznościowej, musisz ustawić swój stan na
Dostępny.

00:00DostępnyBezczynny do Dostępny
– ręcznie przełączaj się
na odbieranie próśb o
kontakt w zależności od
przepustowości Twojego
kanału

Po zaakceptowaniu prośby o kontakt stan
Dostępny ( ) zostaje zmieniony na etykietę
Zaangażowany ( ).

Brak
czasomierza

ZaangażowanyDostępne dla
Zaangażowanych –
przełącza się
automatycznie, gdy
akceptujesz prośbę o
kontakt

Możesz ustawić swój stan na Bezczynność, jeśli
nie chcesz, by w czasie interakcji z klientem
przychodziły do niego żadne połączenia, czaty,
e-maile czy żądania rozmowy w wiadomości
społecznościowej.

Podczas interakcji z klientem, jeśli zdecydujesz
się przejść do dowolnego stanu bezczynności,
ikona etykiety Zaangażowany zmieni się z
(Zaangażowany w stanie dostępnym) na
(Zaangażowany w stanie bezczynności).

Brak
czasomierza

ZaangażowanyZaangażowany do
bezczynności – ręczne
przełączanie do
dowolnego stanu
bezczynności, aby nie
przyjmować żadnych
próśb o kontakt podczas
interakcji z klientem

Wyświetla całkowity czas, który obejmuje czas
stanu Dostępna, kiedy zaakceptowałeś żądanie
zawartości, czas, który upłynął od momentu
zaakceptowania żądania do zakończenia
interakcji (timer połączenia) oraz czas
wypaczenia.

00:00DostępnyZaangażowany do
Dostępny – przełącza się
automatycznie, gdy
kończy się twoja
interakcja.

Jeśli administrator zdefiniował Agent dostępny
po rozmowie jako Tak, po zakończeniu
połączenia wychodzącego twój status jest
ustawiony jako Dostępny, nawet jeśli wykonałeś
połączenie wychodzące w stanie Bezczynny.

Brak
czasomierza

ZaangażowanyBezczynny do Dostępny
– zaangażowany

Jeśli administrator zdefiniował opcję Agent
dostępny po wybieraniu numeru jako Nie, to po
zakończeniu połączenia wychodzącego twój
status jest ustawiony jako Bezczynny.

Brak
czasomierza

ZaangażowanyOd bezczynny do
bezczynny –
zaangażowany
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KomentarzLicznik
czasu

Stan
dostępności na
widoku

Przypadek użycia

Musisz podjąć działanie w okienku
Przekierowanie przy braku odpowiedzi
(RONA), a timer stanu zaczyna się od 00:00. Na
przykład, załóżmy, że jesteś w stanie
Dostępności przez 2 minuty i zaakceptowałeś
żądanie połączenia głosowego. Podczas interakcji
z klientem, która trwa około 5minut, otrzymujesz
maila z prośbą o kontakt. Jeśli nie zaakceptujesz
prośby e-mailowej w określonym czasie, zostanie
wyświetlony w okienku RONA.Możesz wybrać
opcję Przejdźw stan bezczynności lub Przejdź
w stan dostępności. Jeśli wybierzesz jedną z
tych opcji, licznik stanu zacznie działać od 00:00.

Włączony –
brak timera

RONA—00:00

Zaangażowany
z RONA

Zaangażowany w RONA
– przełącza się
automatycznie, gdy nie
zaakceptujesz prośby o
kontakt w określonym
czasie.

Czas twojego systemu musi być zsynchronizowany z czasem sieciowym, aby licznik stanu agenta i
licznik połączenia z żądaniem kontaktu były wyświetlane poprawnie.

Uwaga

Powiadomienia
Powiadomienia informują cię o nowych zdarzeniach na pulpicie, które wymagają twojej uwagi. Powiadomienia
pojawiają się niezależnie od tego, czy używasz danej aplikacji, czy nie.

Powiadomienie o toaście – przeglądarka
Toast jest natywnym powiadomieniem przeglądarki, które pojawia się tylko wtedy, gdy karta przeglądarki
na pulpicie jest w tle. Powiadomienia toasty przeglądarki są wyświetlane, jeśli Agent Desktop nie jest
aktywnym oknem lub kartą przeglądarki. Okno lub karta Agent Desktop przeglądarki jest nieaktywne, gdy

• Pracujesz w oknach innych przeglądarek lub kartach.

• Pracujesz nad innymi aplikacjami.

• Okno przeglądarki Agent Desktop zostało zminimalizowane.

Jeśli Agent Desktop nie jest aktywnym oknem lub zakładką przeglądarki, zostaniesz o tym poinformowany
powiadomieniem dźwiękowym na pasku zadań przeglądarki, zależnie od ustawień przeglądarki. Musisz
kliknąć na powiadomienie o toaście, aby twoje Agent Desktop okno lub karta stały się aktywne. Poniżej
przedstawiono zachowania i ograniczenia dotyczące powiadomień o tosterze w przeglądarce:

• Wyświetlanie powiadomienia o tosterze przeglądarki zależy od ustawień systemu operacyjnego i
przeglądarki.

• Musisz włączyć uprawnienia do powiadamiania o toaście w przeglądarce dla systemu operacyjnego i
przeglądarki.
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• Po wyświetleniu monitu należy udzielić uprawnień do przeglądarki.

• Umiejscowienie wyskakujących okienek powiadomień o toaście w przeglądarce zależy od systemu
operacyjnego.

• Powiadomienia o tosterze nie mogą być układane w stos. Nowe powiadomienie zastępuje istniejące
okienko z powiadomieniem.

Aby uzyskaćwięcej informacji o obsługiwanych przeglądarkach, zobaczWymagania dotyczące przeglądarek,
na stronie 2.

• Powiadomienia toasty mają zastosowanie do rozmów, czatów, e-maili i rozmowy w wiadomości
społecznościowej. Powiadomienia z tostera zawierająwiadomość alarmową, numer telefonu, imię
i nazwisko lub adres e-mail klienta. Na przykład wysłana wiadomość e-mail z johndoe@gmail.com.

• Twój administrator konfiguruje interwał czasowy, po którym powiadomienia-toastu mają być
automatycznie zamykane. Wartość limitu czasowego jest honorowana w przeglądarce Chrome w
systemachWindowsOS, ChromeOS imacOS. Jednak inne obsługiwane przeglądarki nie respektują
konsekwentnie skonfigurowanej wartości czasu oczekiwania na powiadomienie.

Uwaga

Ustawienia przeglądarki dla Chrome
Powiadomienia o tosterze mogą nie wyskakiwać w przeglądarce Chrome dla Windows 10 i Windows 11.
Aby wyświetlać powiadomienia na pulpicie, a nie w panelu Zarządzaj powiadomieniami w systemie
Windows 10 i 11, wyłącz funkcję Włącz natywne powiadomienia w przeglądarce Chrome (wersja 86 i
wcześniejsze). Powiadomienia o toaście wyświetlane na twoim pulpicie będą w natywnym formacie.

Procedura

Krok 1 Otwórz przeglądarkę Chrome i wpisz chrome://flags/#enable-native-notifications w
pasku adresu.

Krok 2 Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze.
Krok 3 Wybierz opcję Wyłączone z listy rozwijanej pola oznaczonego.
Krok 4 Kliknij przycisk Uruchom ponownie teraz.

Powiadomienia są wyświetlane na pulpicie w natywnym formacie.

Powiadomienia na pulpicie
Powiadomienia z poziomu pulpitu lub aplikacji sąwyświetlane w prawym górnym rogu Stacjonarny. Poniżej
przedstawiono sposób działania i ograniczenia związane z powiadomieniami z pulpitu:

• Powiadomienia z pulpitu można układać w stosy.

• Powiadomienia z pulpitu mogą być automatycznie odrzucane lub zamykane.
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• Powiadomienia z pulpitu w sekcji Stacjonarny są wyświetlane na podstawie ustawień powiadomień.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz Włączanie i wyłączanie ustawień powiadomień, na stronie 55.

Twój administrator skonfiguruje następujące elementy:

• Liczba powiadomień na pulpicie, które mają być wyświetlane w danym momencie.

• Odstęp czasu, po którym powiadomienia na pulpicie będą automatycznie zamykane. Skonfigurowany
limit czasu dla powiadomień ma zastosowanie do obsługiwanych przeglądarek w systemach Windows
OS i ChromeOS.W systemiemacOS obsługiwane przeglądarki automatycznie zamykają powiadomienia.

Powiadomienia z pulpitu mają zastosowanie do rozmów, czatów, e-maili i rozmowy w wiadomości
społecznościowej. Powiadomienie zawiera imię klienta, numer telefonu, wiadomość na czacie lub informacje
o żądaniu. Poniżej przedstawiono przykłady:

PowiadomieniaCzynność

Automatyczne wznawianie nagrywania

Nagrywanie zostanie wznowione za 5 sekund.

Po wznowieniu nagrania połączenia.

Zaktualizowano informacje o kliencie

Twoje zmiany zostaną zastąpione zaktualizowanymi danymi
połączeń.

Gdy wielu użytkowników edytuje
jednocześnie wartości zmiennej
Call-Associated Data (CAD).

Przesłano wysk. ekran

Wyskakujący ekran został dostarczony do Ciebie.

Otwórz powiadomienie lub<Screen Pop hyperlink>

Wzależności od konfiguracji routingu, którą Twój
administrator ustawił w Flow Designer, możesz
zobaczyć albo niestandardowy tekst wyświetlany,
albo hiperłącze Otwórz ponownie wyskakujący
ekran.

Uwaga

Kiedy ekran zostanie pomyślnie dostarczony
do ciebie.

Połączono konsultację

Twoje żądanie konsultacji zostało zaakceptowane.

Gdy inny agent zaakceptuje twoją prośbę o
konsultację.

Połączono konferencję

Twoje żądanie konferencji zostało zaakceptowane.

Gdy inny agent zaakceptuje twoją prośbę o
konferencję.

Połączenie konsultacji zawieszone

Twoje połączenie konsultacji zostało zawieszone.

Kiedy żądanie połączenia konsultacyjnego
zostaje zawieszone.

Automatyczne kończenie

Połączenie zostało automatycznie zakończone.

Kiedy połączenie jest automatycznie
kończone.

Wiadomości od John Nowak

Rozumiem. Dziękuję!

Kiedy otrzymasz wiadomość czatu od
klienta.
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PowiadomieniaCzynność

Wiadomości od John Nowak

Wyślij załącznik.

Kiedy wysyłasz załącznik do klienta.

Wiadomości od Barbara Hecker

Hej, tu Barbara Hecker. Jak mogę...

Kiedy wysyłasz wiadomość czatu
konferencyjnego do innego agenta.

Zakończyć czat z Jasonem Welchem

Czat się skończył.

Kiedy klient kończy wiadomość na czacie.

Pomyślnie zmieniono zespół

Zalogowano do: Sales_Team.

Po zmianie zespołu.

Połączenie przychodzące od: Janina Nowak

00:02

Po odebraniu połączenia przychodzącego od
Aplikacja Webex.

Wiadomość od Jana Nowaka

Rozumiem. Dziękuję!

Po otrzymaniu wiadomości czatu od
Aplikacja Webex.

Spotkanie przychodzące z pokoju osobistego Janiny Nowak

00:02

Po otrzymaniu wezwania na spotkanie od
użytkownika Aplikacja Webex.

Zaplanowane spotkanie dla pokazu

za 5 minut

Kiedy nazwa spotkania dla zaplanowanego
spotkania nie jest zdefiniowana, jako nagłówek
powiadomienia wyświetlana jest domyślna nazwa
pokoju osobistego. Na przykład Pokój osobisty
Janiny Nowak.

Uwaga

Jeśli spotkanie już się rozpoczęło, pozostały czas zostaje
zastąpiony tekstem Teraz.

Zaplanowane spotkanie dla pokazu

Teraz

Po otrzymaniu wezwania na umówione
spotkanie od użytkownika AplikacjaWebex.

• W panelu Lista zadań, a rozmowy w wiadomości społecznościowejzadanie wyświetla liczbę
nieprzeczytanych wiadomości.

• Otrzymujesz powiadomienie dźwiękowe, gdy otrzymasz czat, rozmowy w wiadomości
społecznościowej lub prośbę e-mailową.

Uwaga
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Stan agenta
Stan agenta odnosi się do twojego statusu pracy podczas używania Agent Desktop. Dostępne są następujące
stany agentów:

• Stan ustawiony przez ciebie – określa, czy możesz otrzymywać i akceptować kontakty we wszystkich
kanałach komunikacji (rozmowa, czat, e-mail lub żądania rozmowy w wiadomości społecznościowej).
Aby uzyskać więcej informacji, patrz Stany dostępności agentów, na stronie 29.

• Stan ustawiony przez system – stan, który system przypisuje do ciebie na podstawie kanału, przez który
się komunikujesz. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Stany połączeń głosowych, na stronie 32 i
Stany e-mail i czat, na stronie 33.

Stany dostępności agentów
Poniżej przedstawiono stany agentów wyświetlane na Agent Desktop, które dotyczą wszystkich kanałów
(połączenia głosowe, połączenia wychodzące, kanały wychodzące i kanały cyfrowe):

• Dostępny

• Bezczynny, na stronie 29

• Przekier. bez odp., na stronie 30

Poniżej znajduje się etykieta agenta:

• Zaangażowany, na stronie 31

Dostępny

Stan Dostępny wskazuje gotowość do przyjmowania i odpowiadania na żądania kontaktów, które są
przekierowane do użytkownika. Po zalogowaniu się musisz wybrać Dostępny z listy rozwijanej, aby
akceptować połączenia głosowe, czat, wiadomości e-mail i żądania rozmowywwiadomości społecznościowej.
Stan Dostępności jest poprzedzony zieloną ikoną ( ).

• Każda komunikacja, taka jak rozmowa głosowa, czat, e-mail, rozmowy w wiadomości
społecznościowej lub kampania jest kierowana do Ciebie tylko wtedy, gdy Twój stan jest ustawiony
na Dostępny. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zmiana stanu dostępności, na stronie 48.

• Opóźnienie jest uzależnione od łączności sieciowej.

Uwaga

Bezczynny

Stan Bezczynności oznacza, że jesteś zalogowany, ale nie jesteś gotowy do przyjmowania żądań routingu.
Kiedy logujesz się do systemu, twój stan jest ustawiony na domyślny stan bezczynności skonfigurowany
przez twojego administratora.

Cisco Webex Contact Center Agent Desktop – podręcznik użytkownika
29

Wprowadzenie
Stan agenta



Twój administrator może skonfigurować więcej powodów stanu bezczynności, które są odpowiednie dla
Twojego przedsiębiorstwa. Jeśli musisz wyjść offline na spotkanie, szkolenie lub przerwę obiadową, zmień
swój stan na bezczynność, wybierając opcję z listy rozwijanej. Definiowane przez administratora przyczyny
stanu bezczynności są poprzedzone szarą ( ) ikoną.

Ponadtomożesz wybrać powód stanu bezczynności podczas interakcji z klientem, np. podczas czatu z klientem
lub odpowiadania na wiadomość e-mail. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jakiego powodu stanu
bezczynności należy użyć, skontaktuj się ze swoim przełożonym.

Jeśli znajdujesz się w stanie Dostępny lub Bezczynność bez żadnych trwających rozmów, twój
przełożony może wypisać cię z Stacjonarny. Należy zalogować się ponownie, aby uzyskać dostęp do
Stacjonarny. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zaloguj się do witryny Agent Desktop, na stronie
43.

Uwaga

Przekier. bez odp.

RONA (Redirection on NoAnswer – Przekierowanie przy braku odpowiedzi) wskazuje, że nie zaakceptowano
połączeń głosowych, czatów, wiadomości e-mail lub próśb rozmowy w wiadomości społecznościowej w
określonym czasie. Do kolejki zostaje zwrócona rozmowa głosowa, rozmowa, e-mail lub żądanie rozmowy
w wiadomości społecznościowej. System zmieni stan z dostępny na RONA. Stan RONA jest poprzedzony
czerwoną ( ) ikoną.

Twój administrator konfiguruje czas dostępny na zaakceptowanie żądania przychodzącego z dowolnego
kanału. Jeśli skonfigurowany maksymalny czas jest dłuższy niż osiem sekund, przycisk akcji w oknie
wyskakującym miga przez pięć sekund, zanim stan użytkownika zmieni się na RONA.

Jeśli nie możesz zaakceptować żądania w określonym czasie wyświetlanym w liczniku, przycisk akcji w
okienkumiga przez kilka sekund, a Twój stan zmienia się naRONA (Przekierowanie przy braku odpowiedzi).
Żądanie jest zwracane do kolejki.

System nie może dostarczyć Ci żadnych nowych próśb o kontakt, jeśli spełnione są następujące warunki:

• Żądanie nie zostanie odebrane podczas stanu Dostępny.

• Wybrany numer lub Nr wewnętrzny nie jest poprawny.

Kiedy twój stan zmieni się na RONA, pojawi się okienko z następującymi opcjami:

• Przejdź do bezczynności: Kiedy klikniesz Przejdź do bezczynności, Twój stan zmieni się z RONA
na domyślny powód bezczynności skonfigurowany przez twojego administratora.

• Przejdź do Dostępności: Kiedy klikniesz Przejdź do Dostępności, Twój stan zmieni się z RONA na
Dostępny. StanDostępnywskazuje gotowość do przyjmowania i odpowiadania na żądania kontaktów,
które są przekierowane do użytkownika.

Gdy żądanie połączenia przychodzącego nie zostanie do ciebie dostarczone z powodu awarii sieci, telefonu
lub innych urządzeń, twój stan zostanie ustawiony na RONA. Możesz kliknąć Przejdź do bezczynności
wyświetlony w okienku i skontaktować się z administratorem, aby zbadać sytuację.
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• Nie możesz ręcznie zmienić swojego stanu na RONA.

• Aby akceptować połączenie głosowe, czat, pocztę e-mail lub prośbę rozmowy w wiadomości
społecznościowej, należy ręcznie zmienić stan z RONA na Dostępny.

• Jeśli aplikacja Stacjonarny nie jest aktywnym oknem lub zakładką przeglądarki, zostaniesz
powiadomiony powiadomieniem z tostera, gdy jej stan zmieni się na RONA. Aby uzyskaćwięcej
informacji, patrz Powiadomienie o toaście – przeglądarka, na stronie 25.

Uwaga

Zaangażowany

Etykieta Zaangażowany oznacza, że jesteś zajęty i połączony z klientem. Po zaakceptowaniu prośby o
kontakt stan Dostępny ( ) zostaje zmieniony na etykietę Zaangażowany ( ).

Podczas interakcji z klientem, jeśli zdecydujesz się przejść do dowolnego stanu bezczynności, ikona etykiety
Zaangażowany zmieni się z (Zaangażowany w stanie dostępnym) na (Zaangażowany w stanie
bezczynności).
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Połączony timer jest wyświetlany w okienku Kontrola interakcji, a nie w polu Stan dostępności. Po
zakończeniu interakcji wyświetlany jest stan i licznik czasu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Timery
stanu i połączenia, na stronie 22.

Gdy użytkownik jest zaangażowany w stanDostępny ( ), może nadal odbierać aktywne żądania na innych
kanałach, w zależności od przepustowości kanału.

Agent Desktop zachowuje stan dostępności nawet wtedy, gdy zamkniesz przeglądarkę lub wyczyścisz
jej pamięć podręczną.

Uwaga

Stany połączeń głosowych
Stany połączeń głosowych są inicjowane przez system. Stan połączenia zmienia się w zależności od tego,
co robisz w trakcie rozmowy i czy komunikujesz się z klientem, czy z innym agentem. Na przykład, kiedy
wstrzymujesz połączenie z klientem, panel Kontrola interakcji wyświetla stan jako Połączenie zawieszone.

Licznik połączeń: Kiedy akceptujesz połączenie, czat, wiadomość e-mail lub rozmowy w wiadomości
społecznościowej, obok żądania w okienku Lista zadań pojawia się licznik czasu. Licznik czasu wyświetla
czas, jaki upłynął od momentu zaakceptowania przez ciebie żądania. Połączony timer jest aktualizowany co
sekundę, a jego format to mm:ss. Jeśli jesteś połączony przez ponad godzinę, format zmienia się na hh:mm:ss
(np. 01:10:25). Podłączony zegar jest także wyświetlany w panelu Kontrola interakcji.
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Kiedy komunikujesz się z rozmówcą (klientem) lub innym agentem, na podstawie twoich działań system
ustawia następujące stany połączeń głosowych:

• Dzwonienie – sygnalizuje, że w prawym dolnym rogu pulpitu jest wyświetlane okienko połączenia
przychodzącego. Jeśli nie jesteś w stanie odebrać połączenia w czasie skonfigurowanym przez
administratora, połączenie wraca do kolejki. System zmieni stan z dostępny na RONA.

• Zawieszone połączenie –Wskazuje, że klient został zawieszony.

• Konsultacja zażądana – wskazuje, że zainicjowano połączenie z konsultacją.

• Konsultacja – oznacza, że konsultacja jest z innym agentem.

• Konsultacja zawieszona – oznacza, że agent, z którym się konsultujesz, został zawieszonyw oczekiwaniu.

• Ikona konferencji z <numerem telefonu lub nazwiskiem agenta> – oznacza trójstronną komunikację
między tobą, klientem i innym agentem.

• Zakończenie – wskazuje, że zakończyłeś połączenie głosowe z klientem.

Stany e-mail i czat
Stany żądania czatu i wiadomości e-mail są inicjowane przez system i zmieniają się, gdy kontynuujesz
komunikację.

Stan wiadomości e-mail

• Zakończenie – sygnalizuje, że zakończyłeś komunikację mailową z klientem.

Stany czatu i kanałów społecznościowych

Poniżej przedstawiamy stany żądań czatu i kanałów społecznościowych:

• Żądanie konferencji –Wskazuje, że zainicjowałeś czat konferencyjny.

• Konferencja – wskazuje na trzy kierunkową komunikację między klientem a innym agentem.

• Zakończenie –Wskazuje, że zakończyłeś czat lub rozmowywwiadomości społecznościowej z klientem.

Ułatwienia dostępu
Agent Desktop obsługuje funkcje, które poprawiają dostępność dla użytkowników słabowidzących i
niedowidzących. Poniższa tabela pokazuje, jak poruszać się w obrębie Agent Desktop używając funkcji
dostępności.

Sieciowe ułatwienia dostępu

Użyj następujących klawiszyAby wykonać następujące czynnościElement Agent Desktop

Strzałki w górę i w dółNa liście rozwijanej przewijaj zapisane
adresy e-mail.

Zaloguj
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Użyj następujących klawiszyAby wykonać następujące czynnościElement Agent Desktop

WprowadźWybierz adres e-mail.Zaloguj

Klawiatura Mac:
Command+strzałka w lewo

Klawiatura Windows: Alt +
Strzałka w lewo

Zmień wybrany adres e-mail.Zaloguj

WprowadźZaloguj się do Agent Desktop.Zaloguj

Strzałka w prawo i EnterWybierz Wykręć numer lub Nr
wewnętrzny.

Poświadczenia stacji

Karta

Strzałki w prawo i w lewo

Aby ustawić ostrość i wybrać opcję w
oknie dialogowymWybierz numer lub Nr
wewnętrzny.

Poświadczenia stacji

KartaNawigowanie po elementach w oknie
dialogowym Wybierz numer lub Nr
wewnętrzny.

Poświadczenia stacji

Strzałki w górę i w dółWybierz nazwę zespołu z listy rozwijanej
Zespół.

Poświadczenia stacji

WprowadźWybierz opcję.Poświadczenia stacji

EscZamknij okno dialogowe Dane logowania
stacji.

Poświadczenia stacji

Tab i EnterDostęp do Centrum powiadomień.Centrum powiadomień

Strzałki w górę i w dółPrzewiń powiadomienia.Centrum powiadomień

Tab, a następnie Enter lub
spacja

Oznaczanie wszystkich powiadomień jako
przeczytane, ponowne otwieranie
wyskakującego ekranu, zamykanie
powiadomień i ignorowanie powiadomień.

Centrum powiadomień

Esc lub Enter lub spacjaZamknij okno dialogowe Centrum
powiadamiania.

Centrum powiadomień

Strzałki w górę i w dółPrzewiń stan agenta z listy rozwijanej.Stan agenta

WprowadźWybierz stan agenta.Stan agenta

Esc lub Enter lub spacjaZamknij okno dialogowe stanu agenta.Stan agenta

Enter lub spacjaPrzejdź do okna dialogowego profil
użytkownika.

Profil użytkownika

Tab i EnterPrzejdź do opcji w oknie dialogowym
profilu użytkownika.

Profil użytkownika
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Użyj następujących klawiszyAby wykonać następujące czynnościElement Agent Desktop

EscZamknij okno dialogowe profilu
użytkownika.

Profil użytkownika

Tab i EnterPrzejdź do sekcji Ustawienia
powiadomień.

Ustawienia powiadomień

Tab i spacjaWłącz lub wyłącz opcje (przyciski
przełącznika) w Ustawieniach
powiadamiania.

Ustawienia powiadomień

Klawisze strzałekZwiększanie lub zmniejszanie głośności
dźwięku.

Ustawienia powiadomień

Tab, a następnie Enter lub
spacja

Wyciszanie, usuwanie wyciszenia lub
odtwarzanie dźwięku.

Ustawienia powiadomień

Tab i spacjaPrzełączenie na tryb ciemny (klawisz
przełącznika).

Tryb ciemny

Tab i EnterPrzejdź do okna dialogowego Skróty
klawiaturowe.

Skróty klawiaturowe

Tab i EnterPoruszanie się po elementach w oknie
dialogowym Lista skrótów
klawiaturowych.

Skróty klawiaturowe

Tab, a następnie Enter lub
spacja

W polu wyszukiwania wyczyść kryterium
wyszukiwania.

Skróty klawiaturowe

Tab i EnterSortuj kolumny w oknie dialogowymLista
skrótów klawiaturowych.

Skróty klawiaturowe

Tab, a następnie strzałki w
górę lub w dół

Przewiń listę skrótów klawiaturowych.Skróty klawiaturowe

Tab, a następnie Enter lub
spacja

Zmaksymalizuj, przywróć i zamknij okno
dialogoweLista skrótów klawiaturowych.

Skróty klawiaturowe

Tab i EnterPobierz raport o błędach.Raport o błędzie

Strzałki w lewo lub w prawoPoruszanie się po raportach.Statystyki wydajności agentów
Raporty

WprowadźWybierz raport.Statystyki wydajności agentów
Raporty

Klawisze strzałekPrzełączanie między zadaniami.Lista zadań

Enter lub spacjaWybierz zadanie.Lista zadań

Strzałki w prawo i w lewoNawiguj po wszystkich kanałach w ramach
Historia interakcji z agentem.

Historia interakcji z agentem
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Użyj następujących klawiszyAby wykonać następujące czynnościElement Agent Desktop

WprowadźWybierz kanał.Historia interakcji z agentem

KartaPrzełączanie między historią kontaktów a
określonym kanałem.

Historia interakcji z agentem

WprowadźUmożliwia odebranie żądania w okienku.Popover

KartaPrzełącza między żądaniami w okienkach.Popover

KartaPoruszanie się po elementach w Kontrola
interakcji.

Kontrola interakcji

WprowadźWybierz opcję.Kontrola interakcji

KartaPrzełączanie między wartościami
zmiennych CAD.

Zmienne CAD

Enter lub spacjaWybierz wartość zmiennej CAD.Zmienne CAD

Strzałki w prawo i w lewoWybierz opcję przycisku radiowego.Przekazywanie, konsultacje lub
konferencja

Strzałki w górę i w dółWybierz z listy rozwijanej.Przekazywanie, konsultacje lub
konferencja

WprowadźWybierz opcję.Przekazywanie, konsultacje lub
konferencja

EscZamknij okno dialogowe.Przekazywanie, konsultacje lub
konferencja

Tab, a następnie Enter lub
spacja

Przechodzenie między opcjami.Czat i Rozmowawwiadomości
społecznościowej

Tab, a następnie Enter lub
spacja

Rozwiń lub zwiń informacje kontaktowe.Czat i Rozmowawwiadomości
społecznościowej

Tab, a następnie Enter lub
spacja

Przechodzenie między opcjami.E-mail

Tab, a następnie Enter lub
spacja

Rozwiń lub zwiń informacje kontaktowe.E-mail

Tab, a następnie Enter lub
spacja

Wybierz styl formatowania bogatego tekstu.E-mail

Strzałki w prawo i w lewoWybierz opcję Książka adresowa lub
Klawiaturę wybierania.

Połączenie wychodzące

Strzałki w górę i w dółPrzewiń listę wpisów książki adresowej
lub wybierz wybrany numer w klawiaturze
wybierania.

Połączenie wychodzące
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Użyj następujących klawiszyAby wykonać następujące czynnościElement Agent Desktop

Tab, a następnie Enter lub
spacja

W polu wyszukiwania wyczyść kryterium
wyszukiwania.

Połączenie wychodzące

Tab i EnterAby nawiązać połączenie, należy wybrać
kontakt z książki adresowej.

Połączenie wychodzące

Tab, a następnie Enter lub
spacja

Aby nawiązać połączenie, przejdź na
klawisze numeryczne, znajdujące się na
klawiaturze wybierania.

Połączenie wychodzące

EscZamknij okno dialogowe Wybieranie
połączeń.

Połączenie wychodzące

Tab, a następnie Enter lub
spacja

Maksymalizowanie i przywracanie
widżetów.

Informacje pomocnicze

Strzałki w prawo i w lewoNawigowanie na kartach w panelu
Informacje pomocnicze.

Informacje pomocnicze

Enter lub spacjaWybierz kartę.Informacje pomocnicze

Tab lub strzałki w górę i w dółPoruszanie się między elementami na
karcie.

Informacje pomocnicze

Tab i EnterPrzejdź do łącza Zobacz wiadomość
e-mail, znajdującego się na karcieHistoria
kontaktów.

Informacje pomocnicze

Tab, a następnie Enter lub
spacja

Przejdź do opcji Edytuj układ.Informacje pomocnicze

Tab i EnterZresetuj cały układ pulpitu.Resetuj układ pulpitu

Tab, a następnie Enter lub
spacja

Przejdź do okna dialogowego
Potwierdzenie układu resetowania.

Resetuj układ pulpitu

Tab, a następnie Enter lub
spacja

Rozwiń i zwiń okno dialogowe Powody
zakończenia.

Podsumowanie

KartaPoruszanie się po elementach w oknie
dialogowym Przyczyny zakończenia.

Podsumowanie

Tab, a następnie Enter lub
spacja

Anuluj automatyczne zakończenie.Podsumowanie

Strzałki w górę i w dółWybierz opcję przycisku radiowego.Podsumowanie

Tab, a następnie Enter lub
spacja

Prześlij zakończenie.Podsumowanie

KartaPoruszanie się po elementach w oknie
dialogowym centrum pomocy.

Pomoc
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Użyj następujących klawiszyAby wykonać następujące czynnościElement Agent Desktop

WprowadźWybierz opcję.Pomoc

Shift + Tab i EnterPrzejdź do określonego tematu pomocy na
nowej karcie.

Pomoc

EscZamknij okno dialogowe Centrum
pomocy.

Pomoc

Karta

Enter lub spacja

Wylogowanie się z Agent Desktop.Wyloguj się

Tab, a następnie strzałki w
górę i w dół

Poruszanie się między elementami
Aplikacja Webex.

Aplikacja Webex

Enter lub spacjaWybierz opcję.Aplikacja Webex

Wsparcie dla czytników ekranu
Agent Desktop obsługuje również oprogramowanie JAWS do odczytu ekranu dla elementów wymienionych
poniżej.

Więcej informacji na temat obsługiwanej wersji JAWS można znaleźć w raporcie VPAT (Voluntary Product
Accessibility Templates) dla Cisco Webex Contact Center.

UwagiElementOkno, strona lub
widżet

Czytnik ekranu odczytuje nazwę ikony, nagłówek, nazwę
pola, pole kombi, listę rozwijaną, przycisk przełączający,
pole tekstowe, opcjęwyszukiwania, komunikat o błędzie,
liczbę elementów na liście, tekst pomocy, rozwinięcie lub
zwinięcie oraz skrót klawiaturowy, aby przejść dalej.

Czytnik ekranu JAWS nie odczytuje rozwijanej
listy autouzupełniania wyświetlanej na
podstawie kryterium wyszukiwania.

Uwaga

Ikony i interfejs
użytkownika

Agent Desktop

Czytnik ekranu odczytuje adres e-mail i kolejny element
działania, który należy wykonać.

Nazwy polaZaloguj

Czytnik ekranu odczytuje komunikat o błędzie, który
wynika z niepomyślnego podania danych logowania do
stacji. Przykład, gdy wybierany numer jest nieprawidłowy.

Błąd w oknie
dialogowym Dane
logowania stacji.

Logowanie do stacji

Czytnik ekranu odczytuje liczbę nieprzeczytanych
wiadomości i opcje w oknie dialogowym.

Liczba wiadomościCentrum powiadomień

Czytnik ekranu odczytuje listę rozwijaną Stan agenta.WyświetlStan agenta
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UwagiElementOkno, strona lub
widżet

Czytnik ekranu odczytuje opcje profilu.OpcjeProfil użytkownika

Czytnik ekranu odczytuje opisowy tekst pomocy dla typu
routingu przypisanego do profilu.

Pojemność kanału

Czytnik ekranu odczytuje opisowy tekst pomocy dla opcji
ustawień powiadomień: Włącz powiadomienia, >Włącz
ciche powiadomienia i Włącz powiadomienia
dźwiękowe.

Tekst pomocyUstawienia
powiadomień

Czytnik ekranu odczytuje tytuł nagłówka kolumny i
wartości wierszy.

Nagłówek kolumn i
wierszy

Skróty klawiaturowe

Czytnik ekranu odczytuje stan pobierania raportu o
błędach.

StanPobierz raport o
błędach

Czytnik ekranu odczytuje tytuł widżetu.TytułStatystyki wydajności
agentów

Czytnik ekranu odczytuje każdy nagłówek tabeli i każdą
komórkę w tabeli.

adresów

Czytnik ekranu odczytuje nazwę prośby o kontakt, numer
telefonu lub adres e-mail oraz typ kanału. Przykład, e-mail
z johndoe@gmail.com.

Żądanie kontaktuLista zadań i
wyskakujące okienko

Czytnik ekranu odczytuje nazwę prośby o kontakt, numer
telefonu lub adres e-mail oraz typ kanału i inne szczegóły.

Historia kontaktówHistoria interakcji z
agentem

Czytnik ekranu odczytuje tytuł widżetu i jego zawartość.Tytuł i zawartośćWidget

Czytnik ekranu odczytuje zawartość książki adresowej.Książka adresowaPołączenie
wychodzące

Czytnik ekranu odczytuje numer z klawiatury wybierania.Klawiatura
wybierania numeru

Połączenie
wychodzące

Czytnik ekranu odczytuje opcje w oknie dialogowym
Centrum pomocy, spis treści i tekst hiperłącza.

Okno dialogowePomoc

Dostęp do skrótów klawiaturowych
Za pomocą skrótów klawiaturowych można łatwo uzyskać dostęp do funkcji pulpitu. Skróty klawiszowe
definiują alternatywny sposóbwykonania określonej czynności na pulpicie. Abywykonać skrót klawiaturowy,
upewnij się, że fokus znajduje się wewnątrz ekranu pulpitu.

Upewnij się, że język wyświetlania klawiatury w systemie operacyjnym jest ustawiony na angielski
(Stany Zjednoczone), aby wszystkie skróty klawiaturowe Stacjonarny działały zgodnie z oczekiwaniami.

Uwaga
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Aby przejść do listy skrótów klawiaturowych:

Zanim rozpoczniesz

Musisz być zalogowany do Stacjonarny. Więcej informacji znajdziesz w Zaloguj się do witryny Agent
Desktop.

Procedura

Krok 1 Kliknij opcję Profil użytkownika w prawym górnym rogu Stacjonarny.
Krok 2 W sekcji Pomoc kliknij Skróty klawiaturowe.

W oknie dialogowym Lista skrótów klawiaturowych znajdują się następujące elementy:

• Predefiniowane skróty klawiaturowe

• Sprzeczne skróty klawiaturowe

• Możesz uzyskać dostęp doListy skrótów klawiaturowych za pomocą skrótu klawiaturowego
Ctrl + Alt + F.

• Skróty klawiaturowe nie reagują, jeśli te same klawisze są przypisane do wykonywania więcej
niż jednej czynności. Aby rozwiązać problem sprzecznych skrótów klawiaturowych, musisz
skontaktować się z administratorem.

• Użyj pola wyszukiwania, aby przefiltrować listę.

Uwaga

Krok 3 (Opcjonalnie) Aby przeciągnąć lub zmienić rozmiar okna dialogowego Lista skrótów klawiaturowych,
wykonaj następujące czynności:

• Aby przeciągnąć okno dialogowe, najedź kursorem myszy na to okno. Wskaźnik myszy zmienia się
na . Kliknij i przeciągnij okno dialogowe na wybraną pozycję.

• Aby zmienić rozmiar okna dialogowego, najedź kursorem myszy na krawędź okna. Wskaźnik zmienia

się na lub (uchwyt rozmiaru) na podstawie umieszczenia wskaźnika. Kliknij i przeciągnij uchwyt
wielkości, aby zmienić rozmiar okna dialogowego.

• Nie możesz zmienić rozmiaru okna dialogowego poza minimalną szerokość i wysokość 480 x 320
pikseli. Dzięki temu treść w oknie dialogowym zawsze pozostaje czytelna.

• Aby zmaksymalizować okno dialogowe, kliknij .

Lista skrótów klawiaturowych agenta
Poniższa tabela zawiera listę skrótów klawiszowych agentów:

Cisco Webex Contact Center Agent Desktop – podręcznik użytkownika
40

Wprowadzenie
Lista skrótów klawiaturowych agenta



W przypadku korzystania z klawiatury Mac należy nacisnąć przycisk opcji zamiast klawisza Alt. Na
przykład, aby przejść do stanu Dostępny, naciśnij Control-Option-R.

Uwaga

Tabela 5: Agent Desktop – listy skrótów klawiaturowych (Windows)

Skróty
klawiaturowe

CzynnośćGrupa

Ctrl+Alt+RPrzejdź do stanu dostępnościStan agenta

Ctrl+Alt+NPrzejdź do stanu bezczynności

Ctrl+Alt+AZaakceptuj Czat/e-mail/społecznościoweAplikacja

Ctrl+Alt+PPrzełącz pomiędzy komunikaty popover

Ctrl+Shift+9Rozwiń/zwiń komunikaty popover

Ctrl+Shift+4Zaakceptuj wszystkie (widoczne) komunikaty popover

Ctrl+Alt+SWyślij wiadomość e-mailObsługa e-mail

Ctrl+Shift+6Powtórz

Ctrl+Shift+5Odpowiedz wszystkim

Ctrl+Alt+TOtwórz kartę nawigacjiOsadzony widok
pulpitu

Ctrl+Alt+BOdśwież

Ctrl+Alt+VZawieś/wznów połączenieKontrola interakcji

Ctrl+Shift+ZZatrzymaj/Wznów nagrywanie

Ctrl+Alt+HŻądanie konferencji dla czatu/połączenia

Ctrl+Alt+CŻądanie konsultacji dla połączenia

Ctrl+Alt+EZakończ dla wszystkich kanałów

Ctrl+Alt+XŻądanie przekazania dla wszystkich kanałów

Ctrl+Alt+MZapisz edytowane wartości zmiennych CAD

Ctrl+Alt+ZCofnij edycję zmiennych wartości CAD

Ctrl+Alt+YRozwiń/Zwiń

Ctrl+Alt+WPowód zakończenia

Ctrl+Alt+1Otwórz stronę głównąNawigacja

Ctrl+Alt+2Otwórz stronę Statystyki wydajności agentów
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Skróty
klawiaturowe

CzynnośćGrupa

Ctrl+Alt+IOtwórz centrum powiadomieńPowiadomienia

Ctrl+Alt+DWłącz ciche powiadomienia

Ctrl+Alt+OOtwórz połączenie wychodząceSystem wybiera numer

Ctrl+Shift+8Przełączaj się pomiędzy aktywnymi zadaniamiLista zadań

Ctrl+Shift+7Rozwiń/zwiń panel zadań

Ctrl+Alt+UOtwórz profil użytkownikaProfil użytkownika

Ctrl+Alt+LWyloguj się

Ctrl+Alt+FOtwórz listę skrótów klawiszowych

Ctrl+Shift+2Pobierz raport o błędach

Ctrl+Shift+3Otwórz aplikacjęWebexAplikacja Webex

Ctrl+Shift+1Minimalizowanie/przywracanie aplikacji Webex

• Kolejność numerów klawiszy skrótu w Twoim Pasek nawigacyjny jest oparta na kolejności, w
jakiej powiązany z nim widżet lub niestandardowa strona są skonfigurowane w układzie pulpitu.
Na przykład, jeśli ikona Customer Experience Analytics jest trzecią pozycją na twoim pasku
nawigacyjnym, Ctrl+Alt+3 otwiera stronę Customer Experience Analytics.

• Wielkość liter używanych w skrótach klawiaturowych nie jest rozróżniana.

Uwaga
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R O Z D Z I A Ł 2
Korzystanie z Agent Desktop

• Zaloguj się do witryny Agent Desktop, na stronie 43
• Zainstaluj aplikację Stacjonarny, na stronie 47
• Zmiana stanu dostępności, na stronie 48
• Reaguj na limit czasu bezczynności, na stronie 48
• Zastosuj powód zakończenia, na stronie 49
• Usuwanie przerwanej interakcji, na stronie 50
• Rozwiązywanie problemów z pulpitem, na stronie 51
• Wyskakujący ekran, na stronie 51
• Profil użytkownika, na stronie 53
• Aplikacja Webex, na stronie 57
• Dodawanie emoji w rozmowie WhatsApp, na stronie 62
• Wylogowanie się z aplikacji Stacjonarny, na stronie 62

Zaloguj się do witryny Agent Desktop
W przypadku korzystania z funkcji Agent Desktop należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Wielokrotne logowanie: Nie możesz uzyskać dostępu do Agent Desktop z wielu przeglądarek lub wielu
kart tego samego okna przeglądarki.

Jeśli zalogujesz się do wielu instancji Agent Desktop i będziesz przełączać sięmiędzy przeglądarkami
lub kartami, aby uzyskać dostęp do Agent Desktop, zostanie wyświetlona wiadomość z monitem. Kliknij
Dalej w komunikacie zachęty, aby zalogować się na stronie Agent Desktop w tym oknie przeglądarki.

Jeśli klikniesz przycisk Kontynuuj w trakcie trwającego połączenia, załadowanie panelu Kontrola
interakcji zajmie od 4 do 5 sekund.

• Problemy z logowaniem:Musisz skontaktować się z administratorem, aby rozwiązaćwszelkie problemy
związane z logowaniem. Poniższe scenariuszemogą uniemożliwić ci zalogowanie się doAgent Desktop"

• Jeśli wybierany numer jest nieprawidłowy, nie został zarejestrowany lub jest już używany przez
innego użytkownika.

• Jeśli uprawnienia i ustawienia lokatora, profilu, umiejętności lub agenta nie są skonfigurowane.

• Jeśli wystąpią problemy z siecią lub interfejsem API (Application Programming Interface).
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• Przeładowanie przeglądarki: Jeśli nie możesz przywrócić sesji z powodu braku połączenia, wygaśnięcia
sesji lub problemów z lokalną pamięcią masową, przeładuj przeglądarkę, aby odświeżyć sesję.

• Baner: Na górze strony Agent Desktop pojawia się komunikat w formie banera informujący, że niektóre
funkcje nie są dostępne. Kiedy administrator rozwiąże problem, musisz ponownie załadować stronę
Agent Desktop. Kiedy ponownie załadujesz przeglądarkę, baner zostanie usunięty, a wszystkie funkcje
będą dostępne na stronie Agent Desktop.

Zanim rozpoczniesz

Upewnij się, że twój telefon jest gotowy do odbierania połączeń.

Procedura

Krok 1 W pasku adresu przeglądarki wpisz adres URL podany przez administratora.
Krok 2 Wprowadź nazwę użytkownika i kliknij przycisk Dalej.

Aby zmienićwybrany adres e-mail, naciśnij skróty klawiaturowe Alt + strzałka w lewo (Windows)
lub Command + strzałka w lewo (Mac).

Uwaga

Krok 3 Wprowadź swoje hasło, a następnie kliknij przycisk Zaloguj.

Pojawia się okno dialogowe Dane logowania stacji.

Aby odzyskać zapomniane hasło, kliknij Zapomniałem hasła i wprowadź sześciocyfrowy kod
potwierdzający, który został wysłany na twój adres e-mail.

Uwaga

Jeśli domyślny numer wybierania (DN) jest skonfigurowany przez twojego administratora, domyślny DN
jest wstępnie wypełniony w polach Wprowadź numer i Nr wewnętrzny.

Jeśli twój administrator ograniczyDNdo domyślnegoDN, nie będzieszmógł edytowaćwstępniewypełnionego
DN podczas logowania się do Agent Desktop. PolaWprowadź numer iNr wewnętrzny są tylko do odczytu.
W tym scenariuszu pomiń kroki 4 i 5.

Krok 4 WczęściWybierz numer lub numer wewnętrznyWprowadź numer/nr wewnętrzny, któryma być używany
dla połączeń przychodzących i z wybieraniem numerów. Domyślnie przycisk radiowy Wprowadź numer
jest zaznaczony.

• Zaznacz pole wyboru międzynarodowy numer wybierania. Z rozwijanej listy wybierz kod kraju
odpowiadający twojej lokalizacji geograficznej. Możesz też wprowadzić kod kraju lub nazwę kraju,
aby przefiltrować listę. Wprowadźwybierany numer. Numery wybierania są zatwierdzane na podstawie
kodu kraju. Obsługiwany format to:

• Format kodu kraju: + [kod kraju][numer telefonu]

Wybierz z rozwijanej listy Kod kraju i wprowadź tylko Numer telefonu.

Przykład: <+120> 15532447.

Opcja Międzynarodowy format wybierania jest zaznaczona, a jej domyślna wartość to +1.Uwaga

• Usuń zaznaczenie pola wyboru Międzynarodowy format wybierania, aby użyć innego formatu
wybierania numeru. Wprowadź wybierany numer. Obsługiwane formaty to:
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• Format numeru E.164: [+][Kod kraju][Numer]

Przykład: +11234567890.

• Format IDD (International Direct Dialing): [IDD][kod kraju][numer]

Na przykład: 01161123456789.

Format wybieranego numeru zależy od twojej lokalizacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje
na temat ustawień formatu, skonsultuj się ze swoim administratorem.

Uwaga

Krok 5 (Opcjonalnie) Jeśli używasz urządzenia wywołującego, wybierz przycisk radiowy Numer wewnętrzny i
wprowadź rozszerzenie wywołujące skonfigurowane przez administratora (na przykład 10078). Numer
wewnętrzny obsługuje maksymalnie 18 cyfr.

Krok 6 W sekcjiZespółwybierz z rozwijanej listy zespół, z którym chcesz się związać, lub użyj pola wyszukiwania,
aby przefiltrować listę.

Krok 7 (Opcjonalnie) Zaznacz pole wyboruZapamiętaj moje poświadczenia, aby zachować dane uwierzytelniające
stacji do przyszłego logowania.

• Po usunięciu zaznaczenia pola wyboru Pamiętaj moje dane uwierzytelniające dane
uwierzytelniające nie są przechowywane do przyszłych logowań. Należy ręcznie podać dane
uwierzytelniające przy każdym logowaniu do Agent Desktop.

• Okno dialogowe Dane logowania stacji obsługuje funkcję autouzupełniania przeglądarki.
Autouzupełnianie oszczędza twój czas, ponieważ automatycznie uzupełnia wcześniej
wprowadzone numery wybierania i numery wewnętrzne. Liczba podpowiedzi w
autouzupełnianiu jest specyficzna dla danej przeglądarki. Aby usunąć zapisane wpisy, musisz
wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki. Funkcja autouzupełniania nie jest obsługiwana
w trybie przeglądania prywatnego.

Uwaga

Krok 8 Kliknij przycisk Wyślij.

Jeśli zaznaczyłeś pole wyboru Zapamiętaj moje poświadczenia, możesz zobaczyć komunikat,
że twoje dane uwierzytelniające nie zostały zapisane.W takim przypadkumusisz podać swoje dane
przy ponownym logowaniu.

Uwaga

Administrator może skonfigurować stronę zadań tak, aby po zalogowaniu sięwyświetlała ilustrację jako tło.
Jeśli ilustracja nie jest skonfigurowana, strona zadań jest wyświetlana z pustym tłem.

Jeśli administrator przydzielił Twojemu zespołowi niezmodyfikowany układ, nowe funkcje oparte
na układzie zostaną wyświetlone po zalogowaniu. Jeśli już się zalogowałeś, nowe funkcje oparte
na układzie zostaną wyświetlone po ponownym załadowaniu przeglądarki.

Uwaga

Czas odpowiedzi
Agent Desktop obsługuje widok responsywny, który umożliwia łatwe czytanie i nawigację w różnych
rozdzielczościach ekranu. Rozmiar wyświetlania Agent Desktop musi być większy niż 500 x 500 pikseli
(szerokość x wysokość). Musisz ustawić powiększenie przeglądarki internetowej na 100%, aby uzyskać
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najlepsze wrażenia podczas korzystania z Agent Desktop. Aby uzyskać więcej informacji o obsługiwanych
wersjach przeglądarki, zobacz Agent Desktop – wymagania, na stronie 2.

Interfejs Agent Desktop dostosowuje się automatycznie, w zależności od rozmiarów ekranu progresywnego,
orientacji i wyświetlania obszarów używanego urządzenia. Agent Desktop demonstruje responsywne
zachowanie w następujący sposób:

• Nagłówek poziomy – Jeśli na stronie nagłówek poziomy, pojawia się ikona Więcej ( ):

• Kiedy klikniesz ikonę, na liście rozwijanej pojawią się niestandardowe widżety i ikony.

• Kiedy zmieniasz rozmiar ekranu, niestandardowewidżety i ikony sąwyświetlane na stronie nagłówek
poziomy zgodnie z oczekiwaniami, ale bez ikony .

• Pasek nawigacyjny – Lewy pasek nawigacyjny będzie zwinięty do poziomego nagłówka w małych
obszarach przeglądania. Kiedy klikniesz ikonęMenu ( ), pojawi się przesuwany pasek wraz z ikonami.

Tytuł i logo nie są wyświetlane, gdy obszar podglądu ma mniej niż 736
pikseli szerokości. Zwiększ szerokość do 737 pikseli lub więcej, aby
wyświetlić logo i tytuł.

Uwaga

• Lista zadań, Historia interakcji z agentem i Informacje pomocnicze panele – panele są nakładane
na Przestrzeń robocza. Domyślnie w małych obszarach podglądu panele będą w stanie zwiniętym.

Gdy klikniesz ikonę (rozwiń) przy każdym panelu, w przesuwanym panelu zostaną wyświetlone
szczegóły. Kiedy rozwijasz jeden panel, inne rozwinięte panele są zwinięte, tak że obszar roboczy nie
jest ukryty.

W panelu Informacje pomocnicze pojawia się opcja Więcej, jeśli w widoku mają być wyświetlone
dodatkowe zakładki.

Jeśli dodajesz etykietę w długich widżetach, system skraca jej nazwę.

• Unikaj dodawania etykiet w długich widżetach

• Kliknij tylko ikonę widżetu. Cały rząd na liście rozwijanej Więcej nie jest klikalny.

Uwaga

Zestaw Agent Desktop może być zainstalowany jako aplikacja. Zachowanie responsywne jest tu takie samo
jak w opartym na przeglądarce Agent Desktop.

• Twój administrator określa, czy niestandardowy widget jest responsywny, czy nie.

• Widżety nieresponsywne nie mogą zapewnić najlepszych wrażeń użytkownikowi i nie są
wyświetlane, gdy obszar wyświetlania ma szerokośćmniejszą niż 736 pikseli. Zwiększ szerokość
do 737 pikseli lub więcej, aby wyświetlić widżety skonfigurowane jako nieresponsywne.

Uwaga
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Zainstaluj aplikację Stacjonarny
Możesz zainstalować Stacjonarny jako aplikację, jeśli Stacjonarny jest dostępna za pomocą nowoczesnej
przeglądarki internetowej, która obsługuje progresywne aplikacje internetowe (PWA).

PWA to aplikacje internetowe, które wykorzystują najnowsze technologie, by połączyć to, co najlepsze w
aplikacjach internetowych i mobilnych. Myśl o nich jak o stronach internetowych zbudowanych przy użyciu
technologii internetowych, ale działających jak aplikacje.

Systemy operacyjne i przeglądarki, które obsługują Stacjonarny jako aplikację, to:

• Systemy operacyjne –Windows 10, Windows 11, macOS i Chrome OS

• Przeglądarki internetowe – Google Chrome i Edge Chromium (MS Edge)

Zanim rozpoczniesz

• Musisz być zalogowany do Stacjonarny. Więcej informacji znajdziesz w Zaloguj się do witryny Agent
Desktop.

• Musisz używać nowoczesnej przeglądarki internetowej, która obsługuje PWA, takiej jak Google Chrome
i Edge Chromium (MS Edge).

Procedura

Krok 1 Kliknij link Instaluj aplikację wyświetlony w wiadomości z powiadomieniem lub ikonę Instaluj Webex
CC Desktop wyświetloną na pasku adresu.

Krok 2 Kliknij przycisk Instaluj.

Po zainstalowaniu Stacjonarny otwiera sięw indywidualnym oknie aplikacji i może być używany jako osobna
aplikacja na pulpicie. Możesz dodać aplikację do swojego ekranu głównego lub przypiąć ją do paska zadań,
by mieć do niej łatwy dostęp.

• Kiedy zalogujesz się na stronie Stacjonarny lub wyczyścisz pamięć podręczną, otrzymasz
informację o możliwości zainstalowania Stacjonarny jako aplikacji desktopowej.

• Nie możesz zainstalować programu Stacjonarny jako aplikacji desktopowej za pomocą
przeglądarki Firefox.

• Kiedy uzyskujesz dostęp do Stacjonarny z poziomu przeglądarki internetowej lub aplikacji,
wrażenia użytkownika (UX) pozostają niezmienione, z tą różnicą, że pasek adresu nie jest
częścią aplikacji desktopowej.

• Aby odinstalować aplikację Stacjonarny:

• Kliknij ikonę elipsy na pasku tytułu aplikacji.

• Kliknij Dezinstalacja Webex CC Desktop > Usuń.

Uwaga
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Zmiana stanu dostępności
Kiedy logujesz się do systemu Agent Desktop, twój stan jest ustawiony na domyślny stan bezczynności
(powód) skonfigurowany przez twojego administratora. Aby akceptowaćwszelkie połączenia, czaty, e-maile
lub rozmowy w wiadomości społecznościowejżądania, musisz ustawić swój stan na Dostępny.

Aby zmienić stan domyślny:

Zanim rozpoczniesz

Musisz być zalogowany do Stacjonarny. Więcej informacji znajdziesz w Zaloguj się do witryny Agent
Desktop.

Procedura

Krok 1 Kliknij listę rozwijaną Stan dostępności, która jest wyświetlana na nagłówek poziomy.
Krok 2 Wybierz wymagany stan dostępności z listy rozwijanej lub użyj pola wyszukiwania, aby przefiltrować listę.

Lista rozwijana wyświetla stan Dostępny oraz stany bezczynności skonfigurowane przez twojego
administratora.

Reaguj na limit czasu bezczynności
Aktywność agenta obejmuje obsługę kontaktów, pracę nadwłasnymi widżetami lub wykonywanie dowolnych
zadań na Agent Desktop. Jeśli nie wykonasz żadnej czynności na Agent Desktop w stanie Dostępny lub
Bezczynny, będziesz uważany za nieaktywnego.

Twój administrator konfiguruje wartość limitu czasu bezczynności. Jeśli nie będziesz aktywny w Agent
Desktop przez określony czas, Agent Desktop wyloguje cię automatycznie. Na minutę przed upływem
skonfigurowanego czasu zostaniesz powiadomiony za pomocą okna dialogowego Przedłużona bezczynność
z licznikiem czasu. Jeśli nie podejmiesz działania przed upływem czasu, Agent Desktop wyloguje Cię. To
okno dialogowe jest wyświetlane niezależnie od stanu dostępności. Powiadomienie wyskakujące jest
wyświetlane w przeglądarce, jeśli Agent Desktop nie jest aktywnym oknem lub kartą przeglądarki.

Zanim rozpoczniesz

• Musisz być zalogowany do Stacjonarny. Więcej informacji znajdziesz w Zaloguj się do witryny Agent
Desktop.

• Na Agent Desktop przez dłuższy czas nie ma żadnej aktywności.

Procedura

Krok 1 Wybierz jedną z następujących opcji:
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• Zostań zalogowany: Umożliwia pozostanie zalogowanym, dopóki nie wylogujesz się przed upływem
czasu.

• Wyloguj się: Umożliwia wylogowanie się z Agent Desktop

W oknie dialogowym Długa bezczynność pojawia się licznik na minutę przed upływem skonfigurowanego
czasu.

Krok 2 Jeśli zostaniesz automatycznie wylogowany, kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe.

Zastosuj powód zakończenia
Uzasadnienie wskazuje, dlaczego klient zadzwonił do centrum kontaktowego, i zapisuje twoje doświadczenie
w pomaganiu klientowi w rozwiązaniu jego problemów. Twoje przedsiębiorstwo wykorzystuje te informacje
do mierzenia skuteczności i sukcesu centrum kontaktowego.

Przyczyna zakończenia jest stosowana po zakończeniu interakcji z klientami. W poniższych scenariuszach
wybierz powód zakończenia:

• Kiedy kończysz aktywne połączenie głosowe, czat lub rozmowy w wiadomości społecznościowej z
klientem.

• Gdy przełączysz aktywne połączenie głosowe, czat, e-mail lub rozmowywwiadomości społecznościowej.

• Kiedy wysyłasz wiadomość e-mail z odpowiedzią do klienta.

• Kiedy klient kończy aktywne połączenie głosowe lub zapytanie na czacie.

Zanim rozpoczniesz

Aby zastosować powód zawinięcia, musisz mieć aktywną interakcję z klientem.

Procedura

Krok 1 Kliknij Zakończ lub Przekaż lub Wyślij, zależnie od swojego scenariusza.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Przyczyny zakończenia.

Licznik czasu i powody zawijania, które pojawiają się w oknie dialogowym Przyczyny zakończenia, są
konfigurowane przez twojego administratora.

Krok 2 (Opcjonalnie) Kliknij Anuluj automatyczne kończenie, aby zapobiec automatycznemu zawijaniu pulpitu.
Krok 3 Możesz wybrać wymaganą przyczynę z listy rozwijanej lub użyć pola wyszukiwania, aby przefiltrować

listę. W danym momencie możesz wybrać tylko jeden powód kończenia.

Cisco Webex Contact Center Agent Desktop – podręcznik użytkownika
49

Korzystanie z Agent Desktop
Zastosuj powód zakończenia



• Licznik odliczający czas pojawia się obok stanu Zakończenie, wskazując czas, który upłynął
od zakończenia interakcji.

• W oknie dialogowym Przyczyny zakończenia pojawia się licznik odliczający czas, jaki
pozostał do automatycznego zakończenia interakcji. Jeśli nie wybierzesz przyczyny zawijania,
zanim licznik czasu osiągnie zero, podczas automatycznego zawijania zostanie podana domyślna
przyczyna zawijania.

Uwaga

Krok 4 Kliknij przycisk Wyślij zakończenie.

Usuwanie przerwanej interakcji
Interakcja z klientem (głosowa lub cyfrowa) może przestać reagować, gdy żądanie API lub zdarzenie nie
załaduje danych do panelu Kontrola interakcji. Gdy interakcja nie reaguje, nie możesz wykonać żadnej operacji
(Wstrzymanie, Transfer, Konsultacje, Zakończenie). Twój administrator może zakończyć niereagującą
interakcję z klientem lub wymusić wypisanie cię z systemu Agent Desktop.

Okno dialogowe Interakcja zakończona pojawia się na stronie Agent Desktopw następujących scenariuszach:

• Jeśli twój administrator zakończy interakcję z klientem.

• Jeśli jesteś na konsultacji lub telekonferencji z innym agentem, a twój administrator wyloguje cię. Agent,
z którym się konsultowano lub z którym się konferowano, jest o tym informowany.

Zanim rozpoczniesz

• Skontaktuj się z administratorem. Twój administrator musi skończyć z brakiem reakcji na interakcje z
klientami.

• Okno dialogowe Interakcja zakończona musi być wyświetlone na stronie Agent Desktop.

Procedura

Krok 1 Kliknij OK w oknie dialogowym Interakcja zakończona.

Interakcja z klientem jest usuwana z Agent Desktop. W zakładce Historia kontaktów nie są wyświetlane
interakcje, które zostały usunięte przez twojego administratora.

Krok 2 (Opcjonalnie) Kliknij łącze Szczegóły błędu.
Krok 3 (Opcjonalnie) Kliknij Kopia ID śledzenia.

Podziel się skopiowanym ID śledzenia ze swoim administratorem, aby rozwiązać problem. Aby uzyskać
więcej informacji, patrz Rozwiązywanie problemów z pulpitem, na stronie 51.

W okienku Historia interakcji z agentem powód zawijania pojawia się jako N/A, ponieważ interakcja nie jest
zakończona.
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Rozwiązywanie problemów z pulpitem
Gdy nie uda się załadować danych na pulpit za pomocą żądania API lub zdarzenia, zostaniesz o tym
poinformowany komunikatem o błędzie. Możesz skopiować identyfikator błędu i przekazać go swojemu
administratorowi, aby rozwiązać problem.

Jeśli doświadczasz problemów z pulpitem, możesz wysłać logi pulpitu do swojego administratora w
celu zbadania problemu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Pobierz raport o błędach, na stronie 57.

Uwaga

Procedura

Krok 1 W oknie dialogowym błędu kliknij łącze Szczegóły błędu.
Krok 2 Kliknij opcję Kopiuj identyfikator śledzenia.

Podziel się skopiowanym ID śledzenia ze swoim administratorem, aby rozwiązać problem.

Wyskakujący ekran
Screen Pop to okno lub zakładka, która pojawia się na Agent Desktop. Wyskakujące ekrany są uruchamiane
na podstawie zdarzeń skonfigurowanych przez administratora.

Screen pop dostarcza więcej informacji o żądaniu. Na przykład, administrator tworzy przepływ pracy, aby
wywołać wyskakujący ekran, gdy użytkownik przyjmuje połączenie przychodzące, z opcją wyświetlania
jako zakładka w panelu Informacje pomocnicze. Kiedy przyjmiesz połączenie przychodzące, informacja o
wyświetleniu ekranu pojawi się w zakładce Wyskakujące okienko w panelu Informacje pomocnicze w
Agent Desktop.

Kiedy akceptujesz prośbę, na ekranie Agent Desktop wyświetlane jest powiadomienie o tym, że prośba jest
powiązana z wyskakującym okienkiem. W zależności od opcji wyświetlania, możesz wyświetlić okienko
na Agent Desktop.

Twój administrator konfiguruje ekran, który ma być wyświetlany w jeden z następujących sposobów:

• W istniejącej zakładce przeglądarki, aby zastąpić poprzednie okienko.

• Jako nowa karta przeglądarki, nie wpływając na istniejące okienko.

• Jako podkartę w zakładce Wyskakujące okienko w panelu Informacje pomocnicze.

• Jako niestandardowa strona okienka, do której można przejść, klikając ikonę Wyskakujące okienko
na stronie Pasek nawigacyjny.

• Jako jeden zwidżetów na stronie niestandardowej, która jest dostępna po kliknięciu ikony niestandardowej
na stronie Pasek nawigacyjny.
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Jeśli przypadkowo zamknąłeśwyskakujący ekran, możesz uzyskać do niego dostęp ponownie, klikając
łącze wyskakującego okienka wCentrum powiadomień. Aby uzyskaćwięcej informacji, patrz Dostęp
do wyskakującego okienka, na stronie 52.

Uwaga

Screen pop wyświetla szczegóły dotyczące klienta w oparciu o aktualnie wybraną interakcję. Na przykład:

• Kiedy przyjmujesz interakcję od klienta Janina Nowak, na karcie Wyskakujący ekran w panelu
Informacje pomocnicze lub na stronie niestandardowej wyświetlane jest okienko związane z Janiną.

• Kiedy przechodzisz od jednego klienta Janina Nowak do innego klienta Tomasz Kowalski, na zakładce
Wyskakujące okienko w panelu Informacje pomocnicze lub na stronie niestandardowej wyświetlane
jest okienko związane z Tomaszem Kowalskim.

Twój administrator może skonfigurować więcej niż jedno okienko żądania. Ekrany wyświetlane są jako
podkarty w zakładce o nazwie Wyskakujący ekran. Aby zmaksymalizować ekran wyświetlany w zakładce

podrzędnej, kliknij .

Kiedy podajesz powód zakończenia żądania, powiązany z nim ekran w okienku Informacje pomocnicze lub
na stronie niestandardowej zostaje zamknięty.

• Jeśli na stronie niestandardowej skonfigurowano wyskakiwanie na ekran, ikona Wyskakujący
ekran jest zawsze wyświetlana na stronie Pasek nawigacyjny, niezależnie od tego, czy
zaakceptowałeś, czy zakończyłeś żądanie.

• Jeśli screen pop jest skonfigurowany na stronie niestandardowej w układzie pulpitu, ale przepływ
nie jest zdefiniowany w Projektancie przepływów, strona niestandardowa jest pusta.

Uwaga

Dostęp do wyskakującego okienka
Aby uzyskać dostęp do przypadkowo zamkniętego ekranu wyskakującego:

Procedura

Krok 1 Kliknij (Centrum powiadomień) ) na ikonie nagłówek poziomy.

Lista rozwijanawyświetlawiadomośćDostarczono ekran wyskakujący, czas, jaki upłynął, oraz automatyczną
identyfikację numeru (ANI) połączenia głosowego.

Krok 2 Kliknij hiperłącze na wyskakującym ekranie. Tekst wyświetlany dla hiperłącza z ekranu wyskakującego jest
definiowany przez twojego administratora. W zależności od konfiguracji routingu, którą Twój administrator
ustawiłw Flow Designer, możesz zobaczyć albo niestandardowy tekst wyświetlany, albo hiperłącze Otwórz
ponownie wyskakujący ekran.

Ekran jest wyświetlany w jeden z następujących sposobów:

• W istniejącej zakładce przeglądarki, zastępującej poprzedni ekran
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• Jako nowa karta przeglądarki bez wpływu na istniejący ekran

• Jako nowa karta w okienku Informacje pomocnicze.

• Jako strona niestandardowa

• Jako jeden z widżetów na stronie niestandardowej

Profil użytkownika
Ikona Profil użytkownika jest wyświetlana w prawym górnym rogu Stacjonarny. Kiedy klikniesz ikonę
Profil użytkownika, wyświetlone zostaną następujące informacje:

• Zdjęcie profilowe

Jeśli twoje zdjęcie profilowe nie jest skonfigurowane, inicjały są
wyświetlane na podstawie imienia i nazwiska. Zdjęcie profilowe możesz
skonfigurować podczas aktywacji konta lub później na swojej stronie profilu
CiscoWebex.Więcej informacji znajdziesz na stronieDodaj swoje zdjęcie
profilowe.

Uwaga

• Nazwa użytkownika

• Ustawienia profilu: Ustawienia konta użytkownika umożliwiające dostęp do Stacjonarny. Aby uzyskać
więcej informacji, patrz Ustawienia profilu.

• Pojemność kanału: Liczba kontaktów, które możesz obsłużyć na każdym kanale medialnym w danym
czasie. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Wyświetl pojemność kanału, na stronie 54.

• Ustawienia użytkownika: w sekcji ustawienia użytkownika znajdują się następujące opcje:

• Ustawienia powiadomień: Ustawienia wyświetlania powiadomień i alarmów na pulpicie. Aby
uzyskać więcej informacji, patrz Włączanie i wyłączanie ustawień powiadomień, na stronie 55.

• Resetuj cały układ pulpitu: opcja przywracania domyślnego widoku układu ekranu
skonfigurowanego przez administratora. Aby uzyskaćwięcej informacji, patrz Resetuj układ pulpitu,
na stronie 119.

• Przełącz na tryb ciemny: Przycisk przełączający, który włącza lub wyłącza ciemny motyw tła
Stacjonarny. Wybór trybu ciemnego zostanie zachowany do czasu wyczyszczenia pamięci podręcznej
przeglądarki.

• Pomoc: w sekcji Pomoc znajdują się następujące opcje:

• Skróty klawiaturowe: opcja umożliwiająca dostęp do listy skrótów klawiaturowych. Aby uzyskać
więcej informacji, patrz Dostęp do skrótów klawiaturowych, na stronie 39.

• Pobierz raport o błędach: opcja umożliwiająca pobranie raportów o błędach. Aby uzyskaćwięcej
informacji, patrz Pobierz raport o błędach, na stronie 57.
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• Wyloguj: opcja wylogowania z Stacjonarny. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Wylogowanie się z
aplikacji Stacjonarny, na stronie 62.

Zmień zespół
Możesz zmienić zespół, jeśli nie masz aktywnej prośby o kontakt lub rozmowy.

Zanim rozpoczniesz

• Musisz być zalogowany do Stacjonarny. Więcej informacji znajdziesz w Zaloguj się do witryny Agent
Desktop.

• Musisz być związany z więcej niż jednym zespołem.

Procedura

Krok 1 Kliknij opcję Profil użytkownikaKonfiguracja w prawym górnym rogu Stacjonarny.

• Domyślnie w sekcji Zespółwyświetlana jest bieżąca drużyna, która została wybrana w oknie
dialogowym Dane logowania stacji podczas logowania.

• Niemożesz zmienić swojego zespołu, jeśli masz aktywne zadania, interakcje lub przychodzące
zlecenia zadań. Opcja Zespół jest wyłączona.

Uwaga

Krok 2 Kliknij pozycję zespół.
Krok 3 W sekcji Zespół wybierz zespół z listy rozwijanej Zespół lub użyj pola wyszukiwania, aby przefiltrować

listę.

Nazwy zespołów sąwyświetlanew kolejności alfabetycznej. Domyślnie wybrana jest twoja bieżący
zespół.

Uwaga

Krok 4 Kliknij opcję Zapisz zaznaczenie.

Kontrolka Zapisz wybór jest wyłączona, jeśli nie jesteś związany z więcej niż jednym zespołem.Uwaga

Zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o potwierdzenie zmiany zespołu.

Krok 5 Kliknij pozycję Zmień zespół.

Zostanie wyświetlony komunikat o udanej zmianie zespołu. Stosowany jest układ pulpitu i strategia routingu
(kanał głosowy lub cyfrowy) nowego zespołu.

Wyświetl pojemność kanału
Twój administrator konfiguruje liczbę kontaktów, które możesz obsługiwać na każdym kanale medialnym
w danym czasie, na podstawie twojego profilu multimedialnego, w tym kolejki w danym kanale.

• Aby wyświetlić pojemność kanału, kliknij Profil użytkownika w prawym górnym rogu Stacjonarny.
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SekcjaPojemność kanałuwyświetla typ routingu i liczbę kontaktów, które możesz obsłużyć na każdym
kanale medialnym.

Kanały medialne to Czat, E-mail, Głos i Społecznościowe. Na przykład, jeśli numer jest podany jako 1 przy
identyfikatorze kanałumedialnegoGłos i 3 przyCzat, to możesz odebrać tylko jedno przychodzące połączenie
głosowe i trzy żądania czatu.

Identyfikatory kanałów medialnych są podświetlone tylko wtedy, gdy pojemność jest przydzielona.
Na przykład, jeśli liczba kontaktów, które możesz obsłużyć dla Głos jest skonfigurowana jako 1, a dla
Czat jako 0, to plakietka kanału medialnego dla Głos jest podświetlona, a dla Czat jest wyszarzona.

Uwaga

Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące mediów:

SzczegółyTyp trasowania

Pozwala na jednoczesną obsługę wielu kontaktów we
wszystkich kanałach. Na przykład Czat-2, E-mail-4, Głos-1
i Społecznościowe-2.

Mieszane

Umożliwia obsługę jednego obowiązkowego kanału czasu
rzeczywistego, głosowego lub czatu, wraz z innymi
skonfigurowanymi kanałami. Na przykład E-mail-4 i Głos-1.

Mieszane w czasie rzeczywistym

Pozwala na obsługę tylko jednego kontaktu w danym czasie.
Na przykład Głos-1.

Wykluczający

Włączanie i wyłączanie ustawień powiadomień
Powiadomienia informują cię o tym, że wydarzyło się coś nowego, co może wymagać twojej uwagi.
Powiadomienia na pulpicie obejmują alerty, nowe wiadomości, zmiany stanu itd. Aby uzyskać więcej
informacji, patrz Powiadomienia na pulpicie, na stronie 26.

Aby włączyć powiadomienia z pulpitu:

Zanim rozpoczniesz

Musisz być zalogowany do Stacjonarny. Więcej informacji znajdziesz w Zaloguj się do witryny Agent
Desktop.

Procedura

Krok 1 Kliknij opcję Profil użytkownikaKonfiguracja w prawym górnym rogu Stacjonarny.
Krok 2 W sekcji Ustawienia użytkownika kliknij przycisk Ustawienia powiadamiania.
Krok 3 Kliknij przycisk przełączającyWłącz powiadomienia, aby włączyć lub wyłączyćwyświetlanie powiadomień

na pulpicie.
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• Powłączeniu powiadomień, (Centrum Powiadomień) jest wyświetlana na ikonie nagłówek
poziomy.

• Domyślnie przycisk przełączający Włącz powiadomienia jest włączony.

Uwaga

Krok 4 Kliknij przycisk przełączający Włączenie cichych powiadomień, aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie
wizualnych alertów na pulpicie. Kiedy włączysz ciche powiadomienia, alerty z pulpitu są dostarczane do
Centrum powiadomień. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Dostęp do Centrum powiadomień, na stronie
56.

Domyślnie przycisk przełączający Włącz ciche powiadomienia jest wyłączony.Uwaga

Krok 5 Kliknij przycisk przełączającyWłącz ciche powiadomienia, aby włączyć lub wyłączyć odtwarzanie dźwięku
w powiadomieniach na pulpicie. Użyj suwaka, aby wyregulować głośność.

a) Kliknij , aby wyciszyć dźwięk, a aby go wyłączyć, kliknij .

b) Kliknij , by posłuchać domyślnego dźwięku.

Domyślnie przycisk przełączający Włącz powiadomienia dźwiękowe jest włączony, a głośność
jest ustawiona na 80 procent.

Uwaga

Twoje zmianywUstawieniach powiadomień zostaną zachowane do czasuwyczyszczenia pamięci podręcznej
przeglądarki. Kiedy sięwylogujesz i zalogujesz ponownie, wartości domyślne zostaną przypisane do kontrolki
Ustawienia powiadomień.

Dostęp do Centrum powiadomień
Centrum powiadomień wyświetla alerty i powiadomienia z pulpitu.

Aby uzyskać dostęp do Centrum powiadomień:

Zanim rozpoczniesz

Upewnij się, że zaznaczyłeś opcję Włącz powiadomienia w sekcji Ustawienia powiadomień, aby uzyskać
dostęp do Centrum powiadomień. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Włączanie i wyłączanie ustawień
powiadomień, na stronie 55.

Procedura

Krok 1 Kliknij (Centrum powiadomień) ) na ikonie nagłówek poziomy.
Zostanie wyświetlona lista wszystkich nieprzeczytanych powiadomieńwraz z czasem, jaki upłynął od każdego
z nich.

Krok 2 (Opcjonalnie) Kliknij Zaznacz wszystkie jako przeczytane, aby oznaczyć wszystkie swoje wiadomości
jako przeczytane i wyczyścić powiadomienia o nieprzeczytanych.
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• Ikona wyświetla plakietkę wskazującą liczbę nieprzeczytanych powiadomień (na przykład

).

• Powiadomienia na pulpicie mogą być układane w stosy i mogą być automatycznie odrzucane
lub zamykane przez ciebie. Kliknij Ignoruj powiadomienia, aby wyłączyć powiadomienia.

• Powiadomienia na pulpicie są usuwane po wylogowaniu się z pulpitu.

Uwaga

Pobierz raport o błędach
Jeśli doświadczasz problemów z pulpitem, możesz wysłać logi pulpitu do swojego administratora w celu
zbadania problemu.

Zanim rozpoczniesz

Musisz być zalogowany do Stacjonarny. Więcej informacji znajdziesz w Zaloguj się do witryny Agent
Desktop.

.

Procedura

Krok 1 Kliknij opcję Profil użytkownikaKonfiguracja w prawym górnym rogu Stacjonarny.
Krok 2 W sekcji Pomoc kliknij Pobierz Raport o błędach.

Po pomyślnym pobraniu przez pulpit raportu o błędzie możesz udostępnić go administratorowi, aby zbadał
problem.

• Możesz pobrać raport o błędach nawet wtedy, gdy pulpit jest w trakcie odzyskiwania danych
po awarii połączenia.

• Jeśli twoja przeglądarka zamrozi się lub zawiesi, zanim będziesz mógł kliknąć opcję Pobierz
raport o błędach i będziesz musiał ponownie uruchomić przeglądarkę, nie klikaj od razu
opcji Pobierz raport o błędach.

Po ponownym uruchomieniu przeglądarki dzienniki nie są już dostępne. Poczekaj, aż na
pulpicie znów pojawi się problem, a następnie wybierz tę opcję.

Uwaga

Aplikacja Webex
Oferowany przez CiscoAplikacjaWebex jest rozwiązaniem korporacyjnym do prowadzenia wideokonferencji,
spotkań online, dzielenia ekranu i webinarów. Aby uzyskaćwięcej informacji, patrz https://www.webex.com/
all-new-webex.html.
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Aplikacja Webex wraz z funkcjami przesyłania wiadomości, dzwonienia i spotkań jest skonfigurowany w
ramach Agent Desktop. Dzięki temu możesz współpracować z innymi agentami, przełożonymi i ekspertami
merytorycznymi (MŚP) w swojej organizacji bez konieczności opuszczania strony Agent Desktop. Sterowanie
połączeniami nie jest jednak dostępne. Do odbierania i wykonywania połączeń nadal potrzebujesz
zewnętrznego, nie osadzonego Aplikacja Webex. Więcej informacji znajdziesz w Aplikacje do dzwonienia.

Twój administrator konfiguruje funkcję Aplikacja Webex poprzez aktualizację układu pulpitu.

Przełożeni i MSP muszą pobrać Klient Webex na swój system (urządzenie osobiste) lub uzyskać dostęp
Aplikacja Webex poprzez użycie Aplikacja Webex dla sieci (https://web.webex.com/). Klient Webex odnosi
się do Aplikacja Webex pobranego na twój system (urządzenie osobiste). Więcej informacji znajdziesz w
Ściągnij aplikację.

Jeśli ustawiłeś swoją dostępność na opcję Nie przeszkadzać (DND) na stronie Klient Webex,
powiadomienia przeglądarki o przychodzących połączeniach głosowych nie są wyświetlane na Agent
Desktop. Więcej informacji na temat dostępu do Klient Webex jako urządzenia końcowego znajdziesz
w Urządzenia agentów, na stronie 4.

Uwaga

Powiadomienia

Powiadomienia informują cię o nowych zdarzeniach Aplikacja Webex na pulpicie, które wymagają twojej
uwagi. Powiadomienia pojawiają się niezależnie od tego, czy używasz AplikacjaWebex czy nie. Aby uzyskać
więcej informacji, patrz Powiadomienia, na stronie 25.

• AplikacjaWebexw ramachAgent Desktop obsługuje tylko DoNot Disturb (DND), a nie preferencje
określone w powiadomieniach (Ustawienia > Powiadomienia).

• Nawet jeśli ustawisz swoją dostępność na DND, możesz otrzymywać powiadomienia na Agent
Desktop w następującym scenariuszu:

Załóżmy, że zalogowałeś się na stronie Agent Desktop, ustawiłeś dostępność na DND i nie
zminimalizowałeś ani nie zamknąłeśAplikacjaWebex w ramach Agent Desktop.Wmiędzyczasie
uzyskałeś dostęp do Aplikacja Webex w innych instancjach (Klient Webex lub Aplikacja Webex
dla sieci). Może zostać wyświetlone powiadomienie. Jednak kiedy klikniesz powiadomienie lub
uzyskasz dostęp doAplikacjaWebexw obrębie Agent Desktop, to dalsze powiadomienia nie będą
wyświetlane na stronie Agent Desktop.

Uwaga

Powiadomienie o toaście – przeglądarka

Jeśli Aplikacja Webex lub Agent Desktop jest nieaktywny, wyświetlane są powiadomienia o tosterze
przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Powiadomienie o toaście – przeglądarka, na stronie 25.

Musisz zezwolić na powiadamianie przez przeglądarkę o toaście dla Aplikacja Webex for Web
(https://web.webex.com/), wybierając opcję, gdy pojawi sięmonit, lub włączając uprawnienia w ustawieniach
przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj do sekcji Uprawnienia do korzystania z witryny w
ustawieniach swojej przeglądarki.
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Jeśli używaszAplikacjaWebexwewnątrz Agent Desktop i KlientWebex, otrzymasz dwa powiadomienia.
To znaczy, że na Agent Desktop i Klient Webex. Bardzo zalecane jest wylogowanie się z programu
Klient Webex, aby uzyskać jak najlepsze wrażenia z użytkowania Agent Desktop.

Uwaga

Powiadomienia na pulpicie

Jeśli zminimalizowałeś lub zamknąłeśAplikacja Webex, powiadomienia z pulpitu sąwyświetlane na Agent
Desktop. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Powiadomienia na pulpicie, na stronie 26.

IkonaWebexwyświetla plakietkę (na przykład ) wskazującą liczbę nieprzeczytanychwątków. Aplikacja
Webex powiadomienia nie są uwzględniane w Centrum powiadomień.

Jeśli ustawiłeś swoją dostępność naDND, powiadomienia nie sąwyświetlane na ekranie Agent Desktop
dla połączeń głosowych i rozmów. Jednak ikona Webex wyświetla plakietkę informującą o liczbie
nieprzeczytanych rozmów i nieodebranych połączeń.

Uwaga

Ograniczenia

Kiedy zmienisz szerokość Agent Desktop i Aplikacja Webex, elementy takie jak ikony i pole tekstowe
wyszukiwania są nałożone na siebie w Aplikacja Webex. Domyślny rozmiar Aplikacja Webex wyświetlany
na stronie Agent Desktop wynosi 900 x 600 pikseli (szerokość x wysokość).

Preferowana szerokość do wyświetlania elementów w Aplikacja Webex:

• Kiedy menu Nawigacja i panel Lista osób i miejsc w Aplikacja Webex są rozwinięte: Preferowana
szerokość Aplikacja Webex wynosi 800 pikseli lub więcej.

• Kiedy menu Nawigacja i panel Lista osób i miejsc w Aplikacja Webex są zwinięte: Preferowana
szerokość Aplikacja Webex wynosi 660 pikseli lub więcej.

Dostęp: Aplikacja Webex
Aby uzyskać dostęp do Aplikacja Webex w obrębie Agent Desktop:

Zanim rozpoczniesz

Musisz być zalogowany do Agent Desktop. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zaloguj się do witryny
Agent Desktop, na stronie 43.

Procedura

Krok 1 Kliknij ikonę (Webex) wyświetloną na stronie nagłówek poziomy. Alternatywniemożesz uzyskać dostęp
do Aplikacja Webex za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl+Shift+3.
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OknoAplikacjaWebex pojawi sięw prawym dolnym rogu Agent Desktop. Domyślny rozmiar wyświetlanego
okna Aplikacja Webex to 900 x 600 pikseli (szerokość x wysokość). Aby uzyskać więcej informacji, patrz
Ograniczenia, na stronie 59.

Domyślnie wyświetlana jest strona Ekranu powitalnego wraz z wiadomością powitalną.

• Aplikacja Webex nie wymaga od ciebie ponownego wpisywania danych uwierzytelniających
do logowania, ponieważ logowanie jednokrotne (SSO) jest obsługiwane.

• Kiedy zamkniesz przeglądarkę internetową bez wylogowania się z Agent Desktop i wejdziesz
na stronę Agent Desktop ponownie w tej samej przeglądarce, Aplikacja Webex okno pojawia

się bez kliknięcia ikona .

• Jeśli nie uaktywnisz konta AplikacjaWebex lubmasz problemy z logowaniem się do Aplikacja
Webex, skontaktuj się z administratorem. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w
tematach problemy z logowaniem w programie Webex.

Uwaga

Aplikacja Webex obsługuje widok responsywny, który umożliwia łatwe czytanie i nawigację w różnych
rozdzielczościach ekranu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Czas odpowiedzi, na stronie 45.

Więcej informacji o interfejsie użytkownika Aplikacja Webex znajdziesz w Twoim interfejsie użytkownika.

Krok 2 W programie Aplikacja Webexmożna wykonać następujące czynności:

• Wysłać wiadomość do innego agenta bezpośrednio lub do przestrzeni grupowej, porządkować
wiadomości i udostępniać treści. Więcej informacji znajdziesz tutaj: Wiadomość.

• Nawiązywanie połączenia z innym agentem i Konfigurowanie preferencji połączeń. Więcej informacji
na ten temat można znaleźć w części Połączenia.

• Otrzymujesz powiadomienie dźwiękowe o połączeniu przychodzącym.

• Możesz odebrać połączenie przychodzące od klienta na stronie Agent Desktop i od kolegi
na stronie Aplikacja Webex tym samym czasie. Dobrą praktyką jest najpierw odebranie
połączenia przychodzącego od klienta.

• Kiedy odbierasz połączenie przychodzące na Aplikacja Webex, przy nazwie pojawia się
licznik czasu. Kiedy jest zminimalizowany, Aplikacja Webex wyświetla pasek, a na nim
jest wyświetlany zegar.

• Kiedy prowadzisz rozmowę przychodzącą lub wychodzącą z klientem, możesz odebrać
połączenie przychodzące od kolegi z pracy na Aplikacja Webex. Dobrą praktyką jest
najpierw kończenie rozmowy głosowej z klientem, a dopiero potem uczestniczenie w
połączeniu Aplikacja Webex.

• Kiedy jesteś zajęty kontaktami z klientami lub potrzebujesz trochę czasu na pracę bez
przerywania jej wiadomościami lub połączeniami, możesz ustawić swoją dostępność
na tryb Nie przeszkadzać (DND) na Aplikacja Webex. Aby uzyskać więcej informacji,
zobacz Powiadom innych o zajętości.

Uwaga

• Zaplanuj spotkania, ustaw swoje preferencje dotyczące spotkań i nagrywaj spotkania.Więcej informacji
na ten temat można znaleźć w części Spotkania.
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• Kiedy akceptujesz prośbę o spotkanie na Aplikacja Webex, na tle pokoju pojawia się
zegar. Kiedy jest zminimalizowany, Aplikacja Webex wyświetla pasek, a na nim jest
wyświetlany zegar.

• Twój administrator definiuje uprawnienia do spotkań dla Webex Enterprise Edition.

Uwaga

• Aktualizuj swój profil, status, powiadomienia i tło. Więcej informacji można znaleźć w części
Personalizuj Webex.

• Zdjęcie profilowewyświetlane na stronach Agent Desktop i profil użytkownika Aplikacja
Webex są takie same.

• Domyślnie AplikacjaWebexwyświetlamotyw tła Agent Desktop.Możesz jednak zmienić
motyw tła Aplikacja Webex albo na Domyślny, albo na Jasny (Ustawienia > Wygląd).

• Motyw tła Aplikacja Webex ma pierwszeństwo przed motywem Agent Desktop.

• Jeśli przeładujesz lub wylogujesz się z Agent Desktop i zalogujesz się ponownie,
Aplikacja Webex wyświetla motyw Agent Desktop.

Uwaga

Aby uzyskaćwięcej informacji na temat funkcji AplikacjaWebex i sposobu użycia, patrz Powitanie wWebex.

Krok 3 (Opcjonalnie) Aby przeciągnąć lub zmienić rozmiar Aplikacja Webex, wykonaj następujące czynności:

• Aby przeciągnąć Aplikacja Webex, najedź kursorem myszy na nagłówek Aplikacja Webex. Wskaźnik
myszy zmienia się na . Kliknij i przeciągnij Aplikacja Webex na wymaganą pozycję.

• Aby zmienić rozmiar AplikacjaWebex, najedź kursoremmyszy na krawędźAplikacjaWebex.Wskaźnik

zmienia się na lub (uchwyt rozmiaru) na podstawie umieszczenia wskaźnika. Kliknij i przeciągnij
uchwyt zmiany rozmiaru, aby zmienić rozmiar strony Aplikacja Webex.

• Nie możesz zmienić rozmiaru Aplikacja Webex poza minimalną szerokość i wysokość 480 x 320
pikseli. To gwarantuje, że zawartość Aplikacja Webex pozostanie czytelna.

• Aby zmaksymalizować Aplikacja Webex, kliknij . Kiedy Aplikacja Webex jest zmaksymalizowane
powiadomienia Agent Desktop są wyświetlane w prawym górnym rogu Aplikacja Webex.

• Aby zminimalizować Aplikacja Webex, kliknij przycisk . Możesz też użyć skrótu klawiaturowego
Ctrl+Shift+1. Gdy jest zminimalizowany, Aplikacja Webex jest wyświetlany jako pływający pasek,
który można przeciągnąć w wybrane miejsce na Agent Desktop.

• Aby przywrócić zminimalizowaną Aplikacja Webex, kliknij pływający pasek Aplikacja Webex.

Możesz też użyć skrótu klawiaturowego Ctrl+Shift+1 lub kliknąć .

• Aby zamknąć program Aplikacja Webex, kliknij przycisk .

• Aby otworzyć zamknięty Aplikacja Webex, kliknij przycisk . Możesz też użyć skrótu
klawiaturowego Ctrl+Shift+3.
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• Pływający pasek, rozmiar i pozycja Aplikacja Webex są stałe nawet wtedy, gdy przełączasz sięmiędzy
stronami, przeładowujesz strony lub wylogowujesz się z Agent Desktop i są zachowywane do czasu
wyczyszczenia pamięci podręcznej przeglądarki.

Nie możesz wylogować się z Aplikacja Webex z Agent Desktop. Kiedy wylogowujesz się z Agent
Desktop, wylogowujesz się również z Aplikacja Webex. Aby uzyskać więcej informacji, patrz
Wylogowanie się z aplikacji Stacjonarny, na stronie 62.

Uwaga

Rozwiązuj Aplikacja Webex problemy

Aby rozwiązać wszelkie problemy związane z Aplikacja Webex, możesz wykonać następujące czynności:

• Prześlij ID śledzenia błędu. Aby uzyskaćwięcej informacji, patrz Rozwiązywanie problemów z pulpitem,
na stronie 51.

• Udostępnij dzienniki Agent Desktop. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Pobierz raport o błędach,
na stronie 57.

• Wyślij logi z Aplikacja Webex (Profile i preferencje > Pomoc > Wyślij dzienniki). Aby uzyskać
więcej informacji, zobacz Wsparcie dla Webex.

• Wyczyść pamięć podręczną przeglądarki i spróbuj ponownie zalogować się na stronie Agent Desktop.

Dodawanie emoji w rozmowie WhatsApp
Agenci mogą dodawać emoji w odpowiedzi, dzięki czemu rozmowa staje się efektywna i interaktywna.

Procedura

Krok 1 Kliknij ikonę Emoji w polu komponowania.

Na ekranie pojawi się modal z listą skonfigurowanych emoji.

Krok 2 Kliknij na wybrany emoji, aby dodać go do rozmowy.

Wylogowanie się z aplikacji Stacjonarny

Nie zamykaj przeglądarki, aby wylogować się z aplikacji Stacjonarny. Nie możesz wylogować się z
Stacjonarny, jeśli prowadzisz aktywną rozmowę. Zanim się wylogujesz, zakończ wszystkie swoje
aktywne rozmowy. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zastosuj powód zakończenia, na stronie 49.

Ważne

Aby wylogować się z Agent Desktop:
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Zanim rozpoczniesz

Umożliwia zakończenie aktywnej rozmowy z klientem.

Procedura

Krok 1 Upewnij się, że stan jest ustawiony na bezczynność. Kliknij opcję Konfiguracja Profil użytkownika w
prawym górnym rogu Stacjonarny.

Krok 2 Kliknij opcję Wyloguj się.

• Jeśli znajdujesz się w stanie Dostępny lub Bezczynność bez żadnych trwających rozmów,
twój przełożony może wypisać cię z Stacjonarny. Należy zalogować się ponownie, aby
uzyskać dostęp do Stacjonarny. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zaloguj się do witryny
Agent Desktop, na stronie 43.

• Przed wylogowaniem zostaniesz poproszony o przesłanie potwierdzenia.

Uwaga
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R O Z D Z I A Ł 3
Zarządzanie połączeniami głosowymi

Możesz używać pulpitu do odbierania, odpowiadania i wykonywania połączeń z klientami w zależności od
uprawnień nadanych ci przez administratora.

• Odebranie połączenia, na stronie 65
• Zmienne danych związanych z połączeniami, na stronie 67
• Zawieszanie i wznawianie połączenia, na stronie 68
• Nagrywanie rozmowy głosowej, na stronie 69
• Przekazywanie połączenia, na stronie 69
• Zainicjuj połączenie konsultacyjne, na stronie 71
• Wykonuj połączenia wychodzące, na stronie 76
• Wykonaj przychodzące połączenie w ramach kampanii wstępnej, na stronie 80
• Rozłączanie, na stronie 81

Odebranie połączenia
Możesz odbierać połączenia z klientami, jeśli twój administrator nada ci odpowiednie uprawnienia. Po
odebraniu połączenia od klienta (połączenie przychodzące) powyskakującym okienku połączenia pojawia
się okienko żądania kontaktu.Pole żądania kontaktu wyświetla etykietę Połączenie przychodzące, ikonę

(połączenie przychodzące), zmienne skonfigurowane przez Twojego administratora oraz licznik czasu,
jaki upłynął od odebrania połączenia. Stan połączenia przychodzącego jest wyświetlany jako Dzwonienie.

W żądaniu kontaktu (okienko) pojawia się etykieta Połączenie przychodzące, (Ikona połączenia
przychodzącego), numer telefonu klienta, DNIS (Dialed Number Identification Service), nazwa kolejki, która
skierowała do ciebie połączenie, oraz licznik czasu, jaki upłynął od odebrania połączenia. Stan połączenia
przychodzącego jest wyświetlany jako Dzwonienie.

Jeśli nie odbierzesz połączenia w maksymalnym dostępnym czasie, połączenie wraca do kolejki, a system
zmienia twój stan na RONA. Wyświetla się okienko z opcjami zmiany twojego stanu na Dostępny lub
Bezczynny. Aby uzyskać więcej informacji na temat okienka RONA, zobacz Stany dostępności agentów,
na stronie 29.

Kiedy jesteś w stanie RONA, nie możesz odbierać żadnych połączeń. Aby otrzymywać żądania z
dowolnych kanałów medialnych, w tym nowe połączenia głosowe, musisz ręcznie zmienić swój stan z
RONA na Dostępny.

Uwaga
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Aby odebrać połączenie:

Zanim rozpoczniesz

Musisz być w stanie Dostępny, aby przyjmować telefony od klientów.

Procedura

Krok 1 Kiedy otrzymasz prośbę o połączenie na pulpicie, użyj fizycznego telefonu, żeby je odebrać.
Zegar rozpoczyna odliczanie, a panel Kontrola interakcji jest wyświetlany.

Krok 2 Podczas obsługi połączenia możesz wykonywać następujące zadania w panelu Kontrola interakcji:

• Uaktualnij zmienne związane z wywołaniem. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Edycja zmiennych
danych związanych z połączeniami, na stronie 67.

• Zaczekaj i wznów aktywne połączenie. Aby uzyskaćwięcej informacji, patrz Zawieszanie i wznawianie
połączenia, na stronie 68.

• Nagrywanie i wstrzymywanie nagrywania rozmowy głosowej. Aby uzyskać więcej informacji, patrz
Nagrywanie rozmowy głosowej, na stronie 69.

• Przekaż połączenie do kolejki, agenta lub na wybrany numer. Aby uzyskać więcej informacji, patrz
Przekazywanie połączenia, na stronie 69.

• Zainicjuj połączenie konsultacyjne z kolejką, agentem lub wybranym numerem. Aby uzyskać więcej
informacji, patrz Zainicjuj połączenie konsultacyjne, na stronie 71.

• Zainicjuj trójstronną komunikację między tobą, klientem i innym agentem. Aby uzyskać więcej
informacji, patrz Rozpocznij połączenie konferencyjne, na stronie 74.

Krok 3 Kliknij przycisk Zakończ. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Rozłączanie, na stronie 81.

Oddzwoń
Klienci mogą zdecydować się na otrzymanie oddzwonienia za pomocą IVR (Interactive Voice Response),
dzwoniąc pod numer lub używając chatbota (wirtualnego agenta) z call center.

Klient może zdecydować się na grzecznościowe oddzwonienie, zamiast czekać w kolejce do centrum na
odebranie połączenia przez agenta.

Żądania wywołania zwrotnego są wysyłane do systemu Webex Contact Center. Kiedy agent jest dostępny,
system inicjuje oddzwonienie do klienta. Klientowi można zaoferować opcję oddzwonienia w godzinach
szczytu lub poza godzinami pracy centrum.

Żądania oddzwonienia są kierowane do ciebie jako żądanie połączenia przychodzącego. Prośba o kartę

kontaktową oddzwaniania w okienkuwyskakującymwyświetla etykietę oddzwaniania, ikonę (Callback),
numer telefonu klienta, DNIS (Dialed Number Identification Service), kolejkę, która skierowała do ciebie
połączenie, oraz zegar wskazujący czas, jaki upłynął od odebrania połączenia. Stan połączenia przychodzącego
jest wyświetlany jako Dzwonienie.
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Jeśli klient zaakceptuje połączenie, zostaniesz z nim połączony i wyświetlony zostanie panel Kontrola
interakcji. Więcej informacji na temat zadań, które możesz wykonać podczas obsługi połączenia, znajdziesz
w rozdziale Odbierz połączenie.

• Jeśli klient nie odbierze połączenia, rozmowa wraca do kolejki.

• Jeśli centrum osiągnęło maksymalny limit jednoczesnych połączeń ustawiony dla centrum danych
lub najemcy, nie możesz wykonywać więcej połączeń, a odpowiednie kody powodów są
wyświetlane na ekranie Agent Desktop. Aby uzyskać więcej informacji na temat maksymalnego
limitu jednoczesnych połączeń, zobacz Wykonuj połączenia wychodzące, na stronie 76.

Uwaga

Zmienne danych związanych z połączeniami
Zmienne Call-Associated Data (CAD) pozwalają administratorowi zbierać dane o połączeniach, takie jak
numer sprawy lub dowolny kod działania klienta.W Projektancie przepływów Twój administrator konfiguruje
zmienne, etykiety zmiennych oraz kolejność, w jakiej muszą się one pojawiać w panelu Kontrola interakcji.
Na panelu Kontrola interakcji wyświetlanych jest maksymalnie 30 zmiennych. Podczas połączenia możesz
edytować zmienne CAD, jeśli twój administrator skonfigurował je jako edytowalne. Aby uzyskać więcej
informacji, patrz Edycja zmiennych danych związanych z połączeniami, na stronie 67.

Twój administrator oznacza zmienne zawierające wrażliwe informacje, takie jak dane osobowe (PII) i dane
twojej organizacji, jako bezpieczne. Jeśli zmienna jest oznaczona jako bezpieczna, obok nazwy pola w
(Zmienna bezpieczna) ikona pojawia się obok nazwy pola w okienku Kontrola interakcji.

Edycja zmiennych danych związanych z połączeniami
Można edytować jedną lub więcej zmiennych CAD za pomocą okienka Kontrola interakcji.

Zanim rozpoczniesz

Należy zaakceptować prośbę o połączenie. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Odebranie połączenia, na
stronie 65.

Procedura

Krok 1 Kliknij w pole tekstowe edytowalnego pola i wprowadź odpowiednią wartość. Na przykład wpisz numer
sprawy lub kod działania.

Możesz wprowadzić lub wkleić maksymalnie 256 znaków dla wartości zmiennej CAD.Uwaga

Można wykonywać następujące czynności:

• Aby zmienić istniejącą wartość, zaznacz ją i nadpisz nową wartością.

• Aby skopiować wartość zmiennej CAD, najedź na niego kursorem myszy, a następnie kliknij . .
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• Aby wybrać datę i godzinę, kliknij ikonę (Pobieranie daty) lub kliknij w pole.

• Podczas konsultacji lub przekazywania połączenia, jeśli kilku agentów edytuje tę samąwartość
zmiennej CAD w tym samym czasie, wyświetlane są zmiany, które zostały zapisane jako
pierwsze, a drugi agent jest powiadamiany komunikatem. Na przykład rozważmy, że dwóch
agentów (Agent A i Agent B) w tym samym czasie edytuje tę samą zmienną CAD, a Agent
A zapisuje jej wartość. Następnie wartość wprowadzona przez agenta B zostanie nadpisana,
a agent B zostanie o tym poinformowany odpowiednim komunikatem.

• Edytując zmienną CAD odpowiadającą dacie i godzinie, postępuj zgodnie z obsługiwanym
standardem międzynarodowym, aby zapisać wartość zmiennej.

Uwaga

Krok 2 Po dokonaniu wymaganej edycji wartości zmiennych CAD kliknij Zapisz.

Jeśli spróbujesz odejść bez zapisania zmian wwartościach zmiennych CAD, zostaniesz o tym powiadomiony
komunikatem.

• Możewystąpić opóźnieniewwyświetlaniu przez system zaktualizowanychwartości zmiennych
CAD, w zależności od konfiguracji tras lub zdarzeńw Projektancie przepływów. Zapisywanie
wartości zmiennych CAD jest uzależnione od dostępności sieci i innych czynników
operacyjnych.

Uwaga

Aby przywrócić poprzednio zapisane wartości, kliknij przycisk Przywróć.

Zawieszanie i wznawianie połączenia
Możesz zawiesić klienta, aby skonsultować się z innym agentem lub sprawdzić dodatkowe informacje o
kliencie.

Aby zawiesić połączenie:

Zanim rozpoczniesz

Należy zaakceptować prośbę o połączenie. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Odebranie połączenia, na
stronie 65.

Procedura

Krok 1 Kliknij przycisk Zaczekaj.
Stan Połączenie zawieszone jest wyświetlany obok zegara. Przycisk Zakończ jest wyłączony.

Krok 2 Kliknij przycisk Wznów, aby wznowić połączenie.
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Kiedy konsultujesz się z innym agentem, twoja rozmowa z klientem jest automatycznie zawieszana.
Gdy zawiesisz połączenie z klientem, konsultant zostanie automatycznie przesunięty w tryb czekania.
Oba połączenia nie mogą być jednocześnie zawieszone. Aby uzyskać więcej informacji na temat
konsultacji z innym agentem, zobacz Zainicjuj połączenie konsultacyjne, na stronie 71.

Uwaga

Nagrywanie rozmowy głosowej
Twoja rozmowa z klientem jest nagrywana tylko wtedy, gdy twój administrator włączył nagrywanie rozmów.

Jeśli administrator włączył w przedsiębiorstwie funkcję filtru prywatności, możesz wstrzymać
nagrywanie rozmowy podczas uzyskiwania od klienta poufnych informacji, takich jak dane karty
kredytowej. Twój przełożony poinstruuje cię, kiedy należy wstrzymać nagrywanie.

Uwaga

Aby wstrzymać i wznowić nagrywanie rozmowy:

Zanim rozpoczniesz

Należy zaakceptować prośbę o połączenie. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Odebranie połączenia, na
stronie 65.

Procedura

Krok 1 Kliknij opcję Wstrzymaj nagrywanie, aby wstrzymać nagrywanie aktywnego połączenia.

Twój administrator określa czas, przez jaki pulpit wstrzymuje nagrywanie rozmów. Po upłynięciu tego czasu
pulpit zostanie automatycznie wznowiony.

Ikona wskazuje, że nagranie jest w toku.Uwaga

Krok 2 (Opcjonalnie) Kliknij Rozpocznij nagrywanie, aby ręcznie wznowić nagrywanie w dowolnym momencie.

Przekazywanie połączenia
Jeśli nie możesz rozwiązać problemu klienta i chcesz eskalować aktywne połączenie głosowe (przychodzące
lub wychodzące), możesz przekazać rozmowę innemu agentowi lub supervisorowi.

Aby przekazać aktywne połączenie do kolejki, agenta, punktu wejścia lub numeru wybierania:

Zanim rozpoczniesz

Należy zaakceptować prośbę o połączenie. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Odebranie połączenia, na
stronie 65.
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Procedura

Krok 1 Wybierz przycisk Przekaż.
Pojawia się okno dialogowe Żądanie przeniesienia.

Krok 2 Aktywne połączenie możesz przekazać do kolejki, agenta, punktu wejścia lub na wybrany numer.Wybierając
kolejkę, agenta lub numer wybierania, weź pod uwagę następujące kwestie:

• Agent: Możesz wybrać agenta z listy rozwijanej lub użyć pola wyszukiwania, aby przefiltrować listę.
Na liście rozwijanej wyświetlane są nazwy dostępnych agentów. Nazwa agenta jest poprzedzona zieloną
ikoną. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Stany dostępności agentów, na stronie 29.

Przed przekazaniem połączenia do agenta rozważ następujące kwestie:

• Nie możesz przekazać połączenia do agenta, który jest w stanie Zakończenie.

• Podczas ślepego transferu agent docelowy (agent, który odbiera połączenie) musi być w
stanieDostępność. Połączenie zostanie przerwane, jeśli agent docelowy go nie przyjmie.

Uwaga

• Kolejka: Możesz wybrać wymaganą kolejkę lub punkt wejścia z listy rozwijanej lub użyć pola
wyszukiwania, aby przefiltrować listę. Lista rozwijana wyświetla kolejki i punkty wejścia, które są
dostępne do przekazania połączenia.

Twój administrator definiuje przepływy pracy, kolejki i punkty wejścia w oparciu o wymagania
organizacyjne. Przekazując połączenie do punktu wejścia, możesz albo przekazać je albo do punktu
wejścia powiązanego z bieżącym przepływem pracy, albo do innego przepływu pracy. Na przykład
załóżmy, że rozmawiasz z klientem na temat zapytania o kartę debetową, a klient zamierza dokonać
transakcji na dane karty kredytowej. Możesz teraz przenieść połączenie z przepływu pracy dotyczącego
karty debetowej do przepływu pracy dotyczącego karty kredytowej.

Gdy połączenie jest przekazywane do punktu wejścia, zmienne CAD o tej samej nazwie i typie danych
są przenoszone do nowego przepływu pracy. Na przykład, załóżmy, że przenosisz połączenie z przepływu1
(EP_Karta debetowa) do przepływu2 (EP_Karta kredytowa), a przepływ2 (EP_Karta kredytowa) jest
przepływem aktywnym:

• Zmienne CAD o tym samym typie danych: Jeśli zarówno przepływ1, jak i przepływ2mają zmienną
CAD customerID typu Integer, wartość zmiennej CAD customerID jest kopiowana z
przepływu1 do przepływu2.

• Zmienne CAD z różnymi typami danych: Jeśli przepływ1 i przepływ2 mają zmienną CAD var1
o typie danych Integer w przepływie1 i String w przepływie2, to zmienna var1 nie zostanie
przeniesiona z przepływu1 do przepływu2.

• Zmienne CAD z dynamicznymi aktualizacjami (takie jak stan konta): Jeśli zarówno przepływ1, jak
i przepływ2 mają zmienną CAD acBalance typu Integer i działania takie jak Ustaw zmienną,
które dynamicznie aktualizują wartość zmiennej, to acBalance w przepływie2 będzie miało
nową wartość.

Gdy połączenie jest przekazywane do punktu wejścia, nie może być przekierowane z powrotem
do ciebie.

Uwaga
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• Wybierz numer: Możesz wpisać numer lub nazwę, wybrać numer lub nazwę z rozwijanej listy lub
użyć pola wyszukiwania, aby przefiltrować listę. Na liście rozwijanej znajduje się książka adresowa
twojego przedsiębiorstwa. Imiona i nazwiska są wymienione wraz z numerami z książki adresowej.

Znaki specjalne Agent Desktop obsługuje tylko znaki specjalne + (plus), # (hash), * (gwiazdka) i :
(dwukropek) w polu Wybierz numer. Jeśli skopiujesz numer ze znakami specjalnymi w polu Wybierz
numerAgent Desktop zachowuje tylko te znaki specjalne, które są obsługiwane, i usuwa wszystkie inne
znaki specjalne, zanim pozwoli ci przenieść połączenie.

• Funkcja Agent Desktop sprawdza poprawność formatu numeru wybierania, który
wprowadzasz. Numer wybierania może zawierać od 3 do 14 cyfr oraz obsługiwane znaki
specjalne.

• Numer telefonu obsługuje następujące formaty:

• Format amerykański: + [kod kraju][numer kierunkowy][siedmiocyfrowy numer
telefonu].

Przykład: +12015532447.

• Format numeru E.164: [+][Kod kraju][Numer]

Przykład: +11234567890.

• Format IDD (International Direct Dialing): [IDD][kod kraju][numer]

Na przykład: 01161123456789.

• Podczas inicjowania przekazania bez konsultacji nie używaj numeru punktu wejścia jako
numeru wybierania.

Uwaga

Krok 3 (Opcjonalnie) Kliknij ikonę (Odśwież listę), aby pobrać najnowszą listę agentów, kolejek i numerów
wybierania.

Na liście są wyświetlane pobrane stany dostępności agentów.

Krok 4 Wybierz przycisk Przekaż.
Żądanie transferu jest inicjowane i pojawia się okno dialogowe Powody zakończenia. Aby uzyskać więcej
informacji, patrz Zastosuj powód zakończenia, na stronie 49.

Jeśli chcesz natychmiast przekazać połączenie (przekazanie bez konsultacji), wybierz Agent lub
Wybierz numer i kliknijTransfer. Połączenie zostanie odebrane przez każdego dostępnego agenta.

Uwaga

Zainicjuj połączenie konsultacyjne
Możesz zainicjować rozmowę konsultacyjną z innym agentem podczas aktywnej rozmowy z klientem.

Zanim rozpoczniesz

Musisz być w trakcie aktywnej rozmowy z klientem. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Odebranie
połączenia, na stronie 65.
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Procedura

Krok 1 Kliknij przycisk konsultacja.

Pojawia się okno dialogowe Żądanie konsultacji.

Zaleca się inicjowanie połączenia konsultacyjnego za pomocą okna dialogowego Prośba o
konsultację w oknie Agent Desktop zamiast używania urządzenia telefonicznego (hardphone lub
softphone) do interakcji z innym agentem.

Uwaga

Krok 2 Wybierz jedną z następujących opcji:

• Agent: Możesz wybrać agenta z listy rozwijanej lub użyć pola wyszukiwania, aby przefiltrować listę.
Na liście rozwijanej wyświetlane są nazwy agentów, którzy są dostępni, aby skonsultować połączenie.
Nazwa agenta jest poprzedzona kolorową ikoną oznaczającą aktualny stan dostępności. Na przykład
stanDostępny jest poprzedzony zieloną ikoną. Aby uzyskaćwięcej informacji, patrz Stany dostępności
agentów, na stronie 29.

• Kolejka: Możesz wybrać wymaganą kolejkę z listy rozwijanej lub użyć pola wyszukiwania, aby
przefiltrować listę. Na liście rozwijanej wyświetlane są kolejki, które są dostępne do konsultacji tego
połączenia.

Systemwyszukuje dostępnego agenta wwybranej kolejce. Jeśli nie chcesz czekać, a następnie
kliknij przycisk Anuluj konsultacje, aby anulować zainicjowane wezwanie na konsultację.

Uwaga

• Wybierz numer: Możesz wpisać numer lub nazwę, wybrać numer lub nazwę z rozwijanej listy lub
użyć pola wyszukiwania, aby przefiltrować listę. Na liście rozwijanej znajduje się książka adresowa
twojego przedsiębiorstwa. Imiona i nazwiska są wymienione wraz z numerami z książki adresowej.

Znaki specjalne Agent Desktop obsługuje tylko znaki specjalne + (plus), # (hash), * (gwiazdka) i :
(dwukropek) w polu Wybierz numer. Jeśli skopiujesz numer ze znakami specjalnymi w polu Wybierz
numer zachowuje Agent Desktop tylko te znaki specjalne, które są obsługiwane, i usuwa wszystkie inne
znaki specjalne, przed zainicjowaniem połączenia konsultacyjnego.

• Funkcja Agent Desktop sprawdza poprawność formatu numeru wybierania, który
wprowadzasz. Numer wybierania może zawierać od 3 do 14 cyfr oraz obsługiwane znaki
specjalne.

• Numer telefonu obsługuje następujące formaty:

• Format amerykański: + [kod kraju][numer kierunkowy][siedmiocyfrowy numer
telefonu].

Przykład: +12015532447.

• Format numeru E.164: [+][Kod kraju][Numer]

Przykład: +11234567890.

• Format IDD (International Direct Dialing): [IDD][kod kraju][numer]

Na przykład: 01161123456789.

• Podczas inicjowania przekazania bez konsultacji nie używaj numeru punktu wejścia jako
numeru wybierania.

Uwaga
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Krok 3 (Opcjonalnie) Kliknij ikonę (Odśwież listę), aby pobrać najnowszą listę agentów, kolejek, i numerów
wybierania.

Na liście są wyświetlane pobrane stany dostępności agentów.

Krok 4 Kliknij przycisk konsultacja.

• Stan Prośba o konsultację jest wyświetlany obok licznika czasu.

• Żądanie połączenia konsultacyjnego wyświetla maksymalnie dziewięć zmiennych w okienku. Są to
trzy domyślne zmienne (Agent Name, Agent DN, Agent Team) oraz maksymalnie sześć zmiennych
skonfigurowanych przez Twojego administratora. Trzy zmienne domyślne odnoszą się do agenta, który
zainicjował połączenie konsultacyjne.

• Kiedy żądanie połączenia konsultacyjnego zostanie zaakceptowane przez agenta, na pulpicie pojawią
się dwa Kontrola interakcji panele wraz ze zmiennymi.

• Rozmówca (klient): Panel Kontrola interakcji wyświetla szczegóły dotyczące klienta. Status jest
aktualizowany na podstawie czynności, które wykonujesz. Na przykład, gdy konsultujesz się z
agentem, status połączenia klienta to Zawieszenie połączenia.

• Konsultowany agent: W okienku Kontrola interakcji wyświetlane są szczegóły dotyczące agenta,
z którym się konsultujesz (agenta, który odbiera połączenie konsultacyjne). Status jest aktualizowany
na podstawie czynności, które wykonujesz. Na przykład, kiedy rozpoczynasz konsultacje z agentem,
status zmienia się na Konsultacje. Można zawiesić konsultanta, klikając Zawieś. Status zmienia
się naKonsultacja w zawieszeniu. Aby uzyskaćwięcej informacji, patrz Zawieszanie i wznawianie
połączenia, na stronie 68.

Konsultowany agent może zakończyć rozmowę, klikającWyjdź z konsultacji, a rozmowamiędzy
tobą a klientem będzie kontynuowana.

Krok 5 (Opcjonalnie)W trakcie rozmowy konsultacyjnej z innym agentemmożesz wykonać następujące czynności:

• KliknijWznów, aby zawiesić konsultanta i odebrać klientowi połączenie. Aby uzyskaćwięcej informacji,
patrz Zawieszanie i wznawianie połączenia, na stronie 68.

• Kliknij przycisk Przekaż, aby przekazać połączenie do agenta konsultowanego. Żądanie transferu jest
inicjowane i pojawia się okno dialogowe Powody zakończenia. Aby uzyskać więcej informacji, patrz
Przekazywanie połączenia, na stronie 69.

• Kliknij Konferencja, aby nawiązać trójstronną komunikację między tobą, klientem i konsultantem.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz Rozpocznij połączenie konferencyjne, na stronie 74.

Krok 6 Kliknij przycisk Zakończ konsultacje.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Przyczyny zakończenia. Aby uzyskać więcej informacji, patrz
Zastosuj powód zakończenia, na stronie 49.

Poniższa tabela przedstawia czynności, które każdy użytkownik może wykonać podczas rozmowy
konsultacyjnej:

Agent 1: Odnosi się do agenta, który inicjuje połączenie konsultacyjne.

Agent 2: Odnosi się do agenta, który przyjmuje połączenie konsultacyjne.

PodsumowanieRola
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• Klient nie może zainicjować połączenia konsultacyjnego.

• Kiedy Agent 1 konsultuje się z Agentem 2, klient zostaje zawieszony.

• Klient może zrezygnować z trwającego połączenia z Agentem 1, kończąc w ten sposób interakcję.

Klient

• Agent 1 może zainicjować i zakończyć połączenie konsultacyjne.

• Agent 1 może wznowić połączenie z klientem, które zostało zawieszone.

• Agent 1 może skonsultować się z Agentem 2 i przełączyć Agenta 2 w stan oczekiwania.

• Agent 1 może przekazać połączenie do Agenta 2. Kiedy zostanie zainicjowane żądanie przeniesienia,
u Agenta 1 pojawi się okno dialogowe Powody zakończenia. Rozmowa jest kontynuowana między
Agentem 2 a klientem.

• Agent 1 może rozpocząć połączenie konferencyjne z Agentem 2 i klientem.

• Kiedy klient opuszcza rozmowę konsultacyjną, interakcja kończy się, a dla agenta 1 pojawia się okno
dialogowe Powody zakończenia.

• Agent 1 może zakończyć połączenie konsultacyjne, klikając przycisk Zakończ konsultację lub
odkładając słuchawkę. Klient i Agent 2 zostają wyłączeni z rozmowy konsultacyjnej.

Agent 1

• Kiedy Agent 1 wznawia połączenie z klientem, który został zawieszony, Agent 2 zostaje zawieszony,
a klient zostaje zdjęty z listy zawieszonych.

• Agent 2 nie może wznowić ani zakończyć połączenia konsultacyjnego.

• Agent 2 nie może zastosować powodu zakończenia dla rozmowy konsultacyjnej.

• Agent 2 może zakończyć rozmowę konsultacyjną, klikając przyciskWyjdź z konsultacji, a rozmowa
jest kontynuowana między Agentem 1 a klientem.

• Agent 2 może zaakceptować prośbę o przeniesienie złożoną przez Agenta 1 podczas rozmowy
konsultacyjnej.

• Jeśli Agent 1 rozpocznie połączenie konferencyjne podczas konsultacji z Agentem 2, Agent 2 będzie
uczestniczył w połączeniu konferencyjnym.

• Jeśli klient zrezygnuje z rozmowy konsultacyjnej, interakcja się kończy. Agent 2 zostaje wyłączony
z połączenia bez zakończenia.

Agent 2

Rozpocznij połączenie konferencyjne
Aby rozpocząć trójstronną rozmowę konferencyjną między tobą, klientem i innym agentem:

Zanim rozpoczniesz

Musiałeś zainicjować połączenie konsultacyjne. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zainicjuj połączenie
konsultacyjne, na stronie 71.
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Procedura

Krok 1 Kliknij Konferencja, gdy konsultujesz się z innym agentem. Aby uzyskaćwięcej informacji, patrz Zainicjuj
połączenie konsultacyjne, na stronie 71.

Obok zegara wyświetlana jest ikona Konferencja. Klient zostaje zdjęty z anteny, a ty, klient i konsultant
możecie się ze sobą komunikować.

• Wszystkie zmienne z rozmowy konsultacyjnej zostały przeniesione na rozmowę konferencyjną.
Zmienne połączenia konferencyjnego zawierają nazwisko konsultowanego agenta i numer
wybierania.

• Kliknij przycisk Przekaż, aby przekazać połączenie do agenta konsultowanego. Żądanie
transferu jest inicjowane i pojawia się okno dialogowe Powody zakończenia. Aby uzyskać
więcej informacji, patrz Przekazywanie połączenia, na stronie 69.

• Konsultowany agent może zakończyć rozmowę, klikając Wyjdź z konferencji, a rozmowa
między tobą a klientem będzie kontynuowana.

Uwaga

Krok 2 Kliknij opcję Zakończ konferencję.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Przyczyny zakończenia. Aby uzyskać więcej informacji, patrz
Zastosuj powód zakończenia, na stronie 49.

Poniższa tabela przedstawia czynności, które każdy użytkownik może wykonać podczas połączenia
konferencyjnego:

Agent 1 – odnosi się do agenta, który rozpoczyna połączenie konferencyjne.

Agent 2 – oznacza konsultowanego agenta, który jest uczestnikiem połączenia konferencyjnego.

PodsumowanieRola

• Klient nie może zainicjować połączenia konferencyjnego.

• Kiedy Agent 1 rozpoczyna połączenie konferencyjne, klient zostaje wyłączony z oczekiwania. Rozmowa
jest kontynuowana między Agentem 1, Agentem 2 i klientem.

• Klient może zrezygnować z trwającego połączenia z Agentem 1 i Agentem 2, kończąc w ten sposób
interakcję.

• Podczas połączenia konferencyjnego klient nie może zostać zawieszony.

Klient
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• Agent 1 może rozpocząć i zakończyć połączenie konferencyjne.

• Agent 1 może rozpocząć połączenie konferencyjne z Agentem 2, klikając przycisk Konferencja.

• Podczas połączenia konferencyjnego Agent 1 nie może zawiesić klienta lub Agenta 2.

• Agent 1 może przekazać połączenie do Agenta 2. Kiedy zostanie zainicjowane żądanie przeniesienia,
u Agenta 1 pojawi się okno dialogowe Powody zakończenia. Rozmowa jest kontynuowana między
Agentem 2 a klientem.

• Kiedy klient opuszcza rozmowę konferencyjną, interakcja kończy się, a dla agenta 1 pojawia się okno
dialogowe Powody zakończenia.

• Agent 1 może zakończyć połączenie konferencyjne, klikając przycisk Zakończ konferencję lub
odkładając słuchawkę. Klient i Agent 2 zostają wyłączeni z rozmowy konferencyjnej.

Agent 1

• Agent 2 nie może zakończyć połączenia konferencyjnego.

• Agent 2 nie może zastosować powodu zawinięcia do połączenia konferencyjnego.

• Agent 2 może zakończyć rozmowę konsultacyjną, klikając przycisk Wyjdź z konferencji, a rozmowa
jest kontynuowana między Agentem 1 a klientem.

• Jeśli Agent 1 rozpocznie połączenie konferencyjne podczas konsultacji z Agentem 2, Agent 2 będzie
uczestniczył w połączeniu konferencyjnym.

• Agent 2 może zaakceptować żądanie przeniesienia dokonane w trakcie połączenia konferencyjnego
przez Agenta 1.

• Jeśli klient opuści rozmowę konferencyjną, interakcja zostaje zakończona. Agent 2 zostaje wyłączony
z połączenia bez zakończenia.

Agent 2

Wykonuj połączenia wychodzące
Jeśli twój profil jest skonfigurowany do połączeńwychodzących, możesz wykonać połączenie wychodzące
do klienta. Konfiguracja wybierania numerów obejmuje konfigurację planu wybierania, książki adresowej
lub obu tych elementów. Format numeru telefonu, który możesz wybrać, zależy od ustawieńw twoim profilu
agenta. Na przykład możesz mieć zakaz wprowadzania numerów telefonów o określonej długości lub
zaczynających się od określonych numerów kierunkowych.

Możesz wykonać połączenie wychodzące, gdy jesteśw stanieDostępny lub w dowolnym stanieBezczynny.

Ikona Połączenie wychodzące na ekranie nagłówek poziomy jest włączona zgodnie z ustawieniami twojego
profilu. Nie możesz wykonywać połączeń wychodzących, gdy masz aktywne przychodzące połączenie
głosowe.

Aby wykonać połączenie wychodzące:
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Procedura

Krok 1 Kliknij ikonę (połączenie wychodzące).

Jeśli centrum osiągnęło maksymalny limit jednoczesnych połączeń (przychodzących i wychodzących)
ustawiony dla centrum danych lub najemcy, nie możesz wykonywać więcej połączeń. Odpowiednie kody
przyczyn są wyświetlane na ekranie Stacjonarny.

OpisKod powodu

Centrum danych osiągnęło maksymalny limit jednoczesnych połączeń.26

Lokator osiągnął maksymalny limit jednoczesnych połączeń.27

Krok 2 Wybierz jedną z następujących opcji:

• Książka adresowa: Możesz wybraćwymagany kontakt z rozwijanej listy lub użyć pola wyszukiwania,
aby przefiltrować listę. Kontakty, które pojawiają sięwksiążce adresowej, pochodzą z książki adresowej
twojego przedsiębiorstwa, która została skonfigurowana przez twojego administratora.

• Klawiatura numeryczna: wprowadź numer telefonu, używając klawiatury numerycznej. Twój profil
agenta musi mieć uprawnienia wymagane do wybierania numeru za pomocą klawiatury numerycznej.

• Nie możesz użyć numeru wewnętrznego do wykonania połączenia na żądanie.

• Nie możesz użyć numeru punktu dostępu jako numeru wybierania, aby wykonać
połączenie na żądanie.

• Możesz wprowadzić numer telefonu w następujących formatach:

• Format amerykański: + [kod kraju][numer kierunkowy][siedmiocyfrowy numer
telefonu].

Przykład: +12015532447.

• Format numeru E.164: [+][Kod kraju][Numer]

Przykład: +11234567890.

• Format IDD (International Direct Dialing): [IDD][kod kraju][numer]

Na przykład: 01161123456789.

• Urządzenie Stacjonarny obsługuje tylko znaki specjalne + (plus), # (hash), * (gwiazdka)
i : (dwukropek) na klawiaturze numerycznej. Jeśli skopiujesz numer ze znakami
specjalnymi klawiatury numerycznej Stacjonarny zachowuje tylko te znaki specjalne,
które są obsługiwane, i usuwa wszystkie inne znaki specjalne, zanim pozwoli ci na
wykonanie połączenia wychodzącego.

Uwaga

Krok 3 (Opcjonalnie) Wybierz wybierane ANI z listy rozwijanej Wybierz wybieranie ANI (Outdial ANI). Ten
numer jest używany jako twój numer rozmówcy i jest wyświetlanyw identyfikatorze rozmówcy klienta. Lista
rozwijana jest wyświetlana w kolejności alfabetycznej.

Aby usunąć wybrane ANI, wybierz z listy rozwijanej etykietę Wybierz ANI wychodzące.
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• Twój administrator dodaje listę wybieranych ANI do twojego profilu.

• Jeśli nie wybierzesz wybieranego ANI, jako numer rozmówcy zostanie użyty domyślny
wybierany ANI twojej organizacji. Domyślne wybieranie ANI jest konfigurowane przez
twojego administratora.

Uwaga

Krok 4 Kliknij Połączenie wyświetlony obok kontaktu w książce adresowej lub na tarczy telefonicznej.

Twoje żądanie połączenia zostanie wysłane na podany przez ciebie numer telefonu. W okienku popover

wyświetlana jest etykieta Outdial Call (Połączenie wychodzące), ikona (Outdial), numer telefonu centrum
kontaktowego, DNIS (Dialed Number Identification Service), kolejka, która skierowała połączenie do
użytkownika oraz licznik czasu, jaki upłynął od momentu odebrania połączenia. Jeśli funkcja Zakończ
połączenie jest włączona przez administratora, przycisk Anuluj pojawia się w żądaniu karty kontaktowej.

Otrzymujesz połączenie na swoim fizycznym telefonie.

Jeśli połączenie wychodzące nie powiedzie się, program Stacjonarny wyświetla komunikaty o
błędach dla następujących scenariuszy:

• Połączenie wychodzące, które zostało wybrane, nie trafia do klienta. Na przykład z powodu
problemów z połączeniami telefonicznymi.

• Odrzucasz połączenie z systemu wybierania numerów. Na przykład, gdy jesteś zajęty inną
interakcją.

• Klient rozłączy połączenie przychodzące. Na przykład klient anuluje połączenie przychodzące.

• Klient nie odbiera połączenia przychodzącego. Na przykład telefon dzwoni, ale klient nie
odbiera połączenia.

Uwaga

Krok 5 Odbierz połączenie na swoim fizycznym telefonie i poczekaj, aż klient odpowie.

Kiedy klient odpowie na twoje wezwanie, rozpoczyna się odliczanie czasu, a na ekranie pojawia się panel
Kontrola interakcji.

Krok 6 Podczas obsługi połączenia możesz wykonywać następujące zadania w panelu Kontrola interakcji:

• Zaczekaj i wznów aktywne połączenie. Aby uzyskaćwięcej informacji, patrz Zawieszanie i wznawianie
połączenia, na stronie 68.

• Nagrywanie i wstrzymywanie nagrywania rozmowy głosowej. Aby uzyskać więcej informacji, patrz
Nagrywanie rozmowy głosowej, na stronie 69.

• Przekaż połączenie do kolejki, agenta lub na wybrany numer. Aby uzyskać więcej informacji, patrz
Przekazywanie połączenia, na stronie 69.

Jeśli twój administrator włączył przekazywanie do kolejki połączeń wychodzących, w oknie
dialogowym Żądanie przeniesienia pojawi się opcjaKolejka. W przeciwnym razie dostępne
są tylko opcje Agent i Numer telefonu.

Uwaga

• Zainicjuj połączenie konsultacyjne z kolejką, agentem lub wybranym numerem. Aby uzyskać więcej
informacji, patrz Zainicjuj połączenie konsultacyjne, na stronie 71.

Krok 7 Kliknij przycisk Zakończ.
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Zostanie wyświetlone okno dialogowe Przyczyny zakończenia. Aby uzyskać więcej informacji, patrz
Zastosuj powód zakończenia, na stronie 49.

Po zakończeniu połączenia wychodzącego twój status dostępności zmienia się zgodnie z konfiguracją
zdefiniowaną przez twojego administratora. Jeśli administrator zdefiniował Agent dostępny po rozmowie
jako Tak, po zakończeniu połączenia wychodzącego twój status jest ustawiony jako Dostępny, nawet jeśli
wykonałeś połączenie wychodzące w stanie Bezczynny.

Kiedy wykonujesz połączenie wychodzące ze stanu Dostępny, istnieje krótki okres, w którym
możesz otrzymać połączenie przychodzące, podczas gdy połączenie wychodzące jest nadal
inicjowane.

W takim przypadku połączenie wych. nie powiedzie się z komunikatem o błędzie.

Uwaga

Wykonuj połączenia wychodzące z Historia interakcji z agentem
Aby wykonać połączenie wychodzące z panelu Historia interakcji z agentem:

Zanim rozpoczniesz

Wprzypadku połączeń głosowychmusisz podać powód zakończenia.W panelu Historia interakcji z agentem
zostanie wyświetlona poprzednia rozmowa głosowa połączeń głosowych z klientem na kartach Wszystko i
Połączenia.

Procedura

Krok 1 W panelu Historia interakcji z agentem wybierz zakładkę Wszystko lub Połączenia.
Krok 2 Najedź kursorem myszy na numer telefonu kontaktu, z którym chcesz się połączyć, a następnie wybierz

Kliknij, aby połączyć.

• Nie możesz nawiązać nowego połączenia z poziomu panelu Historia interakcji z agentem,
kiedy jesteś w trakcie aktywnego połączenia.

• W razie potrzeby możesz edytować numer telefonu przed wykonaniem połączenia. Aby
edytować, kliknij ikonę (ikona Edytuj przed połączeniem) i edytuj numer telefonu
wyświetlony na Klawiaturze numerycznej, a następnie kliknij Zadzwoń.

Uwaga

Twoje żądanie połączenia zostanie wysłane na podany przez ciebie numer telefonu. W okienku popover

wyświetlana jest etykieta Outdial Call (Połączenie wychodzące), ikona (Outdial), numer telefonu centrum
kontaktowego, DNIS (Dialed Number Identification Service), kolejka, która skierowała połączenie do
użytkownika oraz licznik czasu, jaki upłynął od momentu odebrania połączenia. Jeśli funkcja Zakończ
połączenie jest włączona przez administratora, przycisk Anuluj pojawia się w żądaniu karty kontaktowej.

Otrzymujesz połączenie na swoim fizycznym telefonie.
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Jeśli połączenie wychodzące nie powiedzie się, program Stacjonarny wyświetla komunikaty o
błędach dla następujących scenariuszy:

• Połączenie wychodzące, które zostało wybrane, nie trafia do klienta. Na przykład z powodu
problemów z połączeniami telefonicznymi.

• Odrzucasz połączenie z systemu wybierania numerów. Na przykład, gdy jesteś zajęty inną
interakcją.

• Klient rozłączy połączenie przychodzące. Na przykład klient anuluje połączenie przychodzące.

• Klient nie odbiera połączenia przychodzącego. Na przykład telefon dzwoni, ale klient nie
odbiera połączenia.

Uwaga

Krok 3 Odbierz połączenie na swoim fizycznym telefonie i poczekaj, aż klient odpowie.

Kiedy klient odpowie na twoje wezwanie, rozpoczyna się odliczanie czasu, a na ekranie pojawia się panel
Kontrola interakcji.

Więcej informacji na temat zadań, które należy wykonaćw panelu Kontrola interakcji podczas obsługi połączenia, znajdziesz
w Wykonuj połączenia wychodzące, na stronie 76.

Krok 4 Kliknij przycisk Zakończ.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Przyczyny zakończenia. Aby uzyskać więcej informacji, patrz
Zastosuj powód zakończenia, na stronie 49.

Wykonaj przychodzące połączenie w ramach kampanii
wstępnej

Administrator tworzy kampanie, konfiguruje tryb wybierania (podgląd) i przypisuje drużynę do kampanii.
Jeśli należysz do zespołu, do którego przypisane są kampanie, to ikona (Kontakt w sprawie kampanii)
jest wyświetlana na nagłówek poziomy, a ty możesz wykonać przychodzące połączenie wstępne kampanii.

Możesz przejrzeć dane kontaktowe klienta przed wykonaniem połączenia w ramach kampanii.

Aby wykonać połączenie wychodzące w ramach kampanii wstępnej:

Zanim rozpoczniesz

Musisz znajdować sięw stanieDostępny, aby przyjąć połączenie w ramachwychodzącej kampanii wstępnej.

Procedura

Krok 1 Kliknij ikonę (Kontakt kampanijny) wyświetloną na stronie nagłówek poziomy.
Pojawia się okno dialogowe Kontakt kampanijny z informacjami kontaktowymi klienta.

Krok 2 Po przejrzeniu informacji kontaktowych klienta kliknij Zadzwoń, aby wykonać połączenie, lub kliknij
Odrzuć, aby wyświetlić kolejne żądanie połączenia w ramach kampanii wstępnej.
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Jeśli centrum osiągnęło maksymalny limit jednoczesnych połączeń ustawiony dla centrum danych lub
najemcy, nie możesz wykonywaćwięcej połączeń, a odpowiednie kody powodów sąwyświetlane na ekranie
Agent Desktop. Aby uzyskać więcej informacji na temat maksymalnego limitu jednoczesnych połączeń,
zobacz Wykonuj połączenia wychodzące, na stronie 76.

Jeśli zaakceptujesz połączenie, system połączy się z klientem, a ikona Kontakt kampanijny zostanie
wyłączona. Żądanie podglądu karty kontaktowej połączenia z kampanią w panelu Lista zadań wyświetla

etykietę Połączenie kampanijne, ikonę (Połączenie kampanijne), szczegóły w oparciu o konfigurację
zdefiniowaną przez twojego administratora oraz zegar wskazujący czas, jaki upłynął od zainicjowania rozmowy
w ramach kampanii podglądowej. Stan połączenia jest wyświetlany jako Dzwonienie. Jeśli administrator
włączył funkcję Zakończ połączenie, status Dzwonek jest zastępowany przyciskiemAnulujw żądaniu karty
kontaktowej.

• Jeśli klient zaakceptuje połączenie, zostaniesz z nim połączony i wyświetlony zostanie panel Kontrola
interakcji. Więcej informacji na temat zadań, które możesz wykonać podczas obsługi połączenia,
znajdziesz w rozdziale Odbierz połączenie

Jeśli próba się nie powiedzie, ikonaKontakt kampanijny zostanie włączona i będziesz mógł
ponownie rozpocząć połączenie w ramach kampanii.

Uwaga

• Zakładka Przewodnik połączeń jest wyświetlana w panelu Informacje pomocnicze, jeśli administrator
skonfigurował pytania i odpowiedzi na poziomie kampanii. Zostaniesz poproszony o odpowiedź na
pytanie. Na podstawie odpowiedzi zostaniesz poproszony o przejście do kolejnego zestawu pytań w
przewodniku po rozmowach. Musisz przesłać swoje odpowiedzi, aby uzupełnić swój Przewodnik
połączenia.

Rozłączanie
Gdy już pomożesz klientowi z pytaniami, dobrą praktyką jest poproszenie go o zakończenie rozmowy. Kiedy
klient kończy połączenie, pojawia się okno dialogowePowody zakończenia. W razie potrzebymożna również
zakończyć połączenie.

Nie można zakończyć połączenia, jeśli zostało zawieszone. Aby uzyskać więcej informacji, patrz
Zawieszanie i wznawianie połączenia, na stronie 68.

Uwaga

Aby zakończyć połączenie:

Zanim rozpoczniesz

Należy zaakceptować prośbę o połączenie. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Odebranie połączenia, na
stronie 65.

Procedura

Krok 1 Kliknij przycisk Zakończ.

Cisco Webex Contact Center Agent Desktop – podręcznik użytkownika
81

Zarządzanie połączeniami głosowymi
Rozłączanie

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/webexcc/desktop_20/webexcc_b_20-desktop-user-guide/webexcc_b_30-cisco-webex-contact-center-agent_chapter_010.html#task_52D1568B73EDA3CBDAB8CCD96E8D167A


Zostanie wyświetlone okno dialogowe Przyczyny zakończenia. Aby uzyskać więcej informacji, patrz
Zastosuj powód zakończenia, na stronie 49.

Krok 2 (Opcjonalnie) Jeśli używasz słuchawki lub zestawu słuchawkowego, przed odebraniem kolejnego połączenia
musisz odłożyć słuchawkę na telefon fizyczny.
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R O Z D Z I A Ł 4
Zarządzanie nowymi kontaktami cyfrowymi

Webex Contact Center obsługuje nowe kanały cyfrowe – Facebook Messenger, WebChat, Email, SMS i
WhatsApp z rozszerzonymi możliwościami. Kanały cyfrowe zwiększają zasięg każdego biznesu. Wraz ze
zmianami demograficznymi i indywidualnymi przyzwyczajeniami konsumenci oczekują, że będą mogli
kontaktować się z firmą za pomocą wybranego kanału – z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie, w
dowolnych warunkach. Dlatego konieczne jest, by firmy były dostępne za pośrednictwem wszystkich
popularnych kanałów komunikacji.

• Zarządzaj rozmowami w Facebook Messenger, na stronie 83
• Zarządzanie rozmowami SMS, na stronie 87
• Zarządzanie rozmowami Webchat, na stronie 91
• Zarządzanie rozmowami w poczcie e-mail, na stronie 94
• Zarządzanie rozmowami WhatsApp, na stronie 98

Zarządzaj rozmowami w Facebook Messenger
Klienci mogą kontaktować się z agentami za pośrednictwem Facebook Messenger na stronie na Facebooku
lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej, a agenci mogą odpowiadać na wiadomości na Facebooku za
pośrednictwem widget Facebook Messenger. Widżet Facebook Messenger jest widżetem oferowanym przez
Cisco, który umożliwia agentom odpowiadanie na wiadomości na Facebooku za pośrednictwem okienka
rozmowy.

Za pomocą pulpitu można przekazywać, konferencje i kończyć rozmowy Facebook Messenger.

Informacje o widżecie Facebook Messenger
Widżet Facebook Messenger obsługuje następujące funkcje:

• Załączniki tekstowe, na stronie 17

• Szablony, na stronie 18

• Dołączanie szablonu, na stronie 18

• Zablokowane szablony, na stronie 19

• Szablony z wymiennymi parametrami, na stronie 19
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• Szablony z dynamicznym zastępowaniem parametrów systemowych w konsoli czatu, na stronie
19

• Rich Formatting, na stronie 19

• Wyzwalanie przepływu pracy, na stronie 20

• Ogłoszenia, na stronie 21

• Skróty klawiaturowe, na stronie 21

• Potwierdzenie dostarczenia, na stronie 22

Widżet Facebook Messenger obsługuje następujące interakcje:

• Odpowiadanie na rozmowy Facebook Messenger, na stronie 84

• Przekazywanie rozmowy Facebook Messenger, na stronie 85

• Rozpoczynanie konferencji Facebook Messenger w rozmowach, na stronie 86

• Zakończ rozmowę Facebook Messenger, na stronie 86

Odpowiadanie na rozmowy Facebook Messenger
Po przypisaniu FacebookMessenger konwersacji do użytkownika wwyskakującym okienku żądania kontaktu
wyświetlana jest nazwa kolejki, strona źródłowa, licznik czasu oraz przycisk Zaakceptuj. Licznik wskazuje
czas, jaki upłynął od otrzymania przez ciebie rozmowy Facebook Messenger.

Aby odpowiedzieć na czat:

Zanim rozpoczniesz

Gdy jesteś w stanie RONA, nie możesz odebrać więcej próśb o kontakt. Aby otrzymywać prośby, musisz
ręcznie zmienić swój stan z RONA na Dostępny.

Procedura

Krok 1 Kliknij przycisk Akceptuj, znajdujący się w żądaniu. Żądanie zostanie otwarte w oknie komponowania, a
następnie wyświetlony zostanie panel interakcji.

Agent może wtedy zobaczyć następujące szczegóły w okienku interakcji:

• Nazwa klienta

• Nazwa kolejki

• Wątek wiadomości

• Imię i nazwisko agenta

• Data

• Licznik czasu
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Wiadomości od klientów są przedstawiane w postaci szarej bańki z inicjałami imienia klienta
wewnątrz bańki. Komunikaty agenta są przedstawione w postaci niebieskiej bańki.

Uwaga

Krok 2 Wprowadź swoją odpowiedź w polu komponowania.

Pole redagowanie obsługuje maksymalnie 1000 znaków. Gdy liczba znaków przekroczy
skonfigurowany limit, przycisk Wyślij jest nieaktywny, a pod polem projektanta wyświetlany jest
komunikat o błędzie w kolorze czerwonym, informujący o konieczności skorygowania limitu
znaków.

Uwaga

Krok 3 Kliknij przycisk Wyślij lub naciśnij klawisz Enter na klawiaturze.
Klient odbierze odpowiedź.

Przekazywanie rozmowy Facebook Messenger
Jeśli nie możesz rozwiązać problemu klienta i chcesz eskalować prośbę z Facebook Messengera, możesz
przekazać prośbę z czatu do innego agenta.

Aby przenieść aktywne żądanie czatu do kolejki lub agenta:

Zanim rozpoczniesz

Żądanie Facebook Messenger musi zostać już zaakceptowane przez użytkownika. Aby uzyskać więcej
informacji, patrz Odpowiadanie na rozmowy Facebook Messenger, na stronie 84.

Procedura

Krok 1 Wybierz przycisk Przekaż.
Pojawia się okno dialogowe Żądanie przeniesienia.

Krok 2 Wybierz jedną z następujących opcji:

• Kolejka –Możesz wybrać wymaganą kolejkę z listy rozwijanej lub użyć pola wyszukiwania, aby
przefiltrować listę. Na liście rozwijanej wyświetlane są kolejki, które są dostępne do przekazania
żądania czatu.

• Agent: Możesz wybrać agenta z listy rozwijanej lub użyć pola wyszukiwania, aby przefiltrować listę.
Na liście rozwijanej wyświetlane są nazwy dostępnych agentów. Nazwa agenta jest poprzedzona zieloną
ikoną. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Stany dostępności agentów, na stronie 29.

Krok 3 (Opcjonalnie) Kliknij ikonę (Odśwież listę), aby pobrać najnowszą listę kolejki i agenci.

Na liście są wyświetlane pobrane stany dostępności agentów.

Krok 4 Wybierz przycisk Przekaż.
Żądanie transferu jest inicjowane i pojawia się okno dialogowe Powody zakończenia. Aby uzyskać więcej
informacji, patrz Zastosuj powód zakończenia, na stronie 49.
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Po przekazaniu żądania czatu do agenta, jeśli agent nie zaakceptuje żądania czatu, żądanie czatu
zostaje odrzucone.

Uwaga

Rozpoczynanie konferencji Facebook Messenger w rozmowach
Aby utworzyć trójstronną konferencję czatu między tobą, klientem i innym agentem:

Zanim rozpoczniesz

Żądanie Facebook Messenger musi zostać już zaakceptowane przez użytkownika. Aby uzyskać więcej
informacji, patrz Odpowiadanie na rozmowy Facebook Messenger, na stronie 84.

Procedura

Krok 1 Kliknij opcję Konferencja.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Prośby o konferencję.

Krok 2 Możesz wybrać agenta z listy rozwijanej lub użyć pola wyszukiwania, aby przefiltrować listę. Nazwa agenta
jest poprzedzona kolorową ikoną oznaczającą aktualny stan dostępności. Na przykład stan Dostępny jest
poprzedzony zieloną ikoną. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Stany dostępności agentów, na stronie
29.

Krok 3 Kliknij opcję Konferencja.

Kiedy żądanie czatu konferencyjnego zostanie zaakceptowane przez agenta, panel Kontrola interakcji zmienia
stan z Zaproszenie na konferencję na Konferencja. Możesz zobaczyć wiadomość, że agent dołączył do
czatu.

Krok 4 Kliknij opcję Zakończ konferencję.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Przyczyny zakończenia. Aby uzyskać więcej informacji, patrz
Zastosuj powód zakończenia, na stronie 49.

• Agent będący uczestnikiem konferencji może opuścić konferencję czatu, klikając Wyjdź z
konferencji. Czat jest kontynuowany między tobą a klientem.

Uwaga

Zakończ rozmowę Facebook Messenger
Po tym, jak pomożesz klientowi z pytaniami, musisz uzyskać od niego zgodę na zakończenie sesji Facebook
Messenger. Kiedy kończysz sesję, pojawia się okno dialogowe Przyczyny zakończenia.

Aby zamknąć sesję Facebook Messenger:

Zanim rozpoczniesz

Agentmusiał zaakceptować żądanie FacebookMessenger. Aby uzyskaćwięcej informacji, patrz Odpowiadanie
na rozmowy Facebook Messenger, na stronie 84.
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Procedura

Krok 1 W aktywnej sesji Facebook Messenger kliknij przycisk Zakończ.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Przyczyny zakończenia.

Krok 2 Możesz wybrać wymaganą przyczynę z listy rozwijanej lub użyć pola wyszukiwania, aby przefiltrować
listę.

Krok 3 Kliknij przycisk Wyślij zakończenie. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zastosuj powód zakończenia,
na stronie 49.

Zarządzanie rozmowami SMS
Kanał Short Message Service (SMS) umożliwia klientom kontakt z agentami poprzez wysłanie wiadomości
SMS z dowolnego miejsca, nawet w przypadku braku łączności z danymi. Klienci mogą wysyłać SMS-y na
Longcode, Shortcode lub numer bezpłatny. Nowy czat jest tworzony w widżecie SMS kiedy klient wysyła
wiadomość. Agenci mogą wtedy obsłużyć czat i wysłać odpowiedź do klienta.

Widżet SMS jest widżetem oferowanym przez Cisco, który umożliwia agentom odpowiadanie na wiadomości
SMS za pośrednictwem okienka konwersacji w Agent Desktop.

Za pomocą pulpitu można przekazywać, konferencje i kończyć rozmowy SMS.

Informacje o widżecie SMS
Widżet SMS obsługuje następujące funkcje:

• Szablony, na stronie 18

• Dołączanie szablonu, na stronie 18

• Zablokowane szablony, na stronie 19

• Szablony z wymiennymi parametrami, na stronie 19

• Szablony z dynamicznym zastępowaniem parametrów systemowych w konsoli czatu, na stronie
19

• Wyzwalanie przepływu pracy, na stronie 20

• Ogłoszenia, na stronie 21

• Skróty klawiaturowe, na stronie 21

• Potwierdzenie dostarczenia, na stronie 22

Widżet SMS obsługuje następujące interakcje:

• Odpowiadanie na rozmowy SMS, na stronie 88

• Przekazywanie rozmowy SMS, na stronie 89

• Rozpocznij konferencję rozmowy SMS, na stronie 89
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• Zakończ rozmowę SMS, na stronie 90

Odpowiadanie na rozmowy SMS
Po przypisaniu SMS do agenta rozmowy sieciowej w okienku wyskakującymwyświetlana jest nazwa kolejki,
numer telefonu, numer źródłowy, zegar i przyciskAkceptuj. Licznik wskazuje czas, jaki upłynął od otrzymania
przez ciebie rozmowy SMS.

Kiedy rozmowa SMS jest przypisana do agenta, ląduje w panelu Lista zadań dostępnym w lewym panelu
Agent Desktop. Agent może wyświetlić nazwę kolejki, numer telefonu, numer źródłowy, zegar i opcję
Akceptuj. Licznik wskazuje czas, jaki upłynął od otrzymania przez ciebie rozmowy SMS.

Aby odpowiedzieć na czat:

Zanim rozpoczniesz

Gdy jesteś w stanie RONA, nie możesz odebrać więcej próśb o kontakt. Aby otrzymywać prośby, musisz
ręcznie zmienić swój stan z RONA na Dostępny.

Procedura

Krok 1 Kliknij przycisk Akceptuj, znajdujący się w żądaniu. Żądanie zostanie otwarte w oknie komponowania, a
następnie wyświetlony zostanie panel interakcji.

Agent może wtedy zobaczyć następujące szczegóły w okienku interakcji:

• Nazwa klienta

• Nazwa kolejki

• Wątek wiadomości

• Imię i nazwisko agenta

• Data

• Licznik czasu

Wiadomości od klientów są przedstawiane w postaci szarej bańki z inicjałami imienia klienta
wewnątrz bańki. Komunikaty agenta są przedstawione w postaci niebieskiej bańki.

Uwaga

Krok 2 Wprowadź swoją odpowiedź w polu komponowania.

Pole redagowanie obsługuje maksymalnie 1000 znaków. Gdy liczba znaków przekroczy
skonfigurowany limit, przycisk Wyślij jest nieaktywny, a pod polem projektanta wyświetlany jest
komunikat o błędzie w kolorze czerwonym, informujący o konieczności skorygowania limitu
znaków.

Uwaga

Krok 3 Kliknij przycisk Wyślij lub naciśnij klawisz Enter na klawiaturze.
Klient odbierze odpowiedź.
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Przekazywanie rozmowy SMS
Jeśli nie możesz rozwiązać problemu klienta i chcesz eskalować prośbę SMS, możesz przekazać prośbę o
czat do innego agenta.

Aby przenieść aktywne żądanie czatu do kolejki lub agenta:

Zanim rozpoczniesz

Żądanie SMS musi zostać już zaakceptowane przez użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, patrz
Odpowiadanie na rozmowy SMS, na stronie 88.

Procedura

Krok 1 Wybierz przycisk Przekaż.
Pojawia się okno dialogowe Żądanie przeniesienia.

Krok 2 Wybierz jedną z następujących opcji:

• Kolejka –Możesz wybrać wymaganą kolejkę z listy rozwijanej lub użyć pola wyszukiwania, aby
przefiltrować listę. Na liście rozwijanej wyświetlane są kolejki, które są dostępne do przekazania
żądania czatu.

• Agent: Możesz wybrać agenta z listy rozwijanej lub użyć pola wyszukiwania, aby przefiltrować listę.
Na liście rozwijanej wyświetlane są nazwy dostępnych agentów. Nazwa agenta jest poprzedzona zieloną
ikoną. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Stany dostępności agentów, na stronie 29.

Krok 3 (Opcjonalnie) Kliknij ikonę (Odśwież listę), aby pobrać najnowszą listę kolejki i agenci.

Na liście są wyświetlane pobrane stany dostępności agentów.

Krok 4 Wybierz przycisk Przekaż.
Żądanie transferu jest inicjowane i pojawia się okno dialogowe Powody zakończenia. Aby uzyskać więcej
informacji, patrz Zastosuj powód zakończenia, na stronie 49.

Po przekazaniu żądania czatu do agenta, jeśli agent nie zaakceptuje żądania czatu, żądanie czatu
zostaje odrzucone.

Uwaga

Rozpocznij konferencję rozmowy SMS
Aby utworzyć trójstronną konferencję czatu między tobą, klientem i innym agentem:

Zanim rozpoczniesz

Żądanie SMS musi zostać już zaakceptowane przez użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, patrz
Odpowiadanie na rozmowy SMS, na stronie 88.
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Procedura

Krok 1 Kliknij opcję Konferencja.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Prośby o konferencję.

Krok 2 Możesz wybrać agenta z listy rozwijanej lub użyć pola wyszukiwania, aby przefiltrować listę. Nazwa agenta
jest poprzedzona kolorową ikoną oznaczającą aktualny stan dostępności. Na przykład stan Dostępny jest
poprzedzony zieloną ikoną. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Stany dostępności agentów, na stronie
29.

Krok 3 Kliknij opcję Konferencja.

Kiedy żądanie czatu konferencyjnego zostanie zaakceptowane przez agenta, panel Kontrola interakcji zmienia
stan z Zaproszenie na konferencję na Konferencja. Możesz zobaczyć wiadomość, że agent dołączył do
czatu.

Krok 4 Kliknij opcję Zakończ konferencję.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Przyczyny zakończenia. Aby uzyskać więcej informacji, patrz
Zastosuj powód zakończenia, na stronie 49.

• Agent będący uczestnikiem konferencji może opuścić konferencję czatu, klikając Wyjdź z
konferencji. Czat jest kontynuowany między tobą a klientem.

Uwaga

Zakończ rozmowę SMS
Po tym, jak pomożesz klientowi z pytaniami, musisz uzyskać od niego zgodę na zakończenie sesji SMS.
Kiedy kończysz sesję, pojawia się okno dialogowe Przyczyny zakończenia.

Aby zamknąć sesję SMS:

Zanim rozpoczniesz

Agent musiał zaakceptować żądanie SMS. Aby uzyskaćwięcej informacji, patrz Odpowiadanie na rozmowy
SMS, na stronie 88.

Procedura

Krok 1 W aktywnej sesji SMS kliknij przycisk Zakończ.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Przyczyny zakończenia.

Krok 2 Możesz wybrać wymaganą przyczynę z listy rozwijanej lub użyć pola wyszukiwania, aby przefiltrować
listę.

Krok 3 Kliknij przycisk Wyślij zakończenie. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zastosuj powód zakończenia,
na stronie 49.
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Zarządzanie rozmowami Webchat
KanałWebchat umożliwia firmom angażowanie i wspieranie odwiedzających ich strony internetowe oraz
klientów.

Klienci mogą inicjowaćWebchat z agentem i wysyłać wiadomości na czacie. Agenci mogą wtedy obsłużyć
Webchat i wysłać odpowiedź do klienta z widgetu Webchat na Pulpicie.

Widżet Webchat jest widżetem oferowanym przez Cisco, który umożliwia agentom odpowiadanie na
wiadomości czatu za pośrednictwem okienka rozmowy.

Za pomocą pulpitu można przekazywać, konferencje i kończyć rozmowy Webchat.

Informacje o widżecie Webchat
Widżet Webchat obsługuje następujące funkcje:

• Załączniki tekstowe, na stronie 17

• Szablony, na stronie 18

• Dołączanie szablonu, na stronie 18

• Zablokowane szablony, na stronie 19

• Szablony z wymiennymi parametrami, na stronie 19

• Szablony z dynamicznym zastępowaniem parametrów systemowych w konsoli czatu, na stronie
19

• Wyzwalanie przepływu pracy, na stronie 20

• Ogłoszenia, na stronie 21

• Skróty klawiaturowe, na stronie 21

Widżet Webchat obsługuje następujące interakcje:

• Odpowiedz na RozmowęWebchat., na stronie 91

• Przekazywanie rozmowy Webchat, na stronie 92

• Rozpoczynanie konferencji Webchat, na stronie 93

• Zakończ rozmowęWebchat, na stronie 94

Odpowiedz na Rozmowę Webchat.
Po przypisaniuWebchat konwersacji do agenta w oknie wyskakującymwyświetlane są: nazwa klienta, adres
e-mail, nazwa kolejki, licznik czasu oraz przyciskAkceptuj. Licznik wskazuje czas, jaki upłynął od otrzymania
przez ciebie rozmowy Webchat.

Aby odpowiedzieć na czat:
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Zanim rozpoczniesz

Gdy jesteś w stanie RONA, nie możesz odebrać więcej próśb o kontakt. Aby otrzymywać prośby, musisz
ręcznie zmienić swój stan z RONA na Dostępny.

Procedura

Krok 1 Kliknij przycisk Akceptuj, znajdujący się w żądaniu. Żądanie zostanie otwarte w oknie komponowania, a
następnie wyświetlony zostanie panel interakcji.

Agent może wtedy zobaczyć następujące szczegóły w okienku interakcji:

• Nazwa klienta

• Nazwa kolejki

• Wątek wiadomości

• Imię i nazwisko agenta

• Data

• Licznik czasu

Wiadomości od klientów są przedstawiane w postaci szarej bańki z inicjałami imienia klienta
wewnątrz bańki. Komunikaty agenta są przedstawione w postaci niebieskiej bańki.

Uwaga

Krok 2 Wprowadź swoją odpowiedź w polu komponowania.

Pole redagowanie obsługuje maksymalnie 1000 znaków. Gdy liczba znaków przekroczy
skonfigurowany limit, przycisk Wyślij jest nieaktywny, a pod polem projektanta wyświetlany jest
komunikat o błędzie w kolorze czerwonym, informujący o konieczności skorygowania limitu
znaków.

Uwaga

Krok 3 Kliknij przycisk Wyślij lub naciśnij klawisz Enter na klawiaturze.
Klient odbierze odpowiedź.

Przekazywanie rozmowy Webchat
Jeśli nie możesz rozwiązać problemu klienta i chcesz eskalować zapytanie na czacie, możesz przekazać
zapytanie na czacie do innego agenta lub opiekuna.

Aby przenieść aktywne żądanie czatu do kolejki lub agenta:

Zanim rozpoczniesz

Żądanie Webchat musi zostać już zaakceptowane przez użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, patrz
Odpowiedz na RozmowęWebchat., na stronie 91.
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Procedura

Krok 1 Wybierz przycisk Przekaż.
Pojawia się okno dialogowe Żądanie przeniesienia.

Krok 2 Wybierz jedną z następujących opcji:

• Kolejka –Możesz wybrać wymaganą kolejkę z listy rozwijanej lub użyć pola wyszukiwania, aby
przefiltrować listę. Na liście rozwijanej wyświetlane są kolejki, które są dostępne do przekazania
żądania czatu.

• Agent: Możesz wybrać agenta z listy rozwijanej lub użyć pola wyszukiwania, aby przefiltrować listę.
Na liście rozwijanej wyświetlane są nazwy dostępnych agentów. Nazwa agenta jest poprzedzona zieloną
ikoną. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Stany dostępności agentów, na stronie 29.

Krok 3 (Opcjonalnie) Kliknij ikonę (Odśwież listę), aby pobrać najnowszą listę kolejki i agenci.

Na liście są wyświetlane pobrane stany dostępności agentów.

Krok 4 Wybierz przycisk Przekaż.
Żądanie transferu jest inicjowane i pojawia się okno dialogowe Powody zakończenia. Aby uzyskać więcej
informacji, patrz Zastosuj powód zakończenia, na stronie 49.

Po przekazaniu żądania czatu do agenta, jeśli agent nie zaakceptuje żądania czatu, żądanie czatu
zostaje odrzucone.

Uwaga

Rozpoczynanie konferencji Webchat
Aby utworzyć trójstronną konferencję czatu między tobą, klientem i innym agentem:

Zanim rozpoczniesz

Żądanie Webchat musi zostać już zaakceptowane przez użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, patrz
Odpowiedz na RozmowęWebchat., na stronie 91.

Procedura

Krok 1 Kliknij opcję Konferencja.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Prośby o konferencję.

Krok 2 Możesz wybrać agenta z listy rozwijanej lub użyć pola wyszukiwania, aby przefiltrować listę. \Na liście
rozwijanej wyświetlane są nazwy agentów. Nazwa agenta jest poprzedzona kolorową ikoną oznaczającą
aktualny stan dostępności. Na przykład stan Dostępny jest poprzedzony zieloną ikoną. Aby uzyskaćwięcej
informacji, patrz Stany dostępności agentów, na stronie 29.

Krok 3 Kliknij opcję Konferencja.

Kiedy żądanie czatu konferencyjnego zostanie zaakceptowane przez agenta, panel Kontrola interakcji zmienia
stan z Zaproszenie na konferencję na Konferencja. Klient i ty możecie zobaczyć wiadomość, że do czatu
dołączył agent.
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Krok 4 Kliknij opcję Zakończ konferencję.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Przyczyny zakończenia. Aby uzyskać więcej informacji, patrz
Zastosuj powód zakończenia, na stronie 49.

• Tylko ty możesz zakończyć konferencję czatu, a nie agent, z którym się łączyłeś.

• Agent będący uczestnikiem konferencji może opuścić konferencję czatu, klikając Wyjdź z
konferencji. Rozmowa jest kontynuowana między tobą a klientem.

Uwaga

Zakończ rozmowę Webchat
Sesja czatu Gdy już pomożesz klientowi z pytaniami, dobrą praktyką jest poproszenie go o zakończenie.
Kiedy klient kończy sesję czatu, w rozmowie pojawia się komunikat informujący, że klient opuścił czat.

Kiedy kończysz sesję czatu, pojawia się okno dialogowe Przyczyny zakończenia. W razie potrzeby można
również zakończyć czat. W takim przypadku klient widzi komunikat z informacją, że agent opuścił czat.

Aby zamknąć sesję czatu:

Zanim rozpoczniesz

Żądanie Webchat musi zostać już zaakceptowane przez użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, patrz
Odpowiedz na RozmowęWebchat., na stronie 91.

Procedura

Krok 1 W aktywnej sesji czatu kliknij przycisk Zakończ.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Przyczyny zakończenia.

Krok 2 Możesz wybrać wymaganą przyczynę z listy rozwijanej lub użyć pola wyszukiwania, aby przefiltrować
listę. W tym samym czasie możesz wybrać więcej niż jeden powód zakończenia.

Krok 3 Kliknij przycisk Wyślij zakończenie. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zastosuj powód zakończenia,
na stronie 49.

Zarządzanie rozmowami w poczcie e-mail
Kanał e-mail umożliwia klientomwysyłanie wiadomości e-mail z tabelami, osadzonymi linkami i załącznikami.

Widżet wiadomości e-mail to widżet oferowany przez Cisco, który umożliwia agentom odpowiadanie na
wiadomości e-mail za pośrednictwem okienka konwersacji.

Możesz użyć pulpitu, aby odpowiedzieć i przenieść rozmowę e-mailową.

O widżecie e-mail
Widżet e-mail obsługuje następujące funkcje:
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• Załączniki do wiadomości e-mail, na stronie 17

• Szablony, na stronie 18

• Zablokowane szablony, na stronie 19

• Szablony z wymiennymi parametrami, na stronie 19

• Szablony z dynamicznym zastępowaniem parametrów systemowych w konsoli czatu, na stronie
19

• Projektant Rich Formatting, na stronie 20

• Rich Formatting, na stronie 19

Widżet Poczta obsługuje następujące interakcje:

• Odpowiadanie na rozmowęWiadomość e-mail, na stronie 95

• Wyślij szybką odpowiedź

• Wyślij standardową odpowiedź, na stronie 96

• Przekazywanie rozmowy E-mail, na stronie 97

Odpowiadanie na rozmowę Wiadomość e-mail
Po przypisaniu Wiadomość e-mail konwersacji do użytkownika w oknie wyskakującym wyświetlane są:
nazwa klienta, adres e-mail, nazwa kolejki, licznik czasu oraz przycisk Akceptuj. Licznik wskazuje czas,
jaki upłynął od otrzymania przez ciebie rozmowy Wiadomość e-mail.

Aby odpowiedzieć na czat:

Zanim rozpoczniesz

Gdy jesteś w stanie RONA, nie możesz odebrać więcej próśb o kontakt. Aby otrzymywać prośby, musisz
ręcznie zmienić swój stan z RONA na Dostępny.

Procedura

Krok 1 Kliknij przycisk Akceptuj, znajdujący się w żądaniu. Żądanie zostanie otwarte w oknie komponowania, a
następnie wyświetlony zostanie panel interakcji.

Agent może wtedy zobaczyć następujące szczegóły w okienku interakcji:

• Adres e-mail Od

• Adres e-mail do

• Temat wiadomości e-mail

• Wątek e-mail (jeśli jest)

• Znacznik czasowy i status wiadomości (Wysłane/Odebrane/DR)
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• Ogłoszenia

• Załączniki (jeśli są w mailu przychodzącym)

• Ikony Odpowiedz, Odpowiedz wszystkim i DW

• Przycisk transferu

Krok 2 Możesz odpowiedzieć na tę wiadomość w jeden z następujących sposobów:

• Szybkie odpowiedzi to błyskawiczny sposób na odpowiadanie na proste pytania. Aby uzyskać więcej
informacji, patrz Wyślij szybką odpowiedź.

• Standardowe odpowiedzi pozwalają na formatowanie tekstu, dodawanie obrazów do wiadomości,
załączanie plików itd. Aby uzyskaćwięcej informacji, patrz Wyślij standardową odpowiedź, na stronie
110.

Krok 3 Kliknij przycisk Wyślij na klawiaturze.
Klient odbierze odpowiedź.

Wyślij standardową odpowiedź
Możesz wysłać standardową odpowiedź, jeśli chcesz sformatować swoją odpowiedź, dodać obrazy, załączyć
pliki lub dodać więcej odbiorców.

Aby wysłać standardową odpowiedź:

Zanim rozpoczniesz

Aby odebrać prośbę o wiadomość e-mail, użytkownik musi być w stanie Dostępny.

Procedura

Krok 1 Kliknij przycisk Akceptuj, znajdujący się w e-mailu. Żądanie zostanie otwarte w oknie komponowania
e-maila, a następnie wyświetlony zostanie panel interakcji.

Krok 2 Kliknij ikonę , aby wyświetlić opcje Odpowiedz, Odpowiedz wszystkim i Przekaż.
Krok 3 Wybierz opcję Odpowiedz, aby wysłać odpowiedź tylko do nadawcy lub wybierz opcję Odpowiedz

wszystkim, aby odpowiedzieć wszystkim odbiorcom, lub wybierz opcję Prześlij dalej, aby wysłać ją do
nowego odbiorcy.

• W każdej chwili możesz odpowiedzieć tylko na najnowszą wiadomość.

• Jeśli otrzymasz nową wiadomość e-mail podczas odpowiadania (na wiadomość e-mail), nad
kompozytorem wiadomości e-mail pojawi się baner nie odpowiadasz na najnowszą wiadomość. Nie
będziesz mógł wysłać maila, dopóki ostatni mail nie zostanie przeczytany.

• Kiedy odpowiadasz na wiadomość e-mail, pola Do i Temat są automatycznie wypełniane i nie można
ich edytować.
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• Kiedy odpowiadasz wszystkim na wiadomość e-mail, pola Do i Temat są automatycznie wypełniane
i nie można ich edytować. Pole DW zostanie wstępnie wypełnione oryginalnym DW z tej wiadomości.
Identyfikatory poczty e-mail można dodawać/edytować w polu DW.

• W przypadku przekazywania wiadomości e-mail pole tematu jest wypełniane automatycznie.
Identyfikatory poczty e-mail można dodawać/edytować w polach do i DW. Treść wiadomości e-mail
zostanie wczytana z ostatnich wiadomości e-mail kompozytora.

• Kiedy przełączysz się z opcji Odpowiedz na Odpowiedz wszystkim, pola Do zostaną automatycznie
wypełnione, a pole DW zostanie automatycznie wypełnione oryginalnymi danymi DW tej wiadomości
i będzie można je edytować. Treść wiadomości e-mail zostanie zapisana jako wersja robocza.

• Kiedy przełączasz się z opcji Odpowiedz na Dalej, pola Do i DW są opróżniane, a treść wiadomości
jest zapisywana jako wersja robocza.

• Kiedy przełączasz się z opcji Odpowiedz wszystkim na Dalej, pola Do i DW są opróżniane, a treść
wiadomości jest zapisywana jako wersja robocza.

• Kiedy przełączasz się z opcji Odeślij wszystko na Odeślij, pole Do jest automatycznie wypełniane,
pole DW jest opróżniane, a treść maila jest zapisywana jako wersja robocza.

• Kiedy przełączysz się z opcji Przekaż na Odpowiedz, pole Do zostanie automatycznie wypełnione, a
treść maila zostanie zapisana jako wersja robocza.

• Kiedy przełączysz się z opcji Przekaż naOdpowiedz wszystkim, pola DW i Do zostaną automatycznie
wypełnione, a treść maila zostanie zapisana jako wersja robocza.

Krok 4 (Opcjonalne) Kliknij przycisk DW, aby wysłać wiadomość e-mail do innych odbiorców.
Krok 5 Utwórz wiadomość e-mail w treści wiadomości e-mail.
Krok 6 (Opcjonalne) Można zastosować Rich Formatting, na stronie 19.
Krok 7 (Opcjonalne) Można dodawać Załączniki do wiadomości e-mail, na stronie 17.
Krok 8 (Opcjonalne) Można dołączyć Szablony, na stronie 18.

Jeśli wpiszesz tekst w kompozytorze, a następnie wybierzesz szablon, istniejący tekst zostanie zastąpiony
szablonem.

Krok 9 (Opcjonalne) Kliknij ikonę , aby zmienić kolor tła i czcionki w e-mailu na jasny na ciemny.
Krok 10 Kliknij Wyświetl oryginalną wiadomość e-mail, aby wyświetlić początkową wiadomość e-mail klienta.

Krok 11 Kliknij ikonę obok każdego maila w wątku, aby zobaczyć cały mail.
Krok 12 Kliknij przycisk Wyślij.

Przekazywanie rozmowy E-mail
Jeśli wiadomość e-mail zostanie źle sklasyfikowana lub nie możesz rozwiązać problemu klienta, możesz
przenieść ją do innej kolejki. Kiedy inicjujesz transfer poczty, możesz wybrać kolejkę poczty z listy kolejek
poczty w swoim przedsiębiorstwie. Nie możesz przekazać wiadomości e-mail do konkretnego agenta lub
przełożonego.

Aby przenieść żądanie wysłania wiadomości e-mail do kolejki:
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Procedura

Krok 1 Wybierz przycisk Przekaż.

Pojawia się okno dialogowe Żądanie przeniesienia.

Krok 2 Możesz wybrać żądaną kolejkę z listy rozwijanej lub użyć pola wyszukiwania, aby przefiltrować listę. Na
liście rozwijanej wyświetlane są kolejki, do którychmożesz przenieść żądanie wysłania wiadomości e-mail.

Krok 3 Wybierz przycisk Przekaż.

Żądanie transferu jest inicjowane i pojawia się okno dialogowe Powody zakończenia. Aby uzyskać więcej
informacji, zobacz Zastosuj powód zakończenia.

Zarządzanie rozmowami WhatsApp
KanałWhatsApp umożliwia firmom efektywną komunikację z klientami za pomocą prostej, szybkiej i
bezpiecznej aplikacji. Klienci mogą kontaktować się z agentami za pośrednictwem kontaWhatsApp Business
i inicjować rozmowyWhatsApp, wysyłając wiadomości na numerWhatsApp Business. Możesz odpowiadać
na wiadomości poprzez widżet WhatsApp.

WidżetWhatsApp to widżet oferowany przez Cisco, który umożliwia odpowiadanie na wiadomości z aplikacji
WhatsApp za pośrednictwem panelu konwersacji w Agent Desktop.

Możesz użyć klawisza Agent Desktop, aby przekazywać, konferencjonować i kończyć rozmowyWhatsApp.

Informacje o widżecie WhatsApp
Widżet WhatsApp obsługuje następujące funkcje:

• Załączniki tekstowe, na stronie 17

• Szablony, na stronie 18

• Dołączanie szablonu, na stronie 18

• Zablokowane szablony, na stronie 19

• Szablony z wymiennymi parametrami, na stronie 19

• Szablony z dynamicznym zastępowaniem parametrów systemowych w konsoli czatu, na stronie
19

• Rich Formatting, na stronie 19

• Dodawanie emoji w rozmowie WhatsApp

• Wyzwalanie przepływu pracy, na stronie 20

• Ogłoszenia, na stronie 21

• Skróty klawiaturowe, na stronie 21
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• Potwierdzenie dostarczenia, na stronie 22

Odpowiadanie na rozmowy WhatsApp
Gdy rozmowaWhatsApp jest przypisana do użytkownika, na wyskakujące okienko wyświetla Nazwę klienta,
Numer telefonu klienta, Numer źródła, Nazwę kolejki oraz przycisk Akceptuj. Licznik czasu wyświetla czas,
jaki upłynął od odebrania rozmowy WhatsApp.

Zanim rozpoczniesz

Gdy jesteś w stanie RONA, nie możesz odebrać więcej próśb o kontakt. Aby otrzymywać prośby, musisz
ręcznie zmienić swój stan z RONA na Dostępny.

Procedura

Krok 1 Kliknij przycisk Akceptuj, znajdujący się w żądaniu.

Żądanie otwiera sięw oknie komponowania i pojawia się okienko Kontrola interakcji, w którymwyświetlane
są następujące szczegóły:

• Nazwa klienta

• Nazwa kolejki

• Numer źródłowy

• Numer telefonu klienta

• Wątek wiadomości

• Znacznik czasu

• Potwierdzenie odczytu

Wiadomości od klientów są reprezentowane przez szarą bańkę z literą C wewnątrz bańki. Komunikaty
agenta są przedstawione w postaci niebieskiej bańki.

Krok 2 Wprowadź swoją odpowiedźwpolu komponowania. Pole redagowanie obsługuje maksymalnie 4096 znaków.

Jeśli przekroczysz dozwolony limit znaków, przycisk Wyślij zostanie wyłączony. Zostanie wyświetlony
komunikat o błędzie, który przypomni ci, że musisz usunąć znaki.

Krok 3 Kliknij przycisk Wyślij lub naciśnij klawisz Enter na klawiaturze.

Przekazywanie rozmowy WhatsApp
Jeśli nie możesz rozwiązać problemu klienta i chcesz eskalować prośbęWhatsApp, możesz przekazać ją
innemu agentowi.
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Zanim rozpoczniesz

Należy zaakceptować prośbę o rozmowęWhatsApp. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Odpowiadanie
na rozmowy WhatsApp, na stronie 99.

Procedura

Krok 1 Wybierz przycisk Przekaż.
Krok 2 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Wybierz konkretnego agenta z listy rozwijanej.

• Użyj kryteriów wyszukiwania, aby przefiltrować listę.

Krok 3 Wybierz jedną z następujących opcji:

• Kolejka: wybierz z listy rozwijanej żądaną kolejkę lub użyj pola Szukaj, aby przefiltrować listę. Na
liście rozwijanej wyświetlane są kolejki, które są dostępne do przekazania żądania WhatsApp.

• Agent: na liście rozwijanej wyświetlane są nazwy dostępnych agentów.Wybierz agenta z listy rozwijanej
lub użyj pola Wyszukaj, aby przefiltrować listę. Nazwa agenta jest poprzedzona zieloną ikoną. Aby
uzyskać więcej informacji, patrz Stany dostępności agentów, na stronie 29.

Krok 4 Dodatkowego Kliknij ikonę Odśwież listę, aby uzyskać aktualną listę kolejek i agentów. Na liście są
wyświetlane bieżące stany dostępności agentów.

Krok 5 Wybierz przycisk Przekaż.

Żądanie transferu jest inicjowane i pojawia się okno dialogowe Powody zakończenia. Aby uzyskać więcej
informacji, patrz Zastosuj powód zakończenia, na stronie 49.

Jeśli agent nie zaakceptuje przekazanego przez ciebie żądania WhatsApp, żądanie WhatsApp
zostanie odrzucone.

Uwaga

Rozpoczynanie konferencji w rozmowach WhatsApp
Możesz utworzyć trójstronną konferencjęWhatsApp między tobą, klientem i innym agentem.

Zanim rozpoczniesz

Należy zaakceptować prośbę o rozmowęWhatsApp. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Odpowiadanie
na rozmowy WhatsApp, na stronie 99.

Procedura

Krok 1 Kliknij opcję Konferencja.
Krok 2 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Wybierz konkretnego agenta z listy rozwijanej.
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• Użyj kryteriów wyszukiwania, aby przefiltrować listę.

Krok 3 Wybierz jedną z następujących opcji:

• Kolejka: wybierz z listy rozwijanej żądaną kolejkę lub użyj pola Szukaj, aby przefiltrować listę. Na
liście rozwijanej wyświetlane są kolejki, które są dostępne do przekazania żądania WhatsApp.

• Agent: na liście rozwijanej wyświetlane są nazwy dostępnych agentów.Wybierz agenta z listy rozwijanej
lub użyj pola Wyszukaj, aby przefiltrować listę. Nazwa agenta jest poprzedzona zieloną ikoną. Aby
uzyskać więcej informacji, patrz Stany dostępności agentów, na stronie 29.

Krok 4 Kliknij opcję Konferencja.

Panel Kontrola interakcji zmienia stan naKonferencja. Gdy wybrany agent zaakceptuje żądanie konferencji,
razem z klientem zobaczycie komunikat informujący, że do rozmowy dołączył kolejny agent.

Krok 5 Po zakończeniu konferencji kliknij przycisk Zakończ konferencję.

Agent biorący udział w konferencji może kliknąć przycisk Wyjdź z konferencji, aby wyjść z
konferencji WhatsApp. Rozmowa jest kontynuowana między tobą a klientem.

Uwaga

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Powody podsumowania. Aby uzyskać więcej informacji, patrz
Zastosuj powód zakończenia, na stronie 49.

Zakończenie rozmów WhatsApp
Po tym, jak pomogłeś klientowi, dobrą praktyką jest poproszenie go o zakończenie sesji WhatsApp. Kiedy
klient kończy sesjęWhatsApp, w rozmowie WhatsApp pojawia się komunikat, że klient opuścił sesję.

W razie potrzeby można również zakończyć sesjęWhatsApp. W tym przypadku klient widzi wiadomość,
że opuściłeś sesję.

Zanim rozpoczniesz

Należy zaakceptować prośbę o rozmowęWhatsApp. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Odpowiadanie
na rozmowy WhatsApp, na stronie 99.

Procedura

Krok 1 W aktywnej sesji WhatsApp kliknij przycisk Zakończ.
Krok 2 Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Z listy rozwijanej wybierz powody zakończenia.

• Użyj kryteriów wyszukiwania, aby przefiltrować listę i wybrać powody otagowania.

Możesz wybraćwięcej niż jeden powód. Aby uzyskaćwięcej informacji, patrz Zastosuj powód zakończenia,
na stronie 49.
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Krok 3 Kliknij przycisk Wyślij zakończenie.
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R O Z D Z I A Ł 5
Zarządzanie czatami i wiadomościami e-mail
(starsze)

• Zarządzanie czatami, na stronie 103
• Zarządzanie pocztą e-mail, na stronie 108

Zarządzanie czatami
Możesz używać pulpitu do odbierania czaty od klientów i odpowiadania na nie. Twój administrator określa
w ustawieniach profilu multimedialnego uprawnienia dostępu do czatów.

Odpowiadanie na czat

Kiedy otrzymujesz od klienta prośbę o czat, w wyskakującym okienku prośby o kontakt wyświetla się
ikona (Czat), nazwa klienta lub unikalne ID, adres e-mail, kolejka, która skierowała czat do ciebie, oraz licznik
czasu wskazujący, jak długo czat czekał na twoją akceptację.

Jeśli klient korzysta z funkcji chatbot, system wyświetla wstępnie zdefiniowane odpowiedzi, zanim agent
odpowie na to klienta. Jeśli nie zaakceptujesz prośby czatu w maksymalnym dostępnym czasie, prośba
zostanie odesłana do kolejki, a system zmieni twój status naRONA. Wyświetla się okienko z opcjami zmiany
twojego stanu naDostępny lubBezczynny. Aby uzyskaćwięcej informacji na temat okienka RONA, zobacz
Stany dostępności agentów, na stronie 29.

Gdy jesteś w stanie RONA, nie możesz odebrać więcej próśb o kontakt. Aby otrzymywać żądania z
dowolnych kanałów medialnych, w tym nowe wiadomości czatu, musisz ręcznie zmienić swój stan z
RONA na Dostępny.

Uwaga

Zgodność z zasadami

Aby zapewnić zgodność z zasadami bezpieczeństwa, Payment Card Industry Data Security Standard (PCI
DSS) nie pozwala na otrzymywanie ani wysyłanie wrażliwych informacji, takich jak dane kart kredytowych
i inne informacje umożliwiające identyfikację osób (PII). Jeśli zawartość zostanie zidentyfikowana jako
zawierająca dane, które naruszają PCI DSS, wtedy:

• Załącznik czatu nie został wysłany (porzucony).
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• Rozmowa na czacie jest zredagowana (zamaskowana).

W zależności od konfiguracji zdefiniowanej przez twojego administratora (redagowanie lub usuwanie),
wiadomość czatu wraz z załącznikiem jest usuwana lub określona treść jest redagowana.

Uwaga

Zanim rozpoczniesz

Aby odebrać prośbę o wiadomość czatu, użytkownik musi być w stanie Dostępny.

Procedura

Krok 1 W oknie żądania rozmowy sieciowej kliknij przycisk Akceptuj.

Pojawia się rozmowa na czacie i panel Kontrola interakcji. Ten panel Przestrzeń robocza wyświetla szczegóły
dotyczące klienta, z którym rozmawiasz. Wyświetla również rozmowę, którą chatbot przeprowadził z
klientem, zanim system skierował do ciebie prośbę o czat.

Odpowiedź chatbot zostanie wyświetlona wraz z etykietą. Na przykład Wirtualnym asystentem
klienta. Możesz przewijać czat klienta, aby przejrzeć historię czatu.

Uwaga

Krok 2 Wprowadź swoją odpowiedź w polu komponowania.

Twoja wiadomość nie może przekroczyć limitu 1000 znaków.Uwaga

Krok 3 Kliknij przycisk Wyślij lub naciśnij klawisz Enter na klawiaturze.
Klient otrzymuje odpowiedź wraz z imieniem i nazwiskiem agenta.

Jeśli twój administrator skonfigurował predefiniowane szablony czatów, możesz ich używać do
komunikacji z klientami. Aby uzyskaćwięcej informacji, patrzWstępnie zdefiniowana odpowiedź
czatu, na stronie 105.

Uwaga

Krok 4 (Opcjonalnie) Kliknij Dołącz pliki, aby przesłać pliki razem z odpowiedzią w polu komponowania.
a) Aby usunąć przesłany plik, kliknij .

• Twoja rozmowa na czacie i załączniki muszą być zgodne z wymogami PCI.Więcej informacji
na ten temat można znaleźć w sekcji zgodność z zabezpieczeniami.

• Ikona dołączania plików jest dostępna, jeśli administrator włączyłWysyłanie załączników.
Możesz przesłać wiele plików, ale ich łączny rozmiar musi być mniejszy niż 35 MB.
Obsługiwane formaty plików to:

.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

• Jeśli spróbujesz odejść, gdy w polu komponowania masz niewysłany załącznik, zostaniesz
powiadomiony o tym komunikatem.

Uwaga
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Krok 5 (Opcjonalnie) Kliknij zakładkęHistoria kontaktuw panelu Informacje pomocnicze, aby wyświetlić historię
kontaktu z klientem. Więcej informacji na temat szczegółów zakładki Historia kontaktówPanel Informacje
pomocnicze, na stronie 16.

Krok 6 (Opcjonalnie) Możesz wykonać następujące zadania w panelu Kontrola interakcji:

• Przesyłanie żądania chatu do kolejki lub agenta. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Przekazywanie
czatu, na stronie 105.

• Zainicjuj trójstronną komunikację między tobą, klientem i innym agentem.Aby uzyskać więcej
informacji, patrz Rozpocznij konferencję na czacie, na stronie 106.

Krok 7 Kliknij przycisk Zakończ. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zakończenie czatu, na stronie 107.

Wstępnie zdefiniowana odpowiedź czatu
Administrator definiuje predefiniowane wiadomości czatu, których możesz użyć do komunikacji z klientem.

Procedura

Krok 1 Kliknij Wstępnie zdefiniowana odpowiedź czatu.
Krok 2 Możesz wybrać wymaganą wiadomość z listy rozwijanej lub użyć pola wyszukiwania, aby przefiltrować

listę.

Możesz dodać wiele predefiniowanych odpowiedzi, aby skomponować pojedynczą odpowiedź
podczas czatu z klientem.

Uwaga

Krok 3 (Opcjonalnie) Możesz edytować odpowiedź przed wysłaniem jej do klienta.

Przekazywanie czatu
Jeśli nie możesz rozwiązać problemu klienta i chcesz eskalować zapytanie na czacie, możesz przekazać
zapytanie na czacie do innego agenta lub opiekuna.

Aby przenieść aktywne żądanie czatu do kolejki lub agenta:

Zanim rozpoczniesz

Należy zaakceptować prośbę o czat. Aby uzyskaćwięcej informacji, patrz Odpowiadanie na czat, na stronie
103.

Procedura

Krok 1 Wybierz przycisk Przekaż.
Pojawia się okno dialogowe Żądanie przeniesienia.

Krok 2 Wybierz jedną z następujących opcji:
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• Kolejka –Możesz wybrać wymaganą kolejkę z listy rozwijanej lub użyć pola wyszukiwania, aby
przefiltrować listę. Na liście rozwijanej wyświetlane są kolejki, które są dostępne do przekazania
żądania czatu.

• Agent: Możesz wybrać agenta z listy rozwijanej lub użyć pola wyszukiwania, aby przefiltrować listę.
Na liście rozwijanej wyświetlane są nazwy dostępnych agentów. Nazwa agenta jest poprzedzona zieloną
ikoną. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Stany dostępności agentów, na stronie 29.

Krok 3 (Opcjonalnie) Kliknij ikonę (Odśwież listę), aby pobrać najnowszą listę kolejki i agenci.

Na liście są wyświetlane pobrane stany dostępności agentów.

Krok 4 Wybierz przycisk Przekaż.
Żądanie transferu jest inicjowane i pojawia się okno dialogowe Powody zakończenia. Aby uzyskać więcej
informacji, patrz Zastosuj powód zakończenia, na stronie 49.

Po przekazaniu żądania czatu do agenta, jeśli agent nie zaakceptuje żądania czatu, żądanie czatu
zostaje odrzucone.

Uwaga

Rozpocznij konferencję na czacie
Aby utworzyć trójstronną konferencję czatu między tobą, klientem i innym agentem:

Zanim rozpoczniesz

Należy zaakceptować prośbę o czat. Aby uzyskaćwięcej informacji, patrz Odpowiadanie na czat, na stronie
103.

Procedura

Krok 1 Kliknij opcję Konferencja.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Prośby o konferencję.

Krok 2 Możesz wybrać agenta z listy rozwijanej lub użyć pola wyszukiwania, aby przefiltrować listę. Nazwa agenta
jest poprzedzona kolorową ikoną oznaczającą aktualny stan dostępności. Na przykład stan Dostępny jest
poprzedzony zieloną ikoną. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Stany dostępności agentów, na stronie
29.

Krok 3 Kliknij opcję Konferencja.

Kiedy żądanie czatu konferencyjnego zostanie zaakceptowane przez agenta, panel Kontrola interakcji zmienia
stan z Zaproszenie na konferencję na Konferencja. Klient i ty możecie zobaczyć wiadomość, że do czatu
dołączył agent.

Krok 4 Kliknij opcję Zakończ konferencję.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Przyczyny zakończenia. Aby uzyskać więcej informacji, patrz
Zastosuj powód zakończenia, na stronie 49.
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• Tylko ty możesz zakończyć konferencję czatu, a nie agent, z którym się łączyłeś.

• Agent będący uczestnikiem konferencji może opuścić konferencję czatu, klikając Wyjdź z
konferencji. Rozmowa jest kontynuowana między tobą a klientem.

Uwaga

Poniższa tabela przedstawia czynności, które każdy użytkownikmożewykonać podczas czatu konferencyjnego:

Agent 1 – odnosi się do agenta, który rozpoczyna czat konferencyjny.

Agent 2 – Odnosi się do konsultowanego agenta, który jest uczestnikiem czatu konferencyjnego.

PodsumowanieRola

• Klient nie może zainicjować czatu konferencyjnego.

• Klient może zrezygnować z trwającego czatu z Agentem 1 i Agentem 2, kończąc w ten sposób
interakcję.

Klient

• Agent 1 może rozpocząć i zakończyć czat konferencyjny.

• Agent 1 może zakończyć czat konferencyjny, klikając przyciskZakończ konferencję. Klient i Agent
2 zostają wyrzuceni z czatu konferencyjnego.

• Kiedy klient opuszcza czat konferencyjny, interakcja się kończy, a pole do tworzenia wiadomości
zostaje wyłączone dla agentów. Agent 1 może zakończyć konferencję, klikając przycisk Zakończ
konferencję, a Agent 2 zostaje usunięty z czatu konferencyjnego.

Agent 1

• Agent 2 nie może zakończyć czatu konferencyjnego.

• Agent 2 nie może zastosować powodu zawinięcia do czatu konferencyjnego.

• Agent 2 może zakończyć czat konferencyjny, klikając przycisk Wyjdź z konferencji. Czat jest
kontynuowany między Agentem 1 a klientem.

• Jeśli klient opuści czat konferencyjny, interakcja zostaje zakończona. Agent 2 zostaje wyłączony z
czatów bez zakończenia.

Agent 2

Zakończenie czatu
Sesja czatu Gdy już pomożesz klientowi z pytaniami, dobrą praktyką jest poproszenie go o zakończenie.
Kiedy klient kończy sesję czatu, w rozmowie pojawia się komunikat informujący, że klient opuścił czat.

Kiedy kończysz sesję czatu, pojawia się okno dialogowe Przyczyny zakończenia. W razie potrzeby można
również zakończyć czat. W takim przypadku klient widzi komunikat z informacją, że agent opuścił czat.

Aby zamknąć sesję czatu:

Zanim rozpoczniesz

Należy zaakceptować prośbę o czat. Aby uzyskaćwięcej informacji, patrz Odpowiadanie na czat, na stronie
103.
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Procedura

Krok 1 W aktywnej sesji czatu kliknij przycisk Zakończ.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Przyczyny zakończenia.

Krok 2 Możesz wybrać wymaganą przyczynę z listy rozwijanej lub użyć pola wyszukiwania, aby przefiltrować
listę. W tym samym czasie możesz wybrać więcej niż jeden powód zakończenia.

Krok 3 Kliknij przycisk Wyślij zakończenie. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zastosuj powód zakończenia,
na stronie 49.

Zarządzanie pocztą e-mail
Możesz używać pulpitu do odbierania wiadomości e-mail od klientów i odpowiadania na nie. Twój
administrator definiuje w ustawieniach profilu multimedialnego uprawnienia dostępu do wiadomości e-mail
klientów.

Odpowiadanie na e-mail
Po otrzymaniu wiadomości e-mail od klienta w okienku wyskakującym żądania kontaktu wyświetlana jest

ikona (e-mail), nazwa klienta, kolejka, która skierowała do ciebie wiadomość, identyfikator klienta oraz
licznik czasu, jaki upłynął od otrzymania przez ciebie wiadomości.

Jeśli nie zaakceptujesz prośby e-mailowej w maksymalnym dostępnym czasie, prośba zostanie odesłana do
kolejki, a system zmieni twój status na RONA. Wyświetla się okienko z opcjami zmiany twojego stanu na
Dostępny lubBezczynny. Aby uzyskaćwięcej informacji na temat okienka RONA, zobacz Stany dostępności
agentów, na stronie 29.

Gdy jesteś w stanie RONA, nie możesz odebrać więcej próśb o kontakt. Aby otrzymywać żądania z
dowolnych kanałów medialnych, w tym nowe wiadomości e-mail, musisz ręcznie zmienić swój stan z
RONA na Dostępny.

Uwaga

Zgodność z zasadami

Aby zapewnić zgodność z zasadami bezpieczeństwa, Payment Card Industry Data Security Standard (PCI
DSS) nie pozwala na otrzymywanie ani wysyłanie wrażliwych informacji, takich jak dane kart kredytowych
i inne informacje umożliwiające identyfikację osób (PII). Jeśli zawartość zostanie zidentyfikowana jako
zawierająca dane, które naruszają PCI DSS, wtedy:

• Załącznik maila nie został wysłany (porzucony).

• Rozmowa mailowa jest zredagowana (zamaskowana).

W zależności od konfiguracji zdefiniowanej przez twojego administratora (redagowanie lub usuwanie),
wiadomość wraz z załącznikiem jest usuwana lub określona treść jest redagowana.

Uwaga
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Zanim rozpoczniesz

Aby odebrać prośbę o wiadomość e-mail, użytkownik musi być w stanie Dostępny.

Procedura

Krok 1 W żądaniu e-maila kliknij Akceptuj.
Żądanie wysłania wiadomości e-mail zostanie otwarte w oknie tworzenia wiadomości e-mail i zostanie
wyświetlony panel Kontrola interakcji.

Krok 2 Możesz odpowiedzieć na tę wiadomość w jeden z następujących sposobów:

• Szybkie odpowiedzi to błyskawiczny sposób na odpowiadanie na proste pytania. Aby uzyskać więcej
informacji, patrz Wyślij szybką odpowiedź, na stronie 110.

• Standardowe odpowiedzi pozwalają na formatowanie tekstu, dodawanie obrazów do wiadomości,
załączanie plików itd. Aby uzyskaćwięcej informacji, patrz Wyślij standardową odpowiedź, na stronie
110.

Jeśli twój administrator skonfigurował predefiniowany szablon wiadomości e-mail, możesz
użyć tego szablonu do komunikacji z klientem. Domyślnie w polu komponowania znajduje
się predefiniowana odpowiedź. Aby uzyskaćwięcej informacji, patrzWstępnie zdefiniowany
szablon wiadomości e-mail, na stronie 109.

Uwaga

Krok 3 (Opcjonalnie) Kliknij zakładkęHistoria kontaktuw panelu Informacje pomocnicze, aby wyświetlić historię
kontaktu z klientem. Więcej informacji na temat szczegółów zakładki Historia kontaktówPanel Informacje
pomocnicze, na stronie 16.

Aby zobaczyć korespondencję e-mailową w zakładce Historia kontaktów, kliknij Zobacz
wiadomość e-mail.

Uwaga

Krok 4 (Opcjonalnie) Przenieś żądanie wysłania wiadomości e-mail do kolejki. Aby uzyskać więcej informacji,
patrz Przekazywanie wiadomości E-mail, na stronie 112.

Krok 5 (Opcjonalnie) Kliknij Zakończ.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Przyczyny zakończenia. Aby uzyskać więcej informacji, patrz
Zastosuj powód zakończenia, na stronie 49.

Wstępnie zdefiniowany szablon wiadomości e-mail
Administrator definiuje predefiniowany szablon wiadomości e-mail, których możesz użyć do komunikacji
z klientem. Po kliknięciu przycisku Odpowiedz lub Odpowiedz wszystkim w treści wiadomości e-mail jest
wyświetlany wstępnie zdefiniowany tekst (na podstawie skonfigurowanych zmiennych) z następującymi
szczegółami:

• Nazwa klienta

• Predefiniowana treść e-maila

• Nazwa agenta (nazwa wyświetlana w profilu)

Możesz edytować szablon wiadomości, aby udzielić klientowi pełnej i dokładnej odpowiedzi.
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Niemożesz używać predefiniowanego szablonu wiadomości e-mail do wysyłania szybkich odpowiedzi.Uwaga

Wyślij szybką odpowiedź
Kiedy przychodząca wiadomość e-mail wymaga prostej odpowiedzi, możesz wysłać szybką odpowiedź.

Nie możesz używać predefiniowanego szablonu wiadomości e-mail do wysyłania szybkich odpowiedzi.Uwaga

Aby wysłać szybką odpowiedź:

Zanim rozpoczniesz

Aby odebrać prośbę o wiadomość e-mail, użytkownik musi być w stanie Dostępny.

Procedura

Krok 1 W żądaniu e-maila kliknij Akceptuj.
Żądanie wysłania wiadomości e-mail zostanie otwarte w oknie tworzenia wiadomości e-mail i zostanie
wyświetlony panel Kontrola interakcji.

Krok 2 Wpisz swoją odpowiedź w pole tekstowe Szybka odpowiedź tutaj.

• Rozmowamailowamusi być zgodna z wymogami PCI.Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji zgodność z zabezpieczeniami.

• Jeśli wyjdziesz z okna tworzenia wiadomości, gdy masz już treśćw treści wiadomości, twoja
wersja robocza zostanie zapisana.

• Kontrolka Szybka odpowiedź tutaj obsługuje tylko styl formatowania zwykłego tekstu.Więcej
informacji o stylu formatowania bogatego tekstu znajdziesz wWyślij standardową odpowiedź,
na stronie 110.

Uwaga

Krok 3 Kliknij przycisk Wyślij.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Przyczyny zakończenia. Aby uzyskać więcej informacji, patrz
Zastosuj powód zakończenia, na stronie 49.

Wyślij standardową odpowiedź
Możesz wysłać standardową odpowiedź, jeśli chcesz sformatować swoją odpowiedź, dodać obrazy, załączyć
pliki lub dodać więcej odbiorców.

Aby wysłać standardową odpowiedź:
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Zanim rozpoczniesz

Aby odebrać prośbę o wiadomość e-mail, użytkownik musi być w stanie Dostępny.

Procedura

Krok 1 W żądaniu e-maila kliknij Akceptuj.
Żądanie wysłania wiadomości e-mail zostanie otwarte w oknie tworzenia wiadomości e-mail i zostanie
wyświetlony panel Kontrola interakcji.

Krok 2 Wybierz opcję Odpowiedz, aby wysłać odpowiedź tylko do nadawcy lub wybierz opcję Odpowiedz
wszystkim, aby odpowiedzieć wszystkim odbiorcom.

Zostanie wyświetlona treść odpowiedzi. Pola Do i Temat sąwypełniane automatycznie. Tych pól nie można
edytować.

Krok 3 (Opcjonalnie) Kliknij przycisk DW, aby wysłać kopię wiadomości e-mail do innych odbiorców.
Krok 4 W treści maila wpisz wiadomość z odpowiedzią.

Jeśli twój administrator skonfigurował predefiniowany szablon wiadomości e-mail, możesz użyć
tego szablonu do komunikacji z klientem. Domyślnie w polu komponowania znajduje się
predefiniowana odpowiedź. Aby uzyskaćwięcej informacji, patrzWstępnie zdefiniowany szablon
wiadomości e-mail, na stronie 109.

Uwaga

Krok 5 Możesz dostosować swojąwiadomość z odpowiedzią, używając stylów formatowania RTF. Poniżej znajdują
się opcje formatowania wiadomości z odpowiedzią:

OpisIkony

Stosuje wstępnie ustawioną czcionkę i styl do tekstu.Nagłówek 1

Powoduje pogrubienie tekstu.Pogrubienie

Zapisuje tekst kursywą.Kursywa

Podkreśla tekst.Podkreślenie

Rysuje linię w tekście.Przekreślenie

Zmienia kolor tekstu.Kolor tekstu

Powoduje utworzenie listy numerowanej.Sortuj wg zorganizowanych

Powoduje utworzenie listy punktowanej.Sortuj wg listy punktów

Wcina tekst i oznacza go jako cytat pionową linią na
lewym marginesie.

Kwota zablokowanych

Powoduje wstawienie tabeli do obszaru tekstowego.
W tabeli można dodawać i usuwać wiersze oraz
kolumny.

adresów

Umożliwia wstawienie hiperłącza do zaznaczonego
tekstu.

Łącze
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OpisIkony

Zwiększa wcięcie tekstu w prawo.Wcięcie w prawo

Zwiększa wcięcie tekstu w lewą stronę.Wcięcie w lewo

Krok 6 Kliknij przycisk Dołącz pliki, aby wysłać pliki wraz z odpowiedzią e-mail. Administrator konfiguruje
maksymalny rozmiar pliku i maksymalną liczbę plików, któremożesz wysłać. Możesz przesłaćmaksymalnie
dziesięć plików, a ich łączny rozmiar musi być mniejszy niż 25 MB.
a) Aby usunąć przesłany plik, kliknij .

• Twoja rozmowamailowa i załączniki muszą być zgodne z wymogami PCI.Więcej informacji
na ten temat można znaleźć w sekcji zgodność z zabezpieczeniami.

• Obsługiwane formaty plików to:

.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

• Jeśli wyjdziesz z okna tworzenia wiadomości, gdy masz już treśćw treści wiadomości, twoja
wersja robocza zostanie zapisana.

Uwaga

Krok 7 (Opcjonalnie) Kliknij Wyświetl oryginalną wiadomość e-mail, aby wyświetlić wiadomość e-mail klienta.

Podczas pisania wiadomości e-mail, jeśli przełączysz się między opcjami Wyświetl oryginalną
wiadomość e-mail i Odpowiedz lub Odpowiedz wszystkim, twoja wersja robocza zostanie
zapisana.

Uwaga

Krok 8 (Opcjonalnie) Kliknij przycisk wielokropka, aby Pokaż poprzedni wątek lub Ukryj poprzedni wątek
rozmowy z klientem.

Krok 9 Kliknij przycisk Wyślij.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Przyczyny zakończenia. Aby uzyskać więcej informacji, patrz
Zastosuj powód zakończenia, na stronie 49.

Przekazywanie wiadomości E-mail
Jeśli wiadomość e-mail zostanie źle sklasyfikowana lub nie możesz rozwiązać problemu klienta, możesz
przenieść ją do innej kolejki. Kiedy inicjujesz transfer poczty, możesz wybrać kolejkę poczty z listy kolejek
poczty w swoim przedsiębiorstwie. Nie możesz przekazać wiadomości e-mail do konkretnego agenta lub
przełożonego.

Aby przenieść żądanie wysłania wiadomości e-mail do kolejki:

Zanim rozpoczniesz

Wcześniej należy zaakceptować prośbę e-mail. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Odpowiadanie na
e-mail, na stronie 108.
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Procedura

Krok 1 Kliknij Przekaż.
Pojawi się okno dialogowe Prośba o transfer.

Krok 2 Możesz wybrać żądaną kolejkę z listy rozwijanej lub użyć pola wyszukiwania, aby przefiltrować listę. Na
liście rozwijanej wyświetlane są kolejki, do którychmożesz przenieść żądanie wysłania wiadomości e-mail.

Krok 3 (Opcjonalnie) Kliknij ikonę (Odśwież listę), aby pobrać najnowszą listę kolejki.
Krok 4 Wybierz przycisk Przekaż.

Żądanie transferu jest inicjowane i pojawia się okno dialogowe Powody zakończenia. Aby uzyskać więcej
informacji, patrz Zastosuj powód zakończenia, na stronie 49.
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R O Z D Z I A Ł 6
Zarządzanie widżetami

Widżety są niezbędnym elementem dostosowywania pulpitu do potrzeb użytkownika. Widżet to komponent
o określonej funkcjonalności, wyeksportowany jako niestandardowy element HTML, który umieszcza się
na pulpicie.

Rodzaje widżetów

Twój administrator konfiguruje różne typy widżetów w zależności od ustawień organizacyjnych. Różne
rodzaje widżetów to:

• Domyślne widżety –widżety, które są częścią pulpitu i sąwyświetlane na podstawie ustawień twojego
profilu. Na przykład Statystyki wydajności agentów jest widżetem strony i można się do niego dostać
z poziomu Pasek nawigacyjny. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Statystyki wydajności agentów
Raporty, na stronie 121.

• Widżety oferowane przez Cisco – widżety oferowane przez Cisco i wyświetlane na podstawie twoich
ustawień organizacyjnych. Na przykład widżety Cisco Webex Experience Management i Transkrypcja
IVR.

• Widżety niestandardowe –widżety dla aplikacji innych firm, które są dodawane na podstawie wymagań
organizacyjnych. Na przykład Google Maps. Widżety niestandardowe mogą być częścią stron
niestandardowych, zakładek niestandardowychw panelu Informacje pomocnicze lub w panelu nagłówek
poziomy Agent Desktop.

Administratormoże skonfigurować zakładki na stronach niestandardowych i widżetach niestandardowych,
aby były trwałe. Twój wybór zakładki na stronach niestandardowych i widżetach niestandardowychmoże
zostać zresetowany do zakładki domyślnej, kiedy wylogujesz się z programu Agent Desktop,
przeładujesz/odświeżysz przeglądarkę lub wyczyścisz pamięć podręczną przeglądarki.

• Trwałe widżety – administrator może skonfigurować każdy niestandardowywidżet, aby był trwały.
Trwałe widżety są wyświetlane na wszystkich stronach Agent Desktop. Kiedy masz aktywne
żądanie kontaktu lub rozmowę, trwały widżet jest wyświetlany jako nowa zakładka w panelu
Informacje pomocnicze.

Widżety trwałe nie są wyświetlane na stronie głównej w taki sam sposób,
w jaki są wyświetlane na innych stronach. Jeśli jednak masz aktywną
interakcję, trwałe widżety są wyświetlane w okienku Informacje
pomocnicze.

Uwaga
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Opcje wyświetlania

Twój administrator konfiguruje sposób wyświetlania widżetów. Opcje wyświetlania widżetów na interfejsie
pulpitu są następujące:

• Nagłówek – wyświetla widżety na stronie nagłówek poziomy.

• Zakładka niestandardowa – wyświetla widżety w zakładkach niestandardowych okna Informacje
pomocnicze. Każda zakładka w panelu może mieć jeden lub więcej widżetów.

• Strona niestandardowa –wyświetla niestandardową stronę na środku interfejsu pulpitu (panel Przestrzeń
robocza). Dostęp do strony indywidualnej można uzyskać przez ikony na Pasek nawigacyjny. Każda
niestandardowa strona może zawierać jeden lub więcej widżetów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat interfejsu pulpitu, zobacz Agent Desktop – interfejs, na stronie 6.

• Widżet bez tytułu nie może zmienić rozmiaru.

• Aby zmaksymalizować widżet, kliknij . Kiedy widżety są rozwinięte, możesz nadal oglądać
panele Nagłówek poziomy, Pasek nawigacyjny, Lista zadań, Historia interakcji z agentem oraz
Kontrola interakcji podczas aktywnego połączenia głosowego. Nawet po zwiększeniu liczby
widżetów zachowana jest możliwość natychmiastowego reagowania na nowe zgłoszenia.

• Webex Contact Center wykorzystuje Wspólną Tożsamość i interakcję Single Sign-On (SSO).
Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania niestandardowymi widżetami dla
użytkowników z włączoną usługą SSO, skontaktuj się z administratorem.

Uwaga

Dostosowywanie układu pulpitu

Możesz dostosować układ pulpitu, edytując układ domyślny, który został skonfigurowany przez administratora.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz Edytuj układ pulpitu, na stronie 117.

• Cisco Webex Experience Management, na stronie 116
• Transkrypcja IVR, na stronie 117
• Edytuj układ pulpitu, na stronie 117
• Resetuj układ pulpitu, na stronie 119

Cisco Webex Experience Management
Następujące widżety ExperienceManagement sąwyświetlane na pulpicie tylko wtedy, gdy twój administrator
skonfigurował je dla ciebie.

Customer Experience Journey (CEJ)-Wyświetla wszystkie poprzednie odpowiedzi klienta na ankietęw formie
chronologicznej listy.Widget pomaga zrozumiećwcześniejszy kontekst interakcji klienta z firmą i odpowiednio
zaangażować się w kontakt z nim. Ten widget jest automatycznie aktywowany, gdy agent nawiązuje kontakt
z klientem poprzez połączenie, czat lub e-mail. Agent może przeglądać oceny i wyniki, takie jak Net Promoter
Score (NPS), Customer Satisfaction (CSAT) i Customer Effort Score (CES), a także wszystkie inne informacje
zwrotne zebrane od klienta.
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Customer Experience Analytics (CEA) –Wyświetla ogólny puls klientów lub agentów poprzez standardowe
wskaźniki branżowe, takie jak NPS, CSAT i CES lub inne KPI śledzone w ramach Experience Management.

Kiedy agent się zaloguje, widżet CEJ wyświetla poprzednie odpowiedzi klientów; widżet CEA wyświetla
kluczowe metryki i KPI zagregowane z poprzednich interakcji agenta z klientami. Obejmuje to NPS, CES i
inne KPI, takie jak przyjazność agenta, entuzjazm, umiejętności komunikacyjne itd.

Transkrypcja IVR
Transkrypcja IVR Widżet wyświetla transkrypcję rozmowy między wirtualnym asystentem a klientem
(rozmówcą). Widżet jest wyświetlany na pulpicie tylko wtedy, gdy twój administrator skonfigurował go dla
ciebie. Ten widget tylko do oglądania pomaga uzyskać kontekst wymagań klienta i odpowiednio się do nich
odnieść, co zwiększa efektywność obsługi klienta.

Edytuj układ pulpitu
Możesz dostosować układ pulpitu, edytując układ domyślny, który został skonfigurowany przez administratora.

Jeśli administrator włączył funkcje Przeciągnij i upuść oraz Zmień rozmiar, ikona (Edytuj układ) jest
wyświetlana w prawym dolnym rogu niestandardowej strony lub niestandardowego widżetu.

Możesz edytować niestandardowe strony lub niestandardowewidżety dostępne z poziomu Pasek nawigacyjny
oraz niestandardowe widżety w zakładkach dostępne w panelu Informacje pomocnicze.

Widżet Przeciągnij i upuść oraz Zmiana rozmiaru

• Funkcja Przeciągnij i upuść pozwala na przeciągnięcie widżetu w wymagane miejsce na pulpicie.

• Funkcja zmiany rozmiaru umożliwia zmniejszanie lub powiększanie widżetu do niestandardowego
rozmiaru na pulpicie.

Pulpit zachowuje dokonane przez ciebie wybory przy ponownym wejściu do przeglądarki. Aby uzyskać
więcej informacji na temat przywracania domyślnego układu pulpitu, zobacz Resetuj układ pulpitu, na stronie
119

Te cechy mają zastosowanie także do widżetów innych firm.Uwaga

Ograniczenia i przeciwwskazania

Poniżej przedstawiamy ograniczenia i restrykcje dotyczące funkcji Przeciągnij i Upuść oraz Zmień rozmiar:

• Zmiana układu i rozmiaru akcji wykonywanych na widżecie jest specyficzna dla zalogowanego
użytkownika, używanej przeglądarki i używanego urządzenia.

• Działania związane ze zmianą układu i rozmiaru nie dotyczą widżetów nagłówka i strony domyślnej.
Na przykład Statystyki wydajności agentów.

• Zmiana układu i rozmiaru niestandardowych widżetów na zakładkach w panelu Informacje pomocnicze
jest możliwa tylko wtedy, gdy masz aktywne zadanie.
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• Jeśli administrator zmodyfikuje domyślny układ, zmiany wprowadzone przez ciebie zostaną
nadpisane domyślnymi ustawieniami układu pulpitu. Zmiany zostaną uwzględnione, gdy odświeżysz
stronę lub zalogujesz się ponownie.

• W trybie edycji funkcje widżetów są wyłączone.

• Niestandardowe ikony lub widżety są ładowane najpierw na podstawie pamięci podręcznej, a
następnie na podstawie synchronizacji z serwerem. Jeśli konfiguracja Układ pulpitu jest
aktualizowana przez administratora, musisz wyczyścić pamięć podręczną i ponownie załadować
Agent Desktop, aby wyświetlić najnowsze niestandardowe ikony lub niestandardowe widżety.
Próba przeładowania bez wyczyszczenia pamięci podręcznej może powodowaćmigotanie ekranu
i prowadzić do nieoczekiwanych zachowań.

Uwaga

Przeciągnij i upuść widżet
Funkcja przeciągnij i upuść jest włączana przez administratora. Funkcja Przeciągnij i upuść pozwala na
przeciągnięcie widżetu w wymagane miejsce na pulpicie.

Aby przeciągnąć i upuścić widżet:

Zanim rozpoczniesz

Musisz być zalogowany do Stacjonarny. Więcej informacji znajdziesz w Zaloguj się do witryny Agent
Desktop.

Procedura

Krok 1 Uzyskaj dostęp do niestandardowych widżetów strony, klikając ikonę niestandardową na stronie Pasek
nawigacyjny lub wybierz niestandardowy widget w zakładce Informacje pomocnicze.

Krok 2 Kliknij przycisk Edytuj układ.

Krok 3 Umieść wskaźnik na widżecie. Kiedy wskaźnik zmieni się na , kliknij i przeciągnij widżet w wymagane
miejsce na pulpicie.

Przeciągnij i upuść akcji wykonywanych na widżecie jest specyficzna dla zalogowanego użytkownika,
używanej przeglądarki i używanego urządzenia.W trybie edycji funkcje widżetów są wyłączone.

Krok 4 Kliknij opcję Zapisz układ.

Aby anulować edycję układu biurkowego, kliknij przycisk Anuluj edycję.Uwaga

Zmiana rozmiaru widżetu
Funkcja zmiany rozmiaru jest włączana przez administratora. Funkcja zmiany rozmiaru umożliwia zmniejszanie
lub powiększanie widżetu do niestandardowego rozmiaru na pulpicie.
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Nie możesz zmienić rozmiaru widżetu, jeśli masz tylko jeden widżet na stronie niestandardowej lub w
zakładce niestandardowej.

Uwaga

Zmiana rozmiaru widżetu:

Zanim rozpoczniesz

Musisz być zalogowany do Stacjonarny. Więcej informacji znajdziesz w Zaloguj się do witryny Agent
Desktop.

Procedura

Krok 1 Uzyskaj dostęp do niestandardowych widżetów strony, klikając ikonę niestandardową na stronie Pasek
nawigacyjny lub wybierz niestandardowy widget w zakładce Informacje pomocnicze.

Krok 2 Kliknij przycisk Edytuj układ.

Krok 3 Umieść wskaźnik na obramowaniu widżetu. Gdy wskaźnik zmieni się na (uchwyt zmiany rozmiaru),

kliknij i przeciągnij myszą , aby zmienić rozmiar widżetu w układzie pulpitu.

Zmiana rozmiaru akcji wykonywanych na widżecie jest specyficzna dla zalogowanego użytkownika, używanej
przeglądarki i używanego urządzenia.W trybie edycji funkcje widżetów są wyłączone.

wskazuje pionową zmianę rozmiaru, a wskazuje poziomą zmianę rozmiaru.Uwaga

Krok 4 Kliknij opcję Zapisz układ.

Aby anulować edycję układu biurkowego, kliknij przycisk Anuluj edycję.Uwaga

Resetuj układ pulpitu
Jeśli zmodyfikowałeś układ pulpitu za pomocą funkcji Przeciągnij i upuść lub Zmień rozmiar, układ strony
niestandardowej lub zakładki niestandardowej może zostać przywrócony do widoku domyślnego.

Aby zresetować stronę niestandardową lub niestandardowy układ widżetów w zakładkach:

Zanim rozpoczniesz

Układ pulpitu można dostosować, edytując układ domyślny. Aby uzyskaćwięcej informacji, patrz Przeciągnij
i upuść widżet, na stronie 118 lub Zmiana rozmiaru widżetu, na stronie 118.
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Procedura

Krok 1 Uzyskaj dostęp do niestandardowych widżetów strony, klikając ikonę niestandardową na stronie Pasek
nawigacyjny lub wybierz niestandardowy widget w zakładce Informacje pomocnicze.

Krok 2 Kliknij Edytuj układ > Resetuj układ.

Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający zresetowanie wybranego układu.

Krok 3 Kliknij przycisk OK.
Przywrócony zostaje domyślny widok układu pulpitu dla wybranej strony lub niestandardowego widżetu z
zakładkami.

Zresetuj cały układ pulpitu
Jeśli zmodyfikowałeś układ pulpitu za pomocą funkcji Przeciągnij i upuść lub Zmień rozmiar, cały układ
pulpitu może zostać przywrócony do widoku domyślnego.

Aby zresetować cały układ pulpitu:

Zanim rozpoczniesz

Układ pulpitu można dostosować, edytując układ domyślny. Aby uzyskaćwięcej informacji, patrz Przeciągnij
i upuść widżet, na stronie 118 lub Zmiana rozmiaru widżetu, na stronie 118.

Procedura

Krok 1 Kliknij Profil użytkownika w prawym górnym rogu pulpitu.
Krok 2 W części Ustawienia użytkownika kliknij opcję Resetuj cały układ pulpitu.

Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający zresetowanie całego układu pulpitu.
Krok 3 Kliknij przycisk OK.

Przywrócony został domyślny widok pulpitu na różnych stronach i w niestandardowych widżetach z
zakładkami.
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R O Z D Z I A Ł 7
Statystyki wydajności agentów Raporty

Możesz użyć Agent Desktop, aby uzyskać dostęp do raportów statystyk wydajności. Statystyki wydajności
agentów jest domyślnym widżetem strony, który jest wyświetlany na podstawie konfiguracji zdefiniowanej
przez twojego administratora.

Istnieją dwa rodzaje raportów statystycznych:

• Raporty historyczne— wyświetlają historyczne dane. Raporty są aktualizowane co 24 godziny.

• Raporty w czasie rzeczywistym— wyświetlają bieżące dane. Raporty są aktualizowane w odstępach
czasu skonfigurowanych przez twojego administratora.

• Zakładka, którą wybierzesz na raportach Statystyki wydajności agentów, zostanie zachowana,
nawet jeśli przejdziesz na inną stronę, a następnie wrócisz na raporty Statystyki wydajności
agentów strony z raportami. Wybór zakładki zostanie zresetowany do zakładki domyślnej, kiedy
wylogujesz się z programu Agent Desktop, odświeżysz/ponownie załadujesz przeglądarkę lub
wyczyścisz pamięć podręczną przeglądarki.

• Raporty Statystyki wydajności agentówwyświetlane wAgent Desktop podążają za strefą czasową
przeglądarki.

• Raporty Statystyki wydajności agentów wyświetlane w Agent Desktop nie obsługują funkcji
Wyszukiwanie szczegółowe.

Uwaga

• Dostęp: Statystyki wydajności agentów, na stronie 121
• Podsumowanie raportu, na stronie 122

Dostęp: Statystyki wydajności agentów
• W celu uzyskania dostępu do raportów należy kliknąć łącze Statystyki wydajności agentów w menu
Pasek nawigacyjny. W panelu Przestrzeń robocza zostaną wyświetlone następujące raporty:

• Podsumowanie raportu, na stronie 122

• Historyczne statystyki agenta, na stronie 124

• Statystyki agenta w czasie rzeczywistym, na stronie 126
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• Historyczne dane agenta według stanu, na stronie 127

• Dane agenta według stanu w czasie rzeczywistym, na stronie 128

• Historyczne dane zespołu, na stronie 129

• Statystyki zespołu w czasie rzeczywistym, na stronie 130

• Historyczne dane kolejki, na stronie 130

• Statystyki kolejki – raport w czasie rzeczywistym, na stronie 131

• Historyczne dane agenta— wychodzące, na stronie 131

• Dane agenta w czasie rzeczywistym— wychodzące, na stronie 132

Aby uzyskaćwięcej informacji na temat raportów, zobaczCisco Webex Contact Center Analyzer User Guide.

• Po wylogowaniu z pulpitu należy zamknąć przeglądarkę. Uruchom przeglądarkę i zaloguj się
ponownie na pulpicie, aby odzwierciedlić aktualizację konfiguracji programu CiscoWebex Contact
Center Analyzer.

• Jeśli wchodzisz na stronę Statystyki wydajności agentów w trybie incognito (przeglądanie
prywatne), musisz włączyć obsługę ciasteczek osób trzecich dla Statystyki wydajności agentów,
aby raporty zostały pomyślnie załadowane.

Uwaga

Podsumowanie raportu
Raport podsumowujący przedstawia liczbę klientów, których obsłużyłeś oraz średni czas, jaki potrzebowałeś
na zakończenie rozmowy z klientem.

Wybierz opcje z list rozwijanych Nazwa zespołu, Nazwa kolejki, Typ kanału i Czas trwania, aby
przefiltrować swój raport.

Agent Desktop zachowuje wybrane przez ciebie filtry, nawet jeśli sięwylogujesz, odświeżysz lub przeładujesz
przeglądarkę. Aby przywrócić filtry do wartości domyślnych, kliknij łącze Resetuj filtry.

Link Resetuj filtry pojawia się, gdy zmienisz domyślną wartość na liście rozwijanej służącej do
filtrowania raportu.

Uwaga

Wybierz jedną z opcji dostępnych na poniższych listach rozwijanych:

• Nazwa zespołu

• Wszystkie (domyślne)

• Konkretny zespołu. Nazwy drużyn są wyświetlane na liście rozwijanej w oparciu o ustawienia
profilu agenta.
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• Nazwa kolejki

• Wszystkie (domyślne)

• Konkretna kolejka. Nazwy kolejek są wyświetlane na liście rozwijanej w oparciu o ustawienia
profilu agenta.

• Typ kanału

• Wszystkie (domyślne)

• Czat

• E-mail

• Społecznościowe

• Telefonia

Typ kanału społecznościowego jest wyświetlany na podstawie twoich
ustawień organizacyjnych.

Uwaga

• Czas trwania

• Dzisiaj

• Wczoraj

• W tym tygodniu

• W zeszłym tygodniu

• Ostatnie 7 dni (domyślne)

• W tym miesiącu

• W zeszłym miesiącu

• Bieżący rok

Aby ręcznie odświeżyć wyświetlane dane, kliknij ikonę (Odśwież).Uwaga

W poniższej tabeli wymienione są parametry, które są wyświetlane w raporcie podsumowującym:

OpisParametr

Całkowita liczba interakcji z klientami, którymi twój zespół
zajął się w określonym czasie.

Łącznie obsłużone— zespół

Średni czas, jaki twój zespół potrzebuje na obsługę interakcji
z klientem.

Średni czas obsługi— zespół
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OpisParametr

Średni czas, jaki zespół poświęca na zakończenie obsługi
klienta.

Średni czas zakończenia— zespoły

Całkowita liczba interakcji z klientami, którymi się
zajmowałeś.

Łącznie obsłużonych— ja

Średni czas, jaki poświęcasz na obsługę interakcji z klientem.Średni czas obsługi – ja

Średni czas, jaki potrzebujesz na zakończenie interakcji z
klientem.

Średni czas zakończenia— ja

Liczba kontaktów z klientami, które znajdują się w kolejce
do Twoich zespołów w czasie rzeczywistym.

Liczba kontaktów w kolejce – czas
rzeczywisty

Liczba agentów w stanie Dostępności dla twoich drużyn w
czasie rzeczywistym

Dostępni agenci – czas rzeczywisty

Historyczne statystyki agenta
Raport Statystyki agenta - historyczne przedstawia twoje statystyki historyczne.

Wybierz opcje z listy rozwijanej Interwał lub Czas trwania, aby przefiltrować swój raport.

Agent Desktop zachowuje wybrane przez ciebie filtry, nawet jeśli sięwylogujesz, odświeżysz lub przeładujesz
przeglądarkę. Aby przywrócić filtry do wartości domyślnych, kliknij łącze Resetuj filtry.

Link Resetuj filtry pojawia się, gdy zmienisz domyślną wartość na liście rozwijanej służącej do
filtrowania raportu.

Uwaga

Opcje wyświetlane na liście rozwijanej Interwał zależą od wybranego Czas trwania. Na przykład, jeśli
wybraną opcją Czas trwania jest Ostatnie 7 dni, lista rozwijana Interwał wyświetla następujące opcje:

• 30 minut

• Co godzinę

• Codziennie (domyślnie)

Na liście rozwijanej Czas trwania wybierz jedną z następujących opcji:

• Dzisiaj

• Wczoraj

• W tym tygodniu

• W zeszłym tygodniu

• Ostatnie 7 dni (domyślne)

• W tym miesiącu
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• W zeszłym miesiącu

• Bieżący rok

Poniższa tabela wyświetla listę rozwijaną Interwał w zależności od wybranego Czas trwania.

Tabela 6: Czas trwania i odpowiadające mu opcje interwałów

InterwałCzas trwania

• 15 minut

• 30 minut

• Co godzinę

• Codziennie

• Dzisiaj

• Wczoraj

• 30 minut

• Co godzinę

• Codziennie

• W tym tygodniu

• W zeszłym tygodniu

• Ostatnie 7 dni

• Codziennie

• Co tydzień

• W tym miesiącu

• W zeszłym miesiącu

• Codziennie

• Co tydzień

• Co miesiąc

Bieżący rok

Aby ręcznie odświeżyć wyświetlane dane, kliknij ikonę (Odśwież).Uwaga

Twój raport statystyk historycznych jest wyświetlany jako graficzna reprezentacja danych w sekcji Wykres
statystyk agenta oraz jako podsumowanie raportu w sekcji Szczegółowe podsumowanie w tabeli.

Aby wyświetlić raport w programie Cisco Webex Contact Center Analyzer, kliknij ikonę Uruchom, która
jest wyświetlana po prawej stronie wykresu Statystyki agentów lub Szczegółowe podsumowanie.

Musisz mieć uprawnienia, aby uzyskać dostęp do Cisco Webex Contact Center Analyzer.Uwaga

Poniżej przedstawiono parametry, które są wyświetlane w tabeli Szczegółowe podsumowanie raportu
Statystyki agentów - dane historyczne:
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OpisParametr

Interwał czasu dla raportu.Interwał

Tryb interakcji klienta, np. czat, wiadomość e-mail, społecznościowa
lub telefonia.

Typ kanału

Data i czas lokalny zalogowania się agenta.Czas pierwotnego logowania

Data i czas lokalny wylogowania się agenta.Czas wylogowania ostatecznego

Całkowita liczba nadchodzących interakcji z klientami, które agent
obsłużył w danym przedziale czasowym.

Liczba obsłużonych kontaktów

Średni czas, jaki agent potrzebuje na rozpatrzenie prośby klienta.Średni
czas obejmuje czas połączenia, czas zawieszenia i zakończenia.

Śr. czas obsługi

Średni czas, jaki agent poświęca na zakończenie obsługi klienta.Średni czas do zakończenia

Podsumowanie raportu jest wyświetlane na końcu sekcji Szczegółowe podsumowanie w tabeli.

Statystyki agenta w czasie rzeczywistym
Raport Statystyki agenta – czas rzeczywisty przedstawia twoje statystyki w czasie rzeczywistym.

Aby ręcznie odświeżyć wyświetlane dane, kliknij ikonę (Odśwież).Uwaga

Twój raport statystyk w czasie rzeczywistym jest wyświetlany jako graficzna reprezentacja danych na wykresie
Statystyki agentów w czasie rzeczywistym oraz jako podsumowanie raportu w tabeli Szczegółowe
podsumowanie stanu.

Aby wyświetlić raport w programie Cisco Webex Contact Center Analyzer, kliknij ikonę Uruchom, która
jest wyświetlana po prawej stronie wykresu Statystyki agentów w czasie rzeczywistym lub Szczegółowe
podsumowanie.

Musisz mieć uprawnienia, aby uzyskać dostęp do Cisco Webex Contact Center Analyzer.Uwaga

Poniżej przedstawiono parametry, które są wyświetlane w tabeli Szczegółowe podsumowanie raportu
Statystyki agentów - dane w czasie rzeczywistym:

OpisParametr

Ciąg znaków identyfikujący sesję logowania agenta.Identyfikator sesji agenta

Tryb interakcji klienta, np. czat, wiadomość e-mail, społecznościowa lub
telefonia.

Typ kanału

Data i czas lokalny zalogowania się agenta.Godzina zalogowania
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OpisParametr

Data i czas lokalny wylogowania się agenta.Godzina wylogowania

Całkowita liczba nadchodzących interakcji z klientami, które agent obsłużył
w danym przedziale czasowym.

Liczba obsłużonych kontaktów

Średni czas, jaki agent potrzebuje na rozpatrzenie prośby klienta. Średni
czas obejmuje czas połączenia, czas zawieszenia i zakończenia.

Śr. czas obsługi

Średni czas, jaki agent poświęca na zakończenie obsługi klienta.Średni czas do zakończenia

Podsumowanie raportu jest wyświetlane na końcu sekcji Szczegółowe podsumowanie w tabeli.

Historyczne dane agenta według stanu
Raport Statystyki agentów według stanu – historyczny wyświetla statystyki aktywności w oparciu o stany,
w których się znajdujesz.

Wybierz opcje z listy rozwijanej Interwał lub Czas trwania, aby przefiltrować swój raport.

Agent Desktop zachowuje wybrane przez ciebie filtry, nawet jeśli sięwylogujesz, odświeżysz lub przeładujesz
przeglądarkę. Aby przywrócić filtry do wartości domyślnych, kliknij łącze Resetuj filtry.

Link Resetuj filtry pojawia się, gdy zmienisz domyślną wartość na liście rozwijanej służącej do
filtrowania raportu.

Uwaga

Opcje wyświetlane na liście rozwijanej Interwał zależą od wybranego Czas trwania. Na przykład, jeśli
wybraną opcją Czas trwania jest Ostatnie 7 dni, lista rozwijana Interwał wyświetla następujące opcje:

• 30 minut

• Co godzinę

• Codziennie (domyślnie)

Na liście rozwijanej Czas trwania wybierz jedną z następujących opcji:

• Dzisiaj

• Wczoraj

• W tym tygodniu

• W zeszłym tygodniu

• Ostatnie 7 dni (domyślne)

• W tym miesiącu

• W zeszłym miesiącu

• Bieżący rok
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Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tabela 6: Czas trwania i odpowiadające mu opcje interwałów.

Aby ręcznie odświeżyć wyświetlane dane, kliknij ikonę (Odśwież).Uwaga

Twój raport statystyk historycznych jest wyświetlany jako graficzna reprezentacja danych na wykresie
Statystyki agentów według stanu oraz jako podsumowanie raportu w tabeli Szczegółowe podsumowanie
stanu.

Aby wyświetlić raport w programie Cisco Webex Contact Center Analyzer, kliknij ikonę Uruchom, która
jest wyświetlana po prawej stronie wykresu Statystyki agentów według stanu lub Szczegółowe
podsumowanie stanu.

Musisz mieć uprawnienia, aby uzyskać dostęp do Cisco Webex Contact Center Analyzer.Uwaga

Poniżej przedstawiono parametry, które są wyświetlane w tabeli sekcji Szczegółowe podsumowanie stanu
raportu Statystyki agentów według stanów – raport historyczny:

OpisParametr

Interwał czasu dla raportu.Interwał

Ciąg znaków identyfikujący sesję logowania agenta.Identyfikator sesji agenta

Stan ustawiony przez agenta lub system, taki jak Bezczynny, Dostępny
itd.

Stan aktywności

Czas, jaki agent spędza w danym stanie.Czas trwania stanu

Podsumowanie raportu jest wyświetlane na końcu sekcji Szczegółowe podsumowanie w tabeli.

Dane agenta według stanu w czasie rzeczywistym
Raport Statystyki agentów według stanów – czas rzeczywisty przedstawia statystyki aktywności w czasie
rzeczywistym dla poszczególnych stanów.

Aby ręcznie odświeżyć wyświetlane dane, kliknij ikonę (Odśwież).Uwaga

Twój raport statystyk w czasie rzeczywistym jest wyświetlany jako graficzna reprezentacja danych na wykresie
Statystyki agentów według stanu oraz jako podsumowanie raportu w tabeli Szczegółowe podsumowanie
stanu.

Aby wyświetlić raport w programie Cisco Webex Contact Center Analyzer, kliknij ikonę Uruchom, która
jest wyświetlana po prawej stronie wykresu Statystyki agentów według stanu lub Szczegółowe
podsumowanie stanu.
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Musisz mieć uprawnienia, aby uzyskać dostęp do Cisco Webex Contact Center Analyzer.Uwaga

Poniżej przedstawiono parametry, które są wyświetlane w tabeli sekcji Szczegółowe podsumowanie stanu
raportu Statystyki agentów według stanu – czas rzeczywisty:

OpisParametr

Ciąg znaków identyfikujący sesję logowania agenta.Identyfikator sesji agenta

Stan ustawiony przez agenta lub system, taki jak Bezczynny, Dostępny
itd.

Stan aktywności

Czas, jaki agent spędza w danym stanie.Czas trwania stanu

Podsumowanie raportu jest wyświetlane na końcu sekcji Szczegółowe podsumowanie w tabeli.

Historyczne dane zespołu
Raport Statystyki zespołu - historyczne wyświetla historyczne statystyki wszystkich drużyn, do których jesteś
przypisany.

Poniżej podano parametry, które są wyświetlane w raporcie Statystyki zespołu – dane historyczne:

OpisParametr

Interwał czasu dla raportu.Interwał

Nazwa zespołu.Nazwa zespołu

Nazwa agenta.Imię i nazwisko agenta

Całkowita liczba interakcji z klientami, które agent obsłużyłw danym
przedziale czasowym.

Liczba obsłużonych kontaktów

Całkowita liczba interakcji z klientami, które agent obsłużył dla danego
typu kanału (na przykład połączenia głosowego).

Łącznie obsłużonych kontaktów

Całkowita liczba interakcji przychodzących, którymi agent się zajął.Obsłużone kontakty przychodzące

Całkowita liczba połączeń zwrotnych, którymi agent się zajął.Obsłużone połączenia zwrotne

Całkowita liczba interakcji wychodzących, którymi agent się zajął.Obsługiwane zewnętrzne

Średni czas, jaki agent poświęca na obsługę klienta. Średni czas
obejmuje czas połączenia, czas zawieszenia i zakończenia.

Średni czas obsługi

Średni czas, jaki agent poświęca na zakończenie obsługi klienta.Średni czas zakończenia

Podsumowanie raportu jest wyświetlane na końcu tabeli.
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Statystyki zespołu w czasie rzeczywistym
Raport Statystyki zespołu – w czasie rzeczywistym wyświetla statystyki w czasie rzeczywistym wszystkich
drużyn, do których jesteś przypisany.

Poniżej podano parametry, które są wyświetlane w raporcie Dane zespołu w czasie rzeczywistym:

OpisParametr

Nazwa zespołu.Nazwa zespołu

Nazwa agenta.Imię i nazwisko agenta

Stan agenta, taki jak Bezczynny, Dostępny itd.Stan bieżący

Całkowita liczba interakcji z klientami, które agent obsłużyłw danym
przedziale czasowym.

Liczba obsłużonych kontaktów

Średni czas, jaki agent poświęca na obsługę klienta. Średni czas
obejmuje czas połączenia, czas zawieszenia i zakończenia.

Średni czas obsługi

Średni czas, jaki agent poświęca na zakończenie obsługi klienta.Średni czas zakończenia

Podsumowanie raportu jest wyświetlane na końcu tabeli.

Historyczne dane kolejki
Raport Historyczne dane kolejki (Queue Stats - Historic) wyświetla statystyki historyczne wszystkich kolejek,
do których jesteś zmapowany.

Poniżej podano parametry, które są wyświetlane w raporcie Historyczne dane kolejki:

OpisParametr

Interwał raportu.Interwał

Tryb interakcji klienta, np. czat, wiadomość e-mail, społecznościowa lub
telefonia.

Typ kanału

Nazwa kolejki.Nazwa kolejki

Liczba kontaktów z klientami, na które agent odpowiedziałw ramach progu
poziomu obsługi przewidzianego przez administratora dla danej kolejki.

Liczba kontaktów

Średni czas, przez jaki kontakt z klientem czeka w kolejce, zanim agent
udzieli mu odpowiedzi.

Średni czas oczekiwania w
kolejce

Najdłuższy czas, jaki kontakt z klientem spędza w kolejce, zanim odpowie
na niego agent.

Najdłuższy czas w kolejce

Liczba kontaktów z klientami, na które nie zareagował żaden agent.Liczba kontaktów porzuconych

Podsumowanie raportu jest wyświetlane na końcu tabeli.
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Statystyki kolejki – raport w czasie rzeczywistym
Statystyki kolejek – raport czasu rzeczywistego wyświetla statystyki czasu rzeczywistego dla wszystkich
kolejek, do których jesteś zmapowany.

Poniżej podano parametry, które sąwyświetlane w raporcie Historyczne dane kolejki w czasie rzeczywistym:

OpisParametr

Tryb interakcji klienta, np. czat, wiadomość e-mail, społecznościowa lub
telefonia.

Typ kanału

Nazwa kolejki.Nazwa kolejki

Liczba kontaktów z klientami, na które agent odpowiedziałw ramach progu
poziomu obsługi przewidzianego przez administratora dla danej kolejki.

Liczba kontaktów

Całkowita liczba interakcji z klientami, które są obsługiwane w ramach
kolejki.

Liczba obsłużonych kontaktów

Liczba kontaktów z klientami w kolejce w danym momencie.Liczba kontaktów w kolejce

Średni czas, przez jaki kontakt z klientem czeka w kolejce, zanim agent
udzieli mu odpowiedzi.

Średni czas oczekiwania w
kolejce

Najdłuższy czas, jaki kontakt z klientem spędza w kolejce, zanim odpowie
na niego agent. Pod uwagę brane są połączenia odebrane w ciągu ostatnich
24 godzin. Połączenia, które są aktualnie w kolejce, nie są brane pod
uwagę.

Najdłuższy, obsłużony kontakt
z kolejki

Liczba kontaktów z klientami, na które nie zareagował żaden agent.Liczba kontaktów porzuconych

Podsumowanie raportu jest wyświetlane na końcu tabeli.

Historyczne dane agenta — wychodzące
Raport Historyczne statystyki połączeń wychodzących agenta wyświetla statystyki historyczne połączeń
wychodzących wykonanych przez agenta.

Poniżej przedstawiono parametry, które są wyświetlane w raporcie Historyczne statystyki agenta –
wychodzące:

OpisParametr

Nazwa agenta.Imię i nazwisko agenta

Interwał czasu dla raportu.Interwał

Tryb interakcji klienta, np. czat, wiadomość e-mail, społecznościowa
lub telefonia.

Typ kanału

Data i czas lokalny zalogowania się agenta.Czas pierwotnego logowania
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OpisParametr

Liczba połączeń wychodzących obsłużonych przez agenta w danym
przedziale czasowym.

Kontakt wych. obsłużony

Średni czas, jakiego agent potrzebuje do obsługi połączeń
wychodzących. Średni czas obejmuje czas połączenia, czas
zawieszenia i zakończenia.

Średni czas obsługi— wych.

Całkowity czas, jaki agent spędza na rozmowie z klientem w ramach
połączenia wychodzącego, wliczając w to czas zawieszenia.

Łączny czas połączenia - poł.
wychodzące

Średni czas, jaki agent spędza na rozmowie z klientem w ramach
połączenia wychodzącego, wliczając w to czas zawieszenia.

Średni czas połączenia wych.

Całkowity czas, jaki agent spędza na rozmowie z klientem w ramach
połączenia wychodzącego, wyłączając czas zawieszenia.

Łączny czas w rozmowie - poł.
wychodzące

Liczba przetransferowanych połączeń.Liczba przekazań

Średni czas, przez jaki agent konsultował się z innym agentem lub
osobą trzecią, utrzymując rozmówcę w zawieszeniu.

Średni czas trwania rozmowy
konsultacji

Podsumowanie raportu jest wyświetlane na końcu tabeli.

Dane agenta w czasie rzeczywistym — wychodzące
Raport Statystyki połączeń wychodzących agenta w czasie rzeczywistym wyświetla statystyki połączeń
wychodzących wykonanych przez agenta.

Poniżej przedstawiono parametry, które są wyświetlane w raporcie Statystyki agenta w czasie rzeczywistym
– wychodzące:

OpisParametr

Interwał czasu dla raportu.Interwał

Nazwa agenta.Imię i nazwisko agenta

Tryb interakcji klienta, np. czat, wiadomość e-mail,
społecznościowa lub telefonia.

Typ kanału

Data i czas lokalny zalogowania się agenta.Godzina zalogowania

Liczba połączeń wychodzących obsłużonych przez agenta
w danym przedziale czasowym.

Kontakt wych. obsłużony

Średni czas, jakiego agent potrzebuje do obsługi połączeń
wychodzących. Średni czas obejmuje czas połączenia, czas
zawieszenia i zakończenia.

Średni czas obsługi— wych.
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OpisParametr

Całkowity czas, jaki agent spędza na rozmowie z klientem w
ramach połączenia wychodzącego, wliczając w to czas
zawieszenia.

Łączny czas połączenia - poł. wychodzące

Średni czas, jaki agent spędza na rozmowie z klientem w
ramach połączenia wychodzącego, wliczając w to czas
zawieszenia.

Średni czas połączenia wych.

Całkowity czas, jaki agent spędza na rozmowie z klientem w
ramach połączenia wychodzącego, wyłączając czas
zawieszenia.

Łączny czas w rozmowie - poł. wychodzące

Podsumowanie raportu jest wyświetlane na końcu tabeli.
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R O Z D Z I A Ł 8
Wymagania dotyczące sieci

• Pasmo, na stronie 135

Pasmo
Poniżej przedstawiono wymagania dotyczące przepustowości Agent Desktop:

• Optymalna wydajność:Wymagane jest szybkie łącze internetowe ominimalnej zalecanej przepustowości
512 kbps (kilobitów na sekundę).

• Żądania dotyczące ładunku danych: Średnia wartość ładunku danych waha się od 1 do 100 kbps, a w
szczytowym momencie od 2 do 3 MB.

Ładunki danych różnią się w zależności od aktywności, żądań i
częstotliwości działania lub żądań Agent Desktop.

Uwaga

• Dodatkowe pasmo: Minimalna zalecana przepustowość sieci 100 kb/s musi być przydzielona osobno
dla ruchu głosowego dla wszystkich punktów końcowych agentów obsługiwanych przez Contact Center
Webex.

Kiedy Agent Desktop jest otwierany po raz pierwszy lub gdy pamięć podręczna została wyczyszczona,
niestandardowy tytuł, niestandardowe logo i niestandardowe ikony ładują się do Pasek nawigacyjny
kilka sekund później.

Uwaga

Szacowany czas uruchomienia Agent Desktop

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji Agent Desktop ładowanie odbywa sięw czasie krótszym niż 8 sekund.
Jeśli dane aplikacji Agent Desktop są buforowane, aplikacja ładuje się w mniej niż 4 sekundy. Ten czas
zależy od szybkości i dostępności sieci.

Jeśli ładowanie aplikacji Agent Desktop nie powiedzie się, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
Możesz podzielić się tymi informacjami z administratorem, aby rozwiązać problem.
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