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Prefaţă
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• Documentație corelată, la pagina xvii
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• Feedback documentație, la pagina xvii
• Convenţii, la pagina xvii

Istoricul modificărilor
Acest tabel listează modificările aduse acestui ghid. Cele mai recente modificări apar în partea de sus.

DataConsultațiModificarea

Septembrie
2022

#unique_4 unique_4_Connect_42_cmd_rnj_
dz2_vsb, la pagina 45

S-a actualizat nota.

Septembrie
2022

Fereastră Pop, la pagina 51S-a actualizat nota. S-a adăugat punctul al
treilea la sfârșitul subiectului.

Septembrie
2022

Transferul unui apel , la pagina 67S-au eliminat informațiile despre punctul de
intrare care nu este afișat.

August 2022Inițiere Apel Consultare, la pagina 69S-au adăugat informații despre inițierea unui
apel de consultare către un număr de format
mapat la un punct de intrare.

August 2022Transferul unui apel , la pagina 67S-au adăugat informații despre transferarea
unui apel prin intermediul unui număr de
format către un punct de intrare.
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DataConsultațiModificarea

August 2022Popover, la pagina 11

Controlul Interacțiunii, la pagina 14

Răspunsul la un apel, la pagina 63

Variabile de Date Asociate Apelurilor, la
pagina 65

Inițiere Apel Consultare, la pagina 69

S-au adăugat informații despre variabilele
afișate pe pop-overul pentru apelul vocal și
panoul Controlul Interacțiunii.

Iulie 2022Răspundeți la timeoutul de inactivitate, la
pagina 48

S-au adăugat informații despre expirarea
timpului după o inactivitate prelungită.

Iulie 2022Conectare la Agent Desktop, la pagina 43S-au adăugat informații despre aspectul
desktop atribuit echipei dvs.

Iulie 2022Conectare la Agent Desktop, la pagina 43S-au adăugat informații despre ilustrațiile de
fundal din pagina activității.

Iulie 2022Implicat, la pagina 30

Temporizatoare de Stare și Conectate, la
pagina 21

S-au adăugat informații despre eticheta
Implicat.

Iulie 2022Bară de Navigare, la pagina 8S-au adăugat informații despre funcția de
feedback.

Iulie 2022Cerințe Sistem, la pagina 2

Cerințe Browser, la pagina 2

Setări browser pentru Chrome, la pagina 25

Instalarea Aplicației Desktop, la pagina 47

S-au adăugat informații despre asistența
Windows 11.

Iulie 2022Gestionarea Conversațiilor WhatsApp, la
pagina 96

Adăugare Emoji în Conversația WhatsApp,
la pagina 61

S-au adăugat informații despre canalul
WhatsApp.

Iunie 2022Reapelare, la pagina 64S-au adăugat informații despre detaliile
Reapelării web (Reapelare).
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DataConsultațiModificarea

Popover, la pagina 11

Răspunsul la un apel, la pagina 63

Reapelare, la pagina 64

Efectuare Apel Extern, la pagina 74

Răspundeți la o Conversație Facebook
Messenger, la pagina 82

Răspundeți la o Conversație Facebook
Messenger, la pagina 82

Răspundeți la o WebChat, la pagina 89

Răspundeți la o conversație E-mail, la pagina
93

Răspundeți la o Conversație SMS, la pagina
85

Răspundere la o Conversație WhatsApp, la
pagina 96

Răspundeți la un chat, la pagina 101

Răspundere la un E-mail, la pagina 106

S-au adăugat informații despre pop-overul
de conectare pentru o solicitare de intrare.

Iunie 2022Localizare, la pagina 5S-a adăugat asistență de localizare pentru
Ghidul utilizatorului Agent Desktop pentru
12 limbi noi.

Mai 2022Efectuare Apel Extern, la pagina 74S-au adăugat informații despre mesajele de
eroare când un apel nu reușește.

Variabile de Date Asociate Apelurilor, la
pagina 65

Editare Variabile de Date Asociate
Apelurilor, la pagina 65

Adăugat informații despre variabilele
securizate.

Aprilie 2022Conectare la Agent Desktop, la pagina 43S-au eliminat ilustrațiile de fundal din pagina
de destinație.

Aprilie 2022Panoul Informații Auxiliare, la pagina 15Adăugat informații despre reordonarea filelor
din panoul Informații Auxiliare.

Aprilie 2022Stările de Disponibilitate ale Agentului, la
pagina 28

Adăugat informații despre detalii RONA.

Aprilie 2022Eliminare interacțiune terminată, la pagina
50

Adăugat informații despre interacțiune fără
răspuns cu clientul.

Schimbați-vă echipa, la pagina 53Adăugat informații despre memorizarea
actualizărilor setărilor de profil.
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DataConsultațiModificarea

Conectare la Agent Desktop, la pagina 43Adăugat informații despre mesajul banner.

Conectare la Agent Desktop, la pagina 43Adăugat informații despre conectarea cu un
cod de țară.

Lățime de bandă, la pagina 131

Accesibilitate, la pagina 32

Asistență la Citirea Ecranului, la pagina 37

Adăugat informații despre funcția Note.

Februarie 2022Efectuare Apel Extern, la pagina 74

Efectuare Apel Extern Previzualizare
Campanie, la pagina 78

Reapelare, la pagina 64

Ați adăugat informații despre limita maximă
pentru apelurile simultane din centrul de
contacte și despre codurile de motiv care se
afișează.

Reapelare, la pagina 64S-a eliminat butonul Anulare din fișa de
contact în solicitări de reapelare.

Ianuarie 2022Conectare la Agent Desktop, la pagina 43

Transferul unui apel , la pagina 67

Inițiere Apel Consultare, la pagina 69

Efectuare Apel Extern, la pagina 74

Informații actualizate despre formatul de
număr E.164 și detalii despre codul de
apelare internațională.

Ianuarie 2022Editare Variabile de Date Asociate
Apelurilor, la pagina 65

Adăugat informații despre numărul maxim
de caractere pentru valoare variabilă CAD.

Decembrie
2021

Rezumat Raport, la pagina 120

Statistici Agent - Istoric, la pagina 122

Statistici Agent după Stare - Istoric, la pagina
125

Adăugat informații despre reținerea detaliilor
filtrului în rapoartele Statistici Performanță
Agent (APS).

Decembrie
2021

Transferul unui apel , la pagina 67

Inițiere Apel Consultare, la pagina 69

Efectuare Apel Extern, la pagina 74

Listă actualizată de caractere speciale
acceptate în numărul de apelare pentru
apeluri.

Decembrie
2021

Listă de Sarcini, la pagina 9

Răspunsul la un apel, la pagina 63

Reapelare, la pagina 64

Efectuare Apel Extern, la pagina 74

Efectuare Apel Extern Previzualizare
Campanie, la pagina 78

Etichete actualizate de primire a apelurilor
popover.

Noiembrie
2021

Panoul Informații Auxiliare, la pagina 15Detalii actualizate număr maxim de
înregistrări în fila Istoric contacte.
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DataConsultațiModificarea

Octombrie
2021

Istoric Interacțiuni Agent, la pagina 13

Efectuați un apel extern de la Istoric
Interacțiuni Agent, la pagina 76

Efectuați un apel extern de la Istoric
Interacțiuni Agent.

Octombrie
2021

Localizare, la pagina 5Adăugat suport de localizare pentru două
noi limbi - Engleză (Marea Britanie) și
Portugheză (Portugalia).

Septembrie
2021

Conectare la Agent Desktop, la pagina 43Detalii actualizate DN implicit.

Septembrie
2021

Webex App, la pagina 57

Dispozitivele Agentului, la pagina 4

Notificare pe Desktop, la pagina 26

Accesibilitate, la pagina 32

Scurtături ale Agentului pe Tastatură, la
pagina 39

Adăugat detalii Webex App.

Septembrie
2021

Gestionare Widget-uri, la pagina 113

Rapoarte Statistici Performanță Agent, la
pagina 119

Detalii actualizate filă persistentă.

Septembrie
2021

Rezumat Raport, la pagina 120Parametri actualizați în pagina Rezumat.

Interfață Desktop Agent, la pagina 5

Conectare la Agent Desktop, la pagina 43

Gestionare Widget-uri, la pagina 113

Adăugat detalii pagină de pornire.

Iulie 2021Interfață Desktop Agent, la pagina 5

Funcții comune pentru Canale digitale noi,
la pagina 17

Adăugat noi canale digitale: Facebook
Messenger, WebChat, E-mail, și SMS

Iulie 2021Fereastră Pop, la pagina 51Detalii actualizate ecran pop.

Iunie 2021Stările de Disponibilitate ale Agentului, la
pagina 28

Detalii actualizate RONA.

Iunie 2021Antet Orizontal, la pagina 7

Notificare pe Desktop, la pagina 26

Acces la Fereastră Pop, la pagina 52

Detalii actualizate hyperlink Ecran Pop.
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DataConsultațiModificarea

Iunie 2021Antet Orizontal, la pagina 7

Reactivitate, la pagina 45

Modificați starea de disponibilitate, la pagina
48

Detalii actualizate despre sugestii pe antet
orizontal.

Iunie 2021Profil Utilizator, la pagina 53Adăugat detalii imagine profil.

Iunie 2021Vizualizare Capacitate Canal, la pagina 54Adăugat informații despre emblemele de tip
media.

Iunie 2021Panoul Informații Auxiliare, la pagina 15

Accesibilitate, la pagina 32

Răspundere la un E-mail, la pagina 106

Modificat link Vizualizare transcriere în link
Vizualizare mesaj de e-mail.

Iunie 2021Panoul Informații Auxiliare, la pagina 15

Conectare la Agent Desktop, la pagina 43

Adăugat îmbunătățiri pentru experiența
utilizatorului.

Iunie 2021Scurtături de Acces pe Tastatură, la pagina
38

Adăugat detalii despre lățime și înălțime
minimă pentru caseta de dialog Listă
comenzi rapide de la tastatură.

Iunie 2021Transferul unui apel , la pagina 67

Inițiere Apel Consultare, la pagina 69

Detalii actualizate listă verticală număr de
apelare.

Iunie 2021Efectuare Apel Extern, la pagina 74Detalii actualizate apel extern implicit ANI.

Mai 2021—S-a eliminat capitolul de Gestionare
conversații mesagerie socială.

Aprilie 2021Listă de Sarcini, la pagina 9Adăugat detalii Acceptare toate operațiunile
și Răspunsuri Noi.

Aprilie 2021Stările de Disponibilitate ale Agentului, la
pagina 28

Detalii actualizate durată RONA.

Aprilie 2021Modificați starea de disponibilitate, la pagina
48

Adăugat câmp de căutare pentru a filtra lista.

Aprilie 2021Conectare la Agent Desktop, la pagina 43

Transferul unui apel , la pagina 67

Inițiere Apel Consultare, la pagina 69

Detalii actualizate caractere speciale.

Martie 2021Profil Utilizator, la pagina 53Modificat numele etichetei din numărul de
apelare la numărul de telefon.

Martie 2021Reactivitate, la pagina 45Detalii actualizate titlu și logo în zonă de
vizualizare mai mică.
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DataConsultațiModificarea

Martie 2021Transferul unui apel , la pagina 67

Inițiere Apel Consultare, la pagina 69

Transferați un chat, la pagina 103

Transferare E-mail, la pagina 110

Reîmprospătați opțiunea Listă din casetele
de dialog Solicitare Transfer și Solicitare
Consultare.

Martie 2021Editare Variabile de Date Asociate
Apelurilor, la pagina 65

Detalii actualizate selector dată.

Martie 2021Efectuare Apel Extern, la pagina 74Modificat nume pictogramă de ieșire în
pictogramă apel extern.

Detalii actualizate caractere speciale.

Ianuarie 2021Stările de Disponibilitate ale Agentului, la
pagina 28

Detalii actualizate RONA.

Ianuarie 2021Schimbați-vă echipa, la pagina 53Adăugat detalii schimbare echipă.

Ianuarie 2021Efectuare Apel Extern, la pagina 74Detalii actualizate ANI extern.

Decembrie
2020

Ediția Inițială a acestui Document

Decembrie
2020

Desktop-ul are un aspect complet nou, ca
parte a reîmprospătării experienței
utilizatorului.

Decembrie
2020

Titlul și sigla de pe spațiul de lucru pot fi
particularizate.

Decembrie
2020

Cerințe Desktop Agent, la pagina 2Browserul compatibil include Edge
Chromium.

Decembrie
2020

Bară de Navigare, la pagina 8Bară de Navigare Are pictograme
personalizabile.

Decembrie
2020

Listă de Sarcini, la pagina 9Panoul Listă de Sarcini are următoarele
actualizări:

• Cererea clipește timp de câteva secunde
înainte de a schimba starea dvs la
RONA.

• Afișează mesajele necitite și
conversațiile sociale.

Decembrie
2020

Panoul Informații Auxiliare, la pagina 15Panoul Informații Auxiliare are widget-uri
personalizabile.

Decembrie
2020

Temporizatoare de Stare și Conectate, la
pagina 21

Adăugat detalii cronometru de stare agent.
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DataConsultațiModificarea

Decembrie
2020

Notificări, la pagina 24Adăugat detalii despre toaster și notificări
desktop.

Decembrie
2020

Profil Utilizator, la pagina 53Pictograma Profil utilizator afișează
următoarele detalii:

• Capacitatea canalului

• Setări Notificări

• Resetare Completă Dispunere Desktop

• Scurtături din taste

• Descărcați raportul de eroare

Decembrie
2020

Acces la Fereastră Pop, la pagina 52Asistență flux de lucru pentru ecranul pop.

Decembrie
2020

Reapelare, la pagina 64Adăugat detalii reapelare de curtoazie.

Decembrie
2020

Editare Variabile de Date Asociate
Apelurilor, la pagina 65

Mai mulți agenți pot edita și salva variabilele
CAD cu actualizări în timp real.

Decembrie
2020

Efectuare Apel Extern, la pagina 74Efectuați un apel extern în starea Disponibil.

Decembrie
2020

Efectuare Apel Extern Previzualizare
Campanie, la pagina 78

Adăugat detalii apel previzualizare campanie.

Decembrie
2020

Gestionare Widget-uri, la pagina 113Adăugat widget-uri CiscoWebex Experience
Management și IVR.

Decembrie
2020

Editare Dispunere Desktop, la pagina 115Personalizați dispunerea desktop folosind
funcțiile Glisare și fixare și Redimensionare.

Despre acest ghid
Acest ghid descrie modul de utilizare al Webex Contact CenterAgent Desktop.

Agent Desktop A trecut prin reîmprospătarea experienței utilizatorului. Acest ghid documentează aspectul
complet nou al Agent Desktop, împreună cu caracteristicile specifice versiunii.

Audienţă
Acest ghid este destinat agenților Webex Contact Center care utilizează Agent Desktop.
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Documentație corelată
Pentru a vizualiza lista de documentație Webex Contact Center, consultați https://www.cisco.com/c/en/us/
support/customer-collaboration/webex-contact-center/series.html.

Pentru a vizualiza Webex Contact Center documentația pentru dezvoltatori și referințele API, consultați
https://developer.webex-cx.com/documentation/getting-started.

Comunicații, servicii și informații suplimentare
• Pentru a primi la timp informații relevante de la Cisco, abonați-vă la Cisco Profile Manager.

• Pentru a obține impactul pe care îl doriți asupra afacerii cu tehnologiile care contează, vizitați Serviciile
Cisco.

• Pentru a trimite o solicitare de service, vizitați Asistența Cisco.

• Pentru a descoperi și a răsfoi aplicații, produse, soluții și servicii securizate, validate, dedicate companiilor,
vizitați Cisco Marketplace.

• Pentru a obține articole generale despre rețea, instruire și certificare, vizitați Cisco Press.

• Pentru a găsi informații referitoare la garanție pentru un anumit produs sau o anumită familie de produse,
accesați Instrumentul Cisco de identificare a garanției.

Instrument de Căutare Cisco Bug

Cisco Bug Search Tool (BST) este un instrument web care acționează ca o poartă către sistemul de urmărire
Cisco bug ce menține o listă completă de defecte și vulnerabilități ale produselor și software-ului Cisco. BST
vă furnizează informații detaliate ale defectelor referitoare la produsele și software-ul dvs.

Feedback documentație
Pentru a trimite comentarii despre acest document, trimiteți un mesaj e-mail la următoarea adresă:
contactcenterproducts_docfeedback@cisco.com

Apreciem comentariile dvs.

Convenţii
Acest ghid folosește următoarele convenții.
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DescriereConvenţie

Cu fontul îngroșat se afișează comenzi (cum ar fi intrările utilizatorului),
taste, butoane, nume de directoare și de submeniuri. De exemplu:

• Selectați Editare > Găsire.

• Faceți clic pe Finalizare.

Font Îngroșat

Font italic:

• Introduce un nou termen.

De exemplu: Un grup de aptitudini este o colecție de agenție care
au aceleași aptitudini.

• Subliniază informații importante.

De exemplu: Nu utilizați convenția numerică de numire.

• Indică un argument pentru care trebuie introduse valori.

De exemplu: DACĂ (condiție, valoare adevărat, valoare fals)

• Indică un titlu.

De exemplu: consultați Ghidul Utilizatorului Agent Desktop.

Font Italic

Fontul ferestrei indică:

• Text, așa cum apare acesta în cod sau în informațiile pe care le
afișează sistemul.

De exemplu: <html><title> Cisco Systems, Inc.

</title></html>

• Denumiri fișiere.

De exemplu: tserver.properties.

• Căile directoarelor.

De exemplu: C:\Program Files\Adobe

Font fereastră
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C A P I T O L U L 1
Introducere

• Prezentare generală Agent Desktop, la pagina 1
• Cerințe Desktop Agent, la pagina 2
• Localizare, la pagina 5
• Interfață Desktop Agent, la pagina 5
• Temporizatoare de Stare și Conectate, la pagina 21
• Notificări, la pagina 24
• Stările Agentului, la pagina 28
• Accesibilitate, la pagina 32

Prezentare generală Agent Desktop
Agent Desktop Furnizează o singură aplicație bazată pe browser care permite agenților să interacționeze cu
clienții utilizând voce, chat, e-mail sau conversații de mesagerie socială.

Atunci când vă conectați la Agent Desktop, aspectul depinde de modul în care administratorul centrului de
contacte Webex a configurat aspectul desktopului. Dimensiunea afișajului Agent Desktop trebuie să fie mai
mare de 500 x 500 pixeli (lățime x înălțime). Trebuie să setați zoomul browserului web la 100% pentru cea
mai bună experiență cu Agent Desktop. Pentru mai multe informații, consultați Reactivitate, la pagina 45.

Administratorul configurează profilul agentului pentru permisiunile și setările desktop. Agenții sunt atribuiți
unei anumite echipe care asistă cu o funcție specifică. De exemplu, grupul de agenți dintr-o echipă care
acceptă clienți de aur sau gestionează facturarea.

Notă

Administratorul specifică următoarele permisiuni de profil agent și setări:

• Posibilități de apel (intrare) primit

• Motive de stare Inactivă

• Transfer coadă

• Consultare agent și transfer

• Concluzionare și detalii cronometru concluzionare

• Agent auto-disponibil

Ghidul utilizatorului Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
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• Capacități de apelare (ieșire) externă

• Număr de apelare și capacități agendă

• Acces la rapoarte statistici performanță agent

• Acces la Widget-uri

• O coadă este locul în care contactele active sunt păstrate și distribuite agenților, în timp ce contactele
așteaptă răspuns de la un agent.

• Administratorul configurează motivele de stare inactivă adecvate pentru întreprinderea dvs. Starea
inactivă indică faptul că sunteți conectat, dar nu sunteți pregătit să acceptați solicitări direcționate. De
exemplu, pauza de prânz.

Notă

Cerințe Desktop Agent
Agent Desktop Necesită următoarea configurare pentru a vă asigura că toate caracteristicile funcționează
conform așteptărilor înainte de a încerca să vă conectați pentru prima dată.

Cerințe Sistem
Următoarele sunt cerințele minime de sistem:

• Memorie— 2 GB RAM total aplicație, excluzând alocarea sistemului de operare.

• Sistem de operare— sistemele de operare compatibile (OS) sunt:

• Windows 10 și Windows 11

• macOS 10.12, 10.13, și 10.14

• Chrome OS 70 (64-bit) și ulterioare

Cerințe Browser
Următorul tabel listează browserele compatibile.

Tabel 1. Browsere Compatibile

Versiune de browserSistem de operare

• Google Chrome V76.0.3809 și ulterior

• Firefox Extended support Release (FSE) V68 și ulterior

• Edge Chromium (MS Edge V79 și ulterior)

Windows 10

Ghidul utilizatorului Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
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Versiune de browserSistem de operare

• Google Chrome V103.0.5060.114 și ulterior

• Firefox Extended support Release (FSE) V102.0 și ulterior

• Edge Chromium (MS Edge V103.0.1264.44 și ulterior)

Windows 11

• Google Chrome V76.0.3809 și ulterior

• Firefox Extended support Release (FSE) V68 și ulterior

• Edge Chromium (MS Edge V79 și ulterior)

macOS

• Chromium V73 și ulterioare

• Google Chrome V76.0.3809 și ulterior

Chrome OS

Următoarele opțiuni de browser trebuie să fie configurate:

• Modulele cookie și datele de pe site sunt activate.

• Nivelul de securitate este setat peMediu.

• Este activată opțiunea imagine.

• Blocarea ferestrelor pop-up este dezactivată.

• JavaScript este activat.

Infrastructură Desktop virtual (VDI)
Sunt acceptate următoarele desktopuri virtuale:

• Citrix XenDesktop V7.x

• Parallels Desktop pentru Mac v16

• VMware Fusion V11.5.1

• VMware View V5.x

• VMware Horizon V6.x

• VMware Horizon V7.x

Cerințe privind Telefonul
Agenții care se ocupă de interacțiuni vocale trebuie să aibă un telefon. Pentru a asigura conectivitatea, apelați
Numărul de format (DN) de pe alt telefon și validați conectivitatea vocală. Același DN trebuie introdus în
căsuța de dialog Informații stație (Informații stație > Număr de format) când vă conectați. Pentru mai
multe informații, consultați Conectare la Agent Desktop, la pagina 43.

Ghidul utilizatorului Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
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Dispozitivele Agentului
Cisco Webex Contact Center acceptă următoarele dispozitive de agent pentru apelare:

• Telefon de birou Webex Calling

• Aplicație desktop Webex Calling (audio PC)

• Aplicație mobilăWebex pe telefonul mobil

• Webex App care este integrat cu Webex Calling (Audio PC)

Dacă utilizați un dispozitiv de apelare, introduceți extensia de apelare care este configurată de administrator
în caseta de dialog Informații stație (Informații stație > Extensie) atunci când că conectați. Pentru mai
multe informații, consultați Conectare la Agent Desktop, la pagina 43.

Webex App ca Client

DescărcareaWebex App de pe sistemul dvs. (dispozitiv personal) se referă laWebex Client. Pentru mai multe
informații, consultați Descărcarea Aplicației.

Webex Client Poate fi folosită ca dispozitiv final atunci când este integrat cu Webex Calling. Pentru a primi
sau efectua un apel vocal, trebuie să vă conectați la Agent Desktop utilizând extensia (Informații stație >
Extensie).

Dacă utilizați extensia, aveți posibilitatea să răspundeți la un apel vocal dinWebex Client. Dacă nu răspundeți
la apel în timpul maxim disponibil, apelul este returnat la coadă și sistemul vă schimbă starea la RONA.

Webex App Poate fi de asemenea accesată în cadrul Agent Desktop pentru a colabora cu alți agenți,
supraveghetori și experți în materie (IMM-uri) din organizația dvs., fără a naviga de la Agent Desktop. Cu
toate acestea, controlul apelurilor nu este disponibil. Pentru a primi și efectua apeluri, aveți în continuare
nevoie de Webex App extern, neintegrat. Pentru mai multe informații, consultați Aplicații de Apelare.

Pentru mai multe informații despre cum se acceseazăWebex App în cadrul Agent Desktop, consultați Webex
App, la pagina 57.

Dacă utilizați Webex Client și Webex App în cadrul Agent Desktop, notificările apar pentru un apel de intrare
după cum urmează:

• Când panoul Listă de Sarcini de pe Agent Desktop este extins și aveți un apel de intrare de la un client,
notificarea Webex Client și fereastra pop Agent Desktop sunt afișate.

• Atunci când Webex Client și Agent Desktop sunt inactive:

• Pentru un apel recepționat de la un client din Webex Client, veți primi o notificare toaster pentru
browser și o notificare Webex Client.

• Pentru apelurile primite de la un client din Webex Client și de la un coleg din Webex în același
timp, veți primi notificări din browser, Webex Client și Webex.

Notă
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Localizare
Agent Desktop UI

Agent DesktopUI este compatibil cu localizare în 29 de limbi.

Următoarele sunt limbile compatibile:

Bulgară, Catalană, Chineză (China), Chineză (Taiwan), Croată, Cehă, Daneză, Olandeză, Engleză (UK),
Engleză (US), Finlandeză, Franceză, Germană, Ungară, Italiană, Japoneză, Coreeană, Norvegiană, Poloneză,
Portugheză (Brazilia), Portugheză (Portugalia), Română, Rusă, Serbă, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză
și Turcă.

LimbaUIAgent Desktop se bazează pe setările preferințelor de limbă din browser. De exemplu, să presupunem
că ați selectat limba preferată Franceză în browserul Google Chrome. Când lansați Agent Desktop în browserul
Google Chrome, interfața cu utilizatorul a Agent Desktop apare în Français (Franceză).

În browserul Firefox, limba interfeței cu utilizatorul a Agent Desktop se bazează pe limba preferată selectată
pentru paginile web. Puteți selecta limba paginii web din căsuța de dialog Setări limbă paginăweb (Setări >
General >Limbă și aspect >Limbă >Alegeți...). Pentru mai multe informații, consultați Selectarea limbilor
de afișare pentru paginile web multilingve.

Notă

Ghidul utilizatorului Agent Desktop

Ghidul utilizatorului Agent Desktop este compatibil cu localizare în 13 limbi. Limba implicită este limba
engleză (SUA).

Următoarele sunt limbile compatibile:

Chineză (Hong Kong), chineză (simplificată), daneză, olandeză, franceză, germană, italiană, japoneză,
coreeană, portugheză (Brazilia), rusă, spaniolă și suedeză. Pentru mai multe informații, consultați Ghiduri
pentru utilizatori finali traduse.

Interfață Desktop Agent
Interfața UI Agent Desktop cu utilizatorul cuprinde următoarele secțiuni:

• Antet Orizontal, la pagina 7

• Bară de Navigare, la pagina 8

• Listă de Sarcini, la pagina 9

• Istoric Interacțiuni Agent, la pagina 13

• Controlul Interacțiunii, la pagina 14

• Spațiu de lucru, la pagina 15

• Panoul Informații Auxiliare, la pagina 15
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Fig. 1. Exemplu UI Agent Desktop pentru Voce
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Fig. 2. Exemplu UI Agent Desktop pentru Canale digitale noi

Antet Orizontal
antet orizontal Este zona care rulează de-a lungul părții de sus a interfeței Agent Desktop. Următoarele opțiuni
sunt disponibile pe antet orizontal:

• Titlul și sigla: afișează sigla Cisco Webex Contact Center și numele (implicit) în colțul din stânga sus
al ecranului. Administratorul poate particulariza titlul și sigla pe baza setărilor de dispunere desktop.

• Stare Disponibilitate— afișează starea dvs. de disponibilitate pentru a primi și a accepta contacte pe
toate canalele de comunicație (apel vocal, chat, e-mail sau conversații de mesagerie socială). Atunci
când vă conectați la Agent Desktop, starea dvs. este setată la Inactiv în mod implicit. Pentru mai multe
informații, consultați Stările de Disponibilitate ale Agentului, la pagina 28.

• WebexApp: Afișează o opțiune de a colabora cu alți agenți, supraveghetori și experți în materie (IMM-uri)
din organizația dvs., fără a naviga de la Agent Desktop. Pentru mai multe informații, consultați Webex
App, la pagina 57.

• Apel Extern: afișează o opțiune pentru a efectua un apel extern. Pictograma Apel Extern este afișată
pe baza configurației de profil a agentului. Pentru mai multe informații, consultați Efectuare Apel Extern,
la pagina 74.
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• Centru de notificare: afișează numărul de mesaje noi pe care le-ați primit. Când faceți clic pe pictograma
Centrul de notificare, caseta de dialog afișează alertele și notificările de pe spațiul de lucru. Pentru mai
multe informații, consultați Acces la Centrul de Notificări, la pagina 56.

Puteți accesa și ecranul pop anterior utilizând URL-ul pentru ecranul pop. Pentru mai multe informații,
consultați Acces la Fereastră Pop, la pagina 52.

• Profil Utilizator: Afișează informațiile și setările. Pentru mai multe informații, consultați Profil Utilizator,
la pagina 53.

• PictogrameleWebex App, Apelare Externă și Centru de notificări și ordinea în care apar pe antetul
orizontal depind de configurația definită de administrator.

• Dacă administratorul a configurat widget-urile de antet, widget-urile sunt afișate pe antet orizontal.
Pentru mai multe informații despre widget-uri, consultați Gestionare Widget-uri, la pagina 113.

Notă

Bară de Navigare
Bară de Navigare Se afișează în partea stângă a interfeței Agent Desktop.

Disponibilitatea pictogramelor de pe Bară de Navigare depinde de modul în care administratorul a configurat
aspectul desktopului.

Notă

Următoarele pictograme sunt disponibile pentru a accesa principalele funcții:

• Pagină de pornire ( ): Afișează tabloul de bord al agentului unde puteți accesa contactele finalizate
sau alocate care necesită atenția dvs. Puteți efectua acțiuni cum ar fi comunicarea cu clienții pe diverse
canale și vizualizarea informațiilor despre clienți. Pictograma afișează o emblemă indicând numărul de

solicitări pe care nu le-ați acceptat în diferite canale. De exemplu, .

• Statistici Performanță Agent ( ): Afișează widget-ul Statistici Performanță Agent care detaliază
statisticile istorice și în timp real ale unui agent. Dacă profilul este configurat pentru raportarea statisticilor,
pictograma Statistici Performanță Agent este afișată în Bară de Navigare. Pentru informații despre
rapoartele de statistică, consultați Rapoarte Statistici Performanță Agent, la pagina 119.

• Reîncărcare ( ): Dacă accesați un Agent Desktop într-un iFrame, faceți clic pe Reîncărcare pentru
a reîmprospăta pagina web Agent Desktop. Un iFrame este un element HTML care vă permite să
introduceți o paginăWeb în altă pagină web.

Pictograma Reîncărcare este afișată numai atunci când accesați Agent Desktop
într-un iFrame.

Notă

Ghidul utilizatorului Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
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• Feedback ( ): Afișează pagina de feedback din fila nouă de browser. Puteți partaja feedback despre
experiența dvs. desktop.

• Help ( ): Afișează subiectele de ajutor din căsuța de dialogHelp Center. Pentru a vizualiza formatul
PDF al subiectelor de ajutor, faceți clic pe Vizualizare ca PDF.

• Pe baza configurației Dispunere Desktop, pictogramele particularizate (de exemplu, pictograma de
analiză a experienței clienților) se afișează în Bară de Navigare deasupra pictogramei Ajutor.

• Atunci când este accesat Agent Desktop pentru prima dată sau cache-ul șters, titlul particularizat, logo-ul
particularizat, și pictogramele particularizate se încarcă în Bară de Navigare după câteva secunde.

• Pictogramele particularizate sauwidget-urile particularizate sunt încărcate în primul rând pe bazamemoriei
cache și apoi pe baza sincronizării serverului. Dacă este actualizată configurația de aspect desktop de
către administratorul dvs., trebuie să goliți memoria cache și să reîncărcați Agent Desktop pentru a
vizualiza cele mai recente pictograme particularizate sau widget-uri particularizate. Încercarea de a
reîncărca fără a șterge cache-ul poate cauza clipirea pe ecran și poate conduce la un comportament
neașteptat.

Notă

Listă de Sarcini
Panoul Listă de Sarcini este afișat în colțul din stânga sus al interfeței Agent Desktop.

Atunci când o solicitare este direcționată către coadă și sunteți disponibil, apare o nouă solicitare în panoul
dvs Listă de Sarcini. Trebuie să acceptați solicitarea pentru a începe comunicarea cu clientul. În mod implicit,
panoul Listă de Sarcini este extins. Dacă panoul Listă de Sarcini este restrâns, puteți vedea un popover în
colțul din dreapta jos al spațiului de lucru pentru a accepta solicitarea. Pentru mai multe informații, consultați
Popover, la pagina 11.

Dacă aveți mai multe solicitări, cea mai recentă solicitare este afișată în partea de sus a panoului Listă de
Sarcini, iar ordinea este apeluri, conversații, conversații de mesagerie socială, și e-mailuri.

Solicitarea afișează următoarele detalii:

• Apeluri: afișează o etichetă și o pictogramă indicând tipul de apel, numărul de telefon al clientului,
DNIS (serviciu de identificare a numărului format), numele cozii care a direcționat apelul către dvs., și
un cronometru indicând timpul scurs de la recepționarea apelului. Starea apelului recepționat este afișată
ca Apelare.

Următorul tabel listează tipurile de apeluri, pictogramele și etichetele corespunzătoare:

PictogramăEtichetăTip de Apel

Apel de intrareApel Vocal de Intrare

ReapelareReapelare
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PictogramăEtichetăTip de Apel

Apel campanieApel Extern Previzualizare
Campanie

Apelare ExternăApelare Externă

• Chat-uri: afișează pictograma (Chat), numele sau ID-ul unic al clientului, adresa de e-mail, coada
care a direcționat chatul către dvs. și un cronometru care indică durata în care chatul a fost în așteptarea
acceptării.

• Conversații de mesagerie socială: Următoarele detalii sunt afișate:

• Facebook Messenger: cererea afișează pictograma (Messenger), coada care a direcționat
solicitarea de chat către dvs, ID-ul unic al paginii de afaceri Facebook și un cronometru indicând
durata scursă de când ați primit solicitarea de chat.

Numele clientului este afișat pe desktop numai dacă informațiile de profil ale
clientului pe Facebook Messenger sunt setate ca publice.

Notă

• SMS: solicitarea afișează pictograma (SMS), numărul de telefon al clientului, coada care a
direcționat solicitarea de chat SMS către dvs., numărul sursei (DN) și un cronometru indicând
durata scursă de la primirea solicitării de chat.

• E-mailuri: afișează pictograma (e-mail), numele clientului, coada care a direcționat e-mailul către
dvs., ID-ul e-mailului clientului și un cronometru ce indică durata scursă de la primirea solicitării prin
e-mail.

• Când plasați indicatorul pe solicitarea din panoul Listă de Sarcini, se afișează pictograma (extindere).
Faceți clic pe pentru a vizualiza detaliile solicitării.

• Sunteți alertat cu o notificare sonoră atunci când primiți un chat, o conversații de mesagerie socială, sau
o solicitare de e-mail.

• O emblemă în fiecare conversație și activitate conversații de mesagerie socială afișează numărul de
mesaje necitite.

Notă

Panoul Listă de Sarcini afișează următoarele opțiuni:

• Accept toate activitățile: faceți clic pe Acceptare toate operațiunile pentru a accepta toate solicitările
(conversații, e-mailuri sau conversații de mesagerie socială) împreună. Butonul Accept Toate
Operațiunile apare atunci când aveți mai mult de cinci solicitări noi.

• Răspunsuri noi: faceți clic pe Răspunsuri noi pentru a derula și vizualiza mesajele necitite (chat-uri
sau conversații de mesagerie socială).
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După ce ați acceptat solicitarea, cronometrul afișează durata scursă de la acceptarea cererii. Pentru mai multe
informații, consultați Temporizatoare de Stare și Conectate, la pagina 21.

• Dacă nu puteți accepta solicitarea în timpul specificat afișat în cronometru, butonul de acțiune de pe
popover clipește timp de câteva secunde, iar starea dvs. se schimbă laRONA (Redirecționare la Absență
Răspuns). Pentru mai multe informații despre RONA, consultați Stările de Disponibilitate ale Agentului,
la pagina 28.

• Luați în considerare faptul că vă deconectați atunci când panoul Listă de Sarcini este restrâns. Dacă vă
conectați la Agent Desktop fără a goli memoria cache, panoul Listă de Sarcini păstrează selecția
anterioară, care este starea restrânsă.

Notă

Popover
Dacă panoul Listă de Sarcini este restrâns, puteți vedea pop-overul din partea dreaptă jos a Desktop. Popover
este caseta de dialog pop-up care se afișează atunci când este direcționat către dvs. un apel, un chat, un e-mail
sau o solicitare conversații de mesagerie socială.

Desktop afișează următoarele pop-overuri:

• Pop-overul Se conectează: Pop-overul Se conectează vă informează că o nouă solicitare de contact este
în curs de atribuire.

• Pop-over Solicitare contact: Pop-overul Solicitare contact apare după ce pop-overul Se conectează.
Trebuie să acționați în pop-overul Solicitare contact înainte de a schimba starea ta laRONA. Pop-overul
afișează variabilele, butoanele de acțiune sau linkurile, pe baza configurației definite pentru fiecare canal.
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Nu aveți posibilitatea să vă deconectați când apare un pop-over Se conectează sau Solicitare contact pe
Desktop.

Notă

Pop-overul afișează variabilele, butoanele de acțiune sau linkurile, pe baza configurației definite pentru fiecare
canal. Următorul tabel listează variabilele afișate pe popover pe baza tipului de canal:

Tabel 2. Variabilele canalului de voce afișate pe pop-over

Variabilele afișate pe pop-overTip de apel - Canal Vocal

În Designer de flux, administratorul configurează variabilele, etichetele
variabilelor și ordinea în care trebuie să apară pe Agent Desktop.
Minimum trei și maximum șase variabile sunt afișate în popover. Un
popover de intrare nu afișează variabilele marcate ca securizate de
către administratorul dvs.

Solicitarea de apel de consultare afișează maximum nouă
variabile în popover. Mai exact, cele trei variabile implicite
(Nume agent, Agent DN, Echipă de agenți) și maximum
șase variabile configurate de administratorul dvs. Cele trei
variabile implicite se referă la agentul care a inițiat apelul
de consultare.

Notă

• Număr de telefon

• Nume coadă

• DNIS (serviciu de identificare a numărului apelat)

Apel Vocal de Intrare

• Număr de telefon

• Nume coadă

• DNIS (serviciu de identificare a numărului apelat)

Reapelare

• Variabilele se bazează pe configurația definită de administrator.Apel Extern PrevizualizareCampanie

• Număr de telefon

• Nume coadă

• DNIS (serviciu de identificare a numărului apelat)

Apelare Externă

Tabel 3. Variabile de canal digital afișate pe pop-over

Variabilele afișate pe pop-overTip de canal digital

• Nume coadă

• Pagina Sursă

Facebook Messenger
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Variabilele afișate pe pop-overTip de canal digital

• Nume coadă

• Număr de telefon

• Număr Sursă

Serviciu de mesaje scurte (SMS)

• Numele clientului

• E-mail

• Nume coadă

WebChat

• Numele clientului

• E-mail

• Nume coadă

E-mail

• Numele clientului

• Nume coadă

WhatsApp

Atunci când aveți mai multe solicitări, ferestrele pop sunt suprapuse. Dacă aveți mai mult de cinci cereri în
orice moment, cererile sunt afișate ca 1-5 din <numărul Total>. Faceți clic pe pictograma pentru a vizualiza
următoarele solicitări. Puteți accepta e-mail, chat sau conversații de mesagerie socială făcând clic pe butonul
Accept din fiecare fereastră pop. Pentru a accepta toate solicitările împreună, faceți clic peAccept <număr>
solicitări. Cea mai timpurie solicitare este afișată în partea de sus. Ordinea este e-mailuri, conversații de
mesagerie socială, chat-uri și apeluri de sus în jos.

Istoric Interacțiuni Agent
Panoul Istoric Interacțiuni Agent este afișat în colțul din stânga-jos al interfeței Agent Desktop. Puteți vizualiza
comunicările anterioare cu un client pe toate canalele (voce, e-mail, chat și social) în acest panou. Panoul
afișează detalii pentru ultimele 24 de ore.

Pentru a vizualiza comunicările anterioare pe baza unor canale specifice în ultimele 24 de ore, selectați una
din următoarele file:

• Toate— afișează detalii despre comunicațiile anterioare pe toate canalele, împreună cu timpul total
conectat și marcajul temporal al când ați acceptat solicitarea. Aceasta este selecția implicită.

• Apeluri— afișează detaliile apelurilor vocale împreună cu numărul de telefon al clientului, motivul de
concluzionare, timpul total conectat și marcajul temporal al când ați acceptat solicitarea.

Puteți efectua un apel extern făcând clic pe un număr de telefon din panoul Istoric Interacțiuni Agent.
Puteți să editați și numărul de telefon înainte de a efectua apelul extern. Pentru mai multe informații,
consultați Efectuați un apel extern de la Istoric Interacțiuni Agent, la pagina 76.

• Conversații— afișează detalii despre conversațiile dvs., împreună cu numele clientului, motivul de
concluzionare, timpul total conectat și marcajul temporal al când ați acceptat solicitarea.
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• Conversații de mesagerie socială - afișează detalii despre Facebook Messenger, SMS (serviciul de
mesaje scurte) și chaturileWhatsApp, împreună cu numele clientului (FacebookMessenger șiWhatsApp),
numărul de telefon al clientului (SMS), motivul concluzionării, timpul total conectat și marcajul temporal
al când ați acceptat solicitarea.

• E-mailuri-afișează detalii despre e-mailurile dvs, împreună cu adresa de e-mail a clientului, motivul de
concluzionare, timpul total conectat și marcajul temporal al când ați acceptat solicitarea.

• Panoul Istoric Interacțiuni Agentpreia detaliile tuturor interacțiunilor finalizate împreună cu motivul
respectiv de concluzionare. Dacă o interacțiune nu este concluzionată, motivul concluzionării apare ca
Indisponibil. rețineți că motivul de concluzionare nu poate fi afișat pe panoul Istoric Interacțiuni Agent
timp de până la 6 secunde după ce ați finalizat interacțiunea; până atunci, este afișat ca N/A. Pentru mai
multe informații, consultați Aplicare Motiv de Concluzionare, la pagina 49.

• Panoul Istoric Interacțiuni Agent acceptă maxim 13 caractere pentru un motiv de concluzionare. Dacă
numărul de caractere depășește această limită, apare o pictogramă elipsă. Dacă treceți cursorul mouse-ului
peste pictograma elipsă, tooltip-ul afișează motivul complet de concluzionare.

• Puteți redimensiona sau restrânge panoul Istoric Interacțiuni Agent.

• Pentru a redimensiona, treceți cursorul mouse-ului peste bordura panoului Istoric Interacțiuni Agent.

Când cursorul mouse-ului se schimbă în (mâner de dimensionare), faceți clic pe și glisați pentru
a redimensiona panoul Istoric Interacțiuni Agent pe verticală. Panoul Istoric Interacțiuni Agent
redimensionat este reținut până când vă deconectați, închideți browserul sau goliți memoria cache
a browserului.

• Pentru a restrânge, treceți cursorul mouse-ului deasupra panoului Listă de Sarcini sau panoului

Istoric Interacțiuni Agent. Se afișează pictograma (restrângere). Faceți clic pe pentru a închide
panoul.

Notă

Controlul Interacțiunii
Panoul Controlul Interacțiunii este afișat în centru sus pe interfața Agent Desktop.

Panoul Controlul Interacțiunii include următoarele detalii:

• Informații despre clienți cu toate variabilele de date asociate apelurilor (CAD) pentru apelurile vocale.
În Designer de flux, administratorul configurează variabilele, etichetele variabilelor și ordinea în care
trebuie să apară pe panoul Controlul Interacțiunii respectiv. În panoul Controlul Interacțiunii sunt afișate
maxim 30 de variabile.

• Cronometru conectat care include durata contactului cu clientul până la terminarea comunicării.

• Împreună cu cronometrul conectat, panoul Controlul Interacțiunii afișează un alt cronometru pe baza
stării setate de sistem și modul în care procedați cu comunicarea. De exemplu, atunci când plasați un
apel în așteptare, cronometrul afișează timpul de așteptare lângă starea Consultare în așteptare.

• Butoanele de control utilizate pentru a efectua operațiuni pe baza configurației profilului dvs. De exemplu,
în timpul unui apel activ, pentru a înregistra puteți utiliza butonul de control Începe înregistrarea.
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Atunci când acceptați un apel vocal (intrare sau ieșire), în mod implicit, panoul Controlul Interacțiunii este
extins și rămâne persistent chiar și atunci când comutați între opțiuni din Bară de Navigare.

Când acceptați un e-mail, un chat sau o solicitare conversații de mesagerie socială, în mod implicit panoul
Controlul Interacțiunii este restrâns. Utilizați pictograma (extindere) pentru a extinde panoul Controlul
Interacțiunii și vizualiza informațiile despre clienți.

Pentru a copia informațiile despre client, treceți cursorul mouse-ului peste el acestea și apoi faceți clic pe .Notă

Pentru mai multe informații despre cronometrul conectat, consultați Temporizatoare de Stare și Conectate, la
pagina 21. Pentru actualizarea variabilelor CAD, consultați Editare Variabile de Date Asociate Apelurilor,
la pagina 65.

Spațiu de lucru
Panoul Spațiu de lucru este afișat în centrul interfeței Agent Desktop numai atunci când acceptați un e-mail,
un chat sau o solicitare conversații de mesagerie socială.

Atunci când acceptați un apel vocal (intrare sau ieșire), panoul central afișează panoul Informații Auxiliare.Notă

Panoul central afișează detalii pe baza selecției din fișa de contact din panoul Listă de Sarcini. De exemplu,
când selectați un contact de e-mail activ, panoul central afișează detalii despre mesajul e-mail primit.

Panoul central poate să afișeze și informații pe baza selecției din Bară de Navigare. De exemplu, atunci când
selectați Statistici PerformanțăAgent (dacă este configurat profilul dvs), panoul central afișează rapoartele
dvs.

Atunci când treceți cursorul mouse-ului pe panoul Listă de Sarcini sau panoul Istoric Interacțiuni Agent, se

afișează pictograma (restrângere). Apăsați pentru a închide panoul și pentru a mări spațiul de lucru.

Notă

Panoul Informații Auxiliare
Poziția de afișare a panoului Informații Auxiliare de pe interfața Agent Desktop depinde de tipul solicitării
active.

Când acceptați un e-mail, o conversație sau o solicitare conversații de mesagerie socială, panoul Informații
Auxiliare este afișat în partea dreaptă a spațiului de lucru, iar panoul Spațiu de lucru este afișat în centrul
spațiului de lucru. Când acceptați un apel vocal (intrare sau extern), panoul Informații Auxiliare este afișat în
centrul spațiului de lucru.

Widget-urile se afișează în filele din panoul Informații Auxiliare de pe spațiul de lucru. Fiecare filă din panou
poate avea unul sau mai multe widget-uri pe baza setărilor implicite de aspect pentru spațiul de lucru configurat
de administratorul dvs. Pentru mai multe informații, consultați Gestionare Widget-uri, la pagina 113.
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Detaliile filelor din panoul Informații Auxiliare sunt:

• Istoricul contactelor (implicit): afișează istoricul comunicărilor cu clientul în ultimele 60 de zile.
Istoricul contactelor afișează maxim 300 de înregistrări. Când sunteți pe o conversație de canal digital
(e-mail, chat sau mesagerie socială) cu clientul, fila Istoric contacte afișează contactele anterioare cu
clientul pe același canal. Când sunteți într-un apel vocal, fila Istoric contacte afișează doar istoricul
apelurilor vocale.

Când acceptați un contact, fila Istoric contacte afișează detaliile clientului în ordine cronologică. Detaliile
istoricului clientului includ numele clientului, motivul de concluzionare, numele cozii, timpul conectat
și ora de terminare. Puteți vizualiza și e-mailuri anterioare de la client făcând clic pe link-ulVizualizare
mesaj e-mail.

Fila Istoric contactepreia detaliile tuturor interacțiunilor finalizate împreună cu
motivul respectiv de concluzionare. Dacă o interacțiune nu este concluzionată,
motivul concluzionării apare ca Indisponibil.Pentru mai multe informații,
consultați Aplicare Motiv de Concluzionare, la pagina 49.

Notă

• Ecran pop: afișează fila ecran pop pe baza setărilor implicite de aspect pentru spațiul de lucru.

• Widget-uri particularizate: afișeazăwidget-uri personalizate cu file pe baza aspectului implicit al spațiului
de lucru sau a setărilor organizaționale. Pentru mai multe informații, consultați Gestionare Widget-uri,
la pagina 113.

Puteți trece cursorul mouse-ului peste un antet de filă pentru a vedea numele complet al filei.

Panoul Informații Auxiliare păstrează selecția de filă pentru o interacțiune specifică chiar și atunci când
comutați între interacțiuni sau pagini particularizate. De exemplu, considerați că sunteți pe o interacțiune
vocală și ați accesat fila Ecran Pop din panoul Informații Auxiliare. Ulterior comutați la o interacțiune chat
și accesați fila Istoric Contacte. Atunci când reveniți la interacțiunea vocală, selecția filei Fereastră Pop
este reținută în continuare.

Selecția de filă este reținută când reîncărcați Agent Desktop. Cu toate acestea, atunci când goliți memoria
cache, fila selectată este pierdută.

Notă

Puteți face următoarele:

• Faceți clic pentru a maximiza o filă selectată din panoul Informații Auxiliare.

• Glisați și fixați pentru a reordona filele din panoul Informații Auxiliare. Acest lucru este aplicabil pentru:

• Filele care se afișează în panoul Informații Auxiliare.

• File care sunt grupate sub lista verticalăMai multe file din panoul Informații Auxiliare. Faceți clic
pe lista verticalăMai multe file și apoi selectați fila dorită.

Ordinea filelor este reținută chiar și după ce navigați în afara panoului Informații Auxiliare, reîncărcați
browserul, goliți memoria cache a browserului sau vă deconectați și conectați din nou la Agent Desktop.
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Pentru a reseta ordinea filelor la ordinea implicită, faceți clic pe pictograma (Maimulte acțiuni) >Resetare
Ordine File.

Funcții comune pentru Canale digitale noi

Atașamente text
Un atașament este un fișier care este trimis împreună cu un mesaj text.

Pentru a adăuga un atașament text:

Procedură

Pas 1 Agenții pot fie Glisa și fixa atașamentele în caseta de compunere sau apăsa pe pictograma și naviga
fișierele pentru a încărca un atașament împreună cu răspunsul în caseta de compunere.

• Puteți trimite un atașament numai în formatele care sunt configurate de un administrator în
politica de atașamente.

• Puteți atașa un atașament în fiecare mesaj.

• Puteți trimite mai multe atașamente cu un mesaj text.

• Atașările care nu îndeplinesc regula PCI vor fi eliminate și aceste atașamente vor fi gri. Se
afișează pictograma informații. Faceți clic pe pictograma de informații și un mesaj de eroare
este afișat cu motivul pentru atașamentele dezactivate, acest mesaj de eroare poate fi închis în
timp ce atașările neconforme rămân dezactivate.

Notă

Pas 2 Agenții pot previzualiza fișierul și dimensiunea sa înainte de a-l trimite clientului.
Pas 3 Faceți clic pe pictograma X pentru a șterge un atașament.

Atașamente E-mail
Un atașament este un fișier care este trimis împreună cu un mesaj de e-mail. Atașamentele pot fi incluse în
corpul de e-mail sau pot fi atașate ca un atașament normal.

Pentru a adăuga un atașament de e-mail:

Procedură

Pas 1 Faceți clic pe pictograma și navigați fișierele pentru a încărca un atașament.

• Administratorul configurează dimensiunea maximă a fișierului, formatele de fișier și numărul maxim
de fișiere pe care le puteți încărca.

• Puteți vizualiza și descărca atașamentele din e-mail-urile primite din șirul de e-mail.
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• Atașările care nu îndeplinesc regula PCI vor fi eliminate și aceste atașamente vor fi gri. Când selectați
aceste atașamente, un mesaj este afișat deasupra compozitorului de e-mail pentru a informa motivul
pentru atașamentele dezactivate, acest banner poate fi închis în timp ce atașările neconforme rămân
dezactivate.

• Dacă navigați de la compozitorul de e-mail și aveți conținut în corpul de e-mail, ciorna este salvată.

Pas 2 Agenții pot previzualiza fișierul și dimensiunea sa înainte de a-l trimite clientului.
Pas 3 Faceți clic pe pictograma X pentru a șterge un atașament.

Șabloane
Agenții pot utiliza răspunsuri salvate sub formă de șabloane de mesaje. Aceste șabloane ajută la menținerea
coerenței în răspunsurile agenților și reduc timpul necesar pentru trimiterea mesajelor frecvent utilizate.

Atașare Șablon

Pentru a utiliza un șablon într-o conversație, urmați acești pași:

Procedură

Pas 1 Faceți clic pe pictograma (șablon) din caseta de compunere.

Pe ecran este afișat un modal cu lista de grupuri de șabloane configurate.

Fila Toate șabloanele constă dintr-o listă a tuturor șabloanelor care sunt configurate pentru o echipă.

Pas 2 Faceți clic peMaimult pentru a vizualiza lista completă a grupurilor de șabloane configurate pentru o echipă.
Pas 3 Selectați un grup de șabloane pentru a vizualiza lista de șabloane create sub acel grup de șabloane.
Pas 4 Selectați șablonul. Informațiile respective sunt încărcate în caseta de compunere.

Puteți utiliza câmpul de căutare pentru a filtra numele șablonului introducând un cuvânt cheie în
câmpul de căutare și selectând un șablon pe baza rezultatelor.

Notă

Pas 5 Faceți clic pe Trimitere.

Șabloane Blocate

Administratorii au privilegiul de blocare a șabloanelor atunci când le creează în consola administratorului.

Puteți vedea pictograma (Blocare) lângă șabloanele blocate. Puteți utiliza aceste șabloane blocate ca atare
și nu puteți edita aceste șabloane. Dacă încercați să efectuați o acțiune de editare, pe ecran va apărea un mesaj
de eroare.

Șabloane cu Parametri Înlocuibili

Administratorii pot crea șabloane cu parametri înlocuibili, pentru ca agenții să trimită mesaje personalizate
către clienți. Puteți să încărcați aceste șabloane în caseta de redactare și să utilizați tasta Tab pentru a traversa
parametrii înlocuitori și a-i schimba.
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Șabloane cu Înlocuire Dinamică a Parametrilor de Sistem în Consola de Chat

Puteți să utilizați șabloanele configurate de administratori cu parametri de sistem în corpul șablonului. Când
aceste șabloane sunt utilizate în conversațiile de chat, parametrii de sistem respectivi sunt substituiți dinamic
în caseta de compunere.

Formatare Avansată

Aveți posibilitatea să faceți clic pe pictograma (formatare) pentru a aplica stiluri de formatare avansată
textului înainte de a răspunde la mesaj.

Puteți aplica următoarele stiluri de formatare avansată la mesajul de răspuns în caseta de compunere:

DescriereStil formatare

Îngroașă textul.Aldin

Formatează în italice textul.Italice

Trage o linie prin text.Tăiere

Aveți posibilitatea să aplicați doar un stil textului selectat. De exemplu, dacă alegeți să îngroșați un anumit
cuvânt sau o frază, acestea nu pot fi și italice.

Notă

Formatare avansată în mesajele E-mail

Puteți aplica următoarele stiluri de formatare avansată la mesajul de răspuns în corpul de e-mail:

DescriereStil formatare

Îngroașă textul.Aldin

Formatează în italice textul.Italice

Subliniază textul.Subliniere

Trage o linie prin text.Tăiere

Aplică un font și un stil predefinit textului.Titlu 1

Deplasează textul și îl marchează ca pe un citat cu o linie verticală la marginea
din stânga.

Bloc Citat

Schimbă culoarea fontului.Culoare font

Inserează un emoji.Emoji-uri

Deplasează textul la stânga.Aliniere Stânga

Deplasează textul la dreapta.Aliniere Dreapta

Creează o listă ordonată.Listă Ordonată
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DescriereStil formatare

Creează o listă cu marcatori.ListăMarcată

Introduce un hyperlink pe textul selectat.Link

Introduce un tabel în zona de text.Tabel

Moduri de Compunere Avansate
Compozitorul de e-mail este compatibil cu următoarele două moduri:

• Modul Cititor: puteți să faceți clic pe un e-mail pentru a citi conversațiile de e-mail.

Dacă primiți un nou e-mail în modul de vizualizare, un banner cu mesajul
Vizualizați toate mesajele pentru a lua măsuri suplimentare apare deasupra
casetei de compunere.

Notă

• Mod compozitor: puteți trimite e-mailuri standard utilizând modul compozitor prin formatarea textului,
adăugarea imaginilor, atașarea fișierelor și așa mai departe.

Declanșare Flux de lucru
Puteți integra cu ușurințăWebex Contact Center cu sisteme externe pentru a vă asigura că înregistrările
clienților sunt sincronizate în timp real. Acest lucru poate fi realizat cu ajutorul fluxurilor de lucru. Puteți
declanșa aceste fluxuri de lucru atunci când sunteți în mijlocul unei conversații cu clientul.

Clienții trebuie să achiziționeze o ediție superioară Connect pentru a utiliza această funcție.Notă

Pentru a declanșa un flux de lucru, urmați acești pași:

Procedură

Pas 1 Faceți clic pe pictograma (declanșare flux de lucru) de deasupra casetei de compunere.

Pe ecran apare o fereastră pop-up cu lista de fluxuri de lucru pre-configurate.

Pas 2 Selectați un flux de lucru și faceți clic pe butonul Declanșare.
Pas 3 Dacă fluxul de lucru a fost configurat pentru a accepta parametrii de intrare de la agent, apare o fereastră

pop-up. Introduceți parametrii necesari și faceți clic pe butonul Declanșare.

După ce fluxul de lucru este declanșat, o pistă de audit în forma unui anunț este anexată la șirul de chat.

Pas 4 Faceți clic pe Trimitere.
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Anunțuri
Puteți avea introspecție detaliată în conversațiile de chat cu ajutorul anunțurilor. Puteți vizualiza anunțurile
pe șirul de mesaje în timpul evenimentelor de conversație și a traseelor de audit.

De exemplu, anunțul Conversație ÎNCHISĂ cu marca temporală a conversației anterioare, anunțul
Conversație închisă este afișat de fiecare dată când conversația este REPLASATĂ ÎN COADĂ

Scurtături din taste

Agent Desktop comenzi rapide de la tastatură pentru conversații Chat

Agenții pot utiliza comenzile rapide pentru mesajele de chat:

Scurtături din tasteAcțiune

Ctrl + EnterTrimitere mesaje Chat

Dacă un mesaj nu este trimis chiar și după ce faceți clic pe Trimitere , agenții pot face clic pe linkul
Reîncercare pentru a-l trimite din nou. Link-ul Apăsați pentru a reîncerca apare lângă numele agentului
în șirul de chat.

Notă

Agent Desktop comenzi rapide de la tastatură pentru conversații prin e-mail

Agenții pot utiliza următoarele comenzi rapide pentru mesajele de e-mail:

Scurtături din tasteAcțiune

Ctrl + Shift + 6Răspuns

Ctrl + Shift + 5Răspuns către Toți

Ctrl + Alt + STrimitere E-mail

Ctrl + Shift + 0Redirecționare E-mail

Confirmări de Livrare
De fiecare dată când trimiteți un mesaj către client, o confirmare de livrare este înregistrată lângă fiecare
mesaj din șirul de mesaje. Pentru primul mesaj, este înregistrată o confirmare TRIMIS; pentru celelalte mesaje,
este înregistrată confirmare LIVRAT.

Temporizatoare de Stare și Conectate
Următoarele sunt cronometrele afișate pe Agent Desktop pentru toate canalele (apel vocal, apel extern, apel
de ieșire și canale digitale):

• Cronometru de stare: Cronometrul de stare a agentului apare în câmpul Stare Disponibilitate din antet
orizontal. Cronometrul afișează durata petrecută în starea curentă. Starea include Disponibil, RONA
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sau orice stări de inactivitate pe care administratorul le-a configurat. Cronometrul de stare este actualizat
în fiecare secundă și formatul este mm:ss. Dacă sunteți conectat mai mult de o oră, formatul se schimbă
în oo:mm:ss (de exemplu, 01:10:25). Când modificați starea (de exemplu, de la Disponibil la orice stare
de inactivitate), cronometrul se resetează la 00:00.

• Cronometru Inactiv: Dacă sunteți în starea Inactiv și comutați între alte stări inactive, cronometrul
afișează ora din starea de inactivitate curentă și durata totală în care ați fost în starea de inactivitate.
De exemplu, luați în considerare faptul că sunteți în starea Inactiv timp de 10 minute, și apoi luați
o Pauză de prânz (stare inactiv configurată) de 20 de minute. După aceea, cronometrul este afișat
ca 20:00/30:00. Durata Pauzei de prânz este de 20 minute (stare inactivă configurată), și timpul
total pentru care ați fost în starea Inactiv este de 30 de minute.

Când acceptați un apel, un chat, un e-mail sau o solicitare conversații de mesagerie socială, este afișată
eticheta Implicat. Eticheta Implicat indică faptul că sunteți ocupat și conectat cu un client. În timpul
interacțiunii dvs. cu clientul, cronometrul conectat este afișat în panoul Listă de Sarcini și panoul Controlul
Interacțiunii. Când interacțiunea se termină, cronometrul de stare este afișat pe câmpul Stare
Disponibilitate din antet orizontal. Puteți continua să primiți solicitări active pe alte canale, în funcție
de capacitatea dvs. de canale.

Exemple:

• Să presupunem că sunteți în starea Disponibil timp de 2 minute și acceptați o solicitare de apel
vocal de intrare. Starea Disponibil se schimbă în eticheta Implicat. Timpul care s-a scurs de la
acceptarea solicitării până la sfârșitul interacțiunii este de 10 minute. Timpul de concluzionare este
de 2 minute. Cronometrul afișează apoi 14:00, ceea ce include cronometrul de stare Disponibil (2
minute), timp de interacțiune (10 minute) și timp de concluzionare (2 minute); și statul este
Disponibil.

• Să presupunem că sunteți în starea Disponibil timp de 2 minute și acceptați o solicitare de apel
vocal de intrare. Starea Disponibil se schimbă în eticheta Implicat. În timpul interacțiunii dvs. cu
clientul, modificați starea dvs. în Inactiv, astfel încât nu acceptați nicio solicitare de intrare. Timpul
care s-a scurs de la schimbarea la starea Inactiv până la sfârșitul interacțiunii este de 10 minute.
Timpul de concluzionare este de 2 minute. Cronometrul afișează apoi 12:00, ceea ce include
cronometrul de stare Inactiv plus timp de interacțiune (10 minute) și timp de concluzionare (2
minute); iar starea este Inactiv.

Puteți vizualiza rapoarte pe baza stării dvs. de disponibilitate și nu pe baza
etichetei Implicat, deoarece nu este o stare independentă.

Notă

• Cronometru conectat: Când acceptați o solicitare de apel, chat, e-mail sau conversații de mesagerie
socială, cronometrul apare lângă solicitare, în panoul Listă de Sarcini. Cronometrul afișează durata
scursă de la acceptarea cererii. Cronometrul conectat este actualizat în fiecare secundă și formatul este
mm:ss. Dacă sunteți conectat mai mult de o oră, formatul se schimbă în oo:mm:ss (de exemplu, 01:10:25).
Cronometrul conectat este afișat și în panoul Controlul Interacțiunii.

Împreună cu cronometrul conectat, panoul Controlul Interacțiunii afișează un alt cronometru pe baza
stării setate de sistem și modul în care procedați cu comunicarea. De exemplu, atunci când plasați un
apel în așteptare, cronometrul afișează timpul de așteptare lângă stareaConsultare în așteptare. Pentru
mai multe informații despre stările stabilite de sistem, consultați Stările Apelurilor Vocale, la pagina 31
și Stări Email și Chat, la pagina 32.
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Panoul Istoric Interacțiuni Agent afișează timpul conectat care include durata contactului cu clientul
până când terminați comunicarea. De exemplu, luați în considerare faptul că în timpul unui apel client,
vă consultați cu un alt agent înainte de a termina comunicarea cu clientul. Timpul conectat include ora
la care ați fost conectat cu clientul și timpul de consultare cu celălalt agent.

Tabel 4. Comutator cronometru în funcție de cazul de utilizare

ComentariiCronometruStare de
disponibilitate
în vizualizare

Caz de utilizare

-00:00InactivInactiv - stare implicită
când vă conectați

Luați în considerare faptul că sunteți în starea
Inactiv timp de 10 minute, și apoi luați o Pauză
de prânz (stare inactiv configurată) de 20 de
minute. După aceea, cronometrul este afișat ca
20:00/30:00.

00:00/00:00Stare de
inactivitate
nouă (pauză de
prânz)

Inactiv la inactiv - când
treceți manual la orice
altă stare de inactivitate.
De exemplu, de la
inactivitate la pauza de
prânz

Pentru a accepta orice apel, chat, e-mail sau
solicitări conversații de mesagerie socială, trebuie
să setați starea dvs. la Disponibil.

00:00DisponibilDe la inactiv la disponibil
- comutați manual pentru
a primi cereri de contact
în funcție de capacitatea
canalului dvs.

Când ați acceptat solicitarea de contact, starea
disponibil ( ) este schimbată în eticheta
Implicat ( ).

Fără
cronometru

ImplicatDisponibil la implicat -
comută automat atunci
când acceptați o cerere de
contact

Puteți seta starea la Inactiv, dacă nu doriți să
primiți apeluri, mesaje prin chat, e-mailuri sau
solicitări conversații de mesagerie socială în
timpul interacțiunii cu clientul.

În timpul interacțiunii dvs. cu clientul, dacă
alegeți să schimbați la orice stare inactivă,
eticheta Implicat se schimbă din (Implicat în
starea Disponibil) în (Implicat în starea
Inactiv).

Fără
cronometru

ImplicatImplicat în inactiv -
comutați manual în orice
stare de inactivitate pentru
a nu accepta nicio cerere
de contact în timpul
interacțiunii cu clientul.

Afișează timpul total, care include: timpul de
stare Disponibil în momentul în care ați acceptat
cererea de conținut, timpul care a trecut de la
acceptarea cererii până la sfârșitul interacțiunii
(cronometru conectat) și timpul de concluzionare.

00:00DisponibilImplicat în disponibil -
comută automat atunci
când interacțiunea dvs. se
încheie.
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ComentariiCronometruStare de
disponibilitate
în vizualizare

Caz de utilizare

Dacă administratorul dvs. a definit Agent
Disponibil dupăApelare Externă caDa, după ce
se termină un apel extern starea dvs. este setată
ca Disponibil chiar dacă ați efectuat apelul extern
în starea Inactiv.

Fără
cronometru

ImplicatInactiv la disponibil -
Implicat

Dacă administratorul a definit Agentul disponibil
după apelare ca Nu, după ce se termină un apel,
starea dvs. este setată la Inactiv.

Fără
cronometru

ImplicatDe la Inactiv la Inactiv -
Implicat

Trebuie să acționați pe pop-overul
Redirecționare când nu există răspuns
(RONA) și cronometrul de stare începe de la
00:00. De exemplu, să presupunem că sunteți în
starea Disponibil timp de 2 minute și ați acceptat
o solicitare de apel vocal. În timpul interacțiunii
cu clientul în jur de 5 minute, primiți o solicitare
de contact prin e-mail. Dacă nu acceptați
solicitarea de e-mail în timpul specificat, este
afișat pop-overul RONA. Puteți alege fie Salt la
Inactiv sau Salt la Disponibil. Dacă alegeți
oricare dintre opțiuni, cronometrul de stare
pornește de la 00:00.

Implicat -
fără
cronometru

RONA -
00:00

De la Implicat
la RONA

De la Implicat la RONA
- se comută automat
atunci când nu ați acceptat
o solicitare de contact în
timpul specificat.

Este necesar ca timpul de sistem să se sincronizeze cu timpul de rețea pentru cronometrul de stare a agentului
și cronometrul conectat la solicitarea de contact să fie afișat corect.

Notă

Notificări
Notificările vă avertizează despre noile evenimente de pe desktop care necesită atenția dvs. Notificările apar
indiferent dacă utilizați o aplicație sau nu.

Notificare Toaster - Browser
Toaster este o notificare de browser nativ care apare numai dacă fila browser-ului desktop este în fundal.
Notificările toaster pentru browser sunt afișate dacă Agent Desktop nu este fereastra sau fila activă a
browserului. Fereastra sau fila browser Agent Desktop este inactivă atunci când,

• Lucrați cu alte ferestre sau file de browser.

• Lucrați cu alte aplicații.

• Ați minimizat fereastra browserului Agent Desktop.
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Dacă Agent Desktop nu este fereastra sau fila activă a browserului, sunteți alertați cu o notificare sonoră pe
bara de activități a browserului pe baza setărilor browserului dvs. Trebuie să apăsați pe notificarea toaster
pentru a activa fereastra sau fila Agent Desktop. Următoarele sunt comportamentul și restricțiile notificărilor
toaster pentru browser:

• Afișarea notificării toaster pentru browser se bazează pe sistemul de operare și pe setările browserului.

• Trebuie să activați permisiunile de notificare toaster pentru browser pentru sistemul de operare și pentru
browser.

• Trebuie să aprobați permisiunile de browser atunci când vi se solicită.

• Poziționarea notificărilor toaster pentru browser depinde de sistemul de operare.

• Notificările toaster de browser nu pot fi suprapuse. O nouă notificare înlocuiește fereastra de notificare
existentă.

Pentru mai multe informații despre browserele compatibile, consultați Cerințe Browser, la pagina 2.

• Notificările toaster se aplică pentru apeluri, conversații, e-mailuri și conversații de mesagerie socială.
Notificările toaster includ mesajul de alertă, numărul de telefon, numele sau adresa de e-mail a clientului.
De exemplu, E-mail primit de la johndoe@gmail.com.

• Administratorul dvs configurează intervalul de timp pentru închiderea automată a notificărilor toaster.
Valoarea de expirare este respectată în browser-ul Chrome pentru Windows OS, Chrome OS și macOS.
Cu toate acestea, celelalte browsere compatibile nu respectă în mod consecvent valoarea configurată de
expirare a notificării .

Notă

Setări browser pentru Chrome
Este posibil ca notificările toaster să nu apară în browserul Chrome pentru Windows 10 și Windows 11.
Pentru a afișa notificările pe desktop și nu în panoul Gestionare notificări din Windows 10 și Windows 11,
dezactivați funcțiaActivare notificări native din browserul Chrome (versiunea 86 și anterioară). Notificările
toaster care se afișează pe spațiul de lucru vor fi în formatul nativ.

Procedură

Pas 1 Deschideți Chrome și introduceți chrome://flags/#enable-native-notifications în bara de
adrese.

Pas 2 Apăsați tasta Enter pe tastatură.
Pas 3 Selectați opțiunea Dezactivat din lista verticală a casetei etichetate.
Pas 4 Faceți clic pe Relansare acum.

Notificările sunt afișate pe spațiul de lucru în formatul nativ.
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Notificare pe Desktop
Notificările la nivel de desktop sau aplicație sunt afișate în colțul din dreapta sus al Desktop. Următoarele
sunt comportamentul de notificare pe desktop și restricțiile:

• Notificările de pe desktop pot fi stivuite.

• Notificările de pe desktop pot fi respinse sau închise automat.

• Notificările de pe desktop din Desktop sunt afișate pe baza Setărilor de notificare. Pentru mai multe
informații, consultați Activare sau Dezactivare Setări de Notificare, la pagina 55.

Administratorul configurează următoarele:

• Numărul de notificări de pe desktop care se afișează la un moment dat.

• Intervalul de timp pentru ca notificările de pe desktop să se închidă automat. Timpul configurat de
expirare pentru notificări este aplicabil pentru browsere compatibile sub Windows OS și Chrome OS.
În macOS, browserele compatibile închid automat notificările.

Notificările de pe desktop sunt aplicabile pentru apeluri, conversații, e-mailuri și conversații de mesagerie
socială. Notificarea include numele clientului, numărul de telefon, mesajul de chat sau informațiile din
solicitare. Următoarele sunt exemple:

NotificareAcțiune

Auto Reluare Înregistrare

Înregistrarea se va relua în 5 secunde.

Când este reluată înregistrarea unui apel.

Informația Clientului a fost Actualizată

Modificările dvs. sunt suprascrise cu datele actualizate ale
apelurilor.

Atunci când mai mulți utilizatori editează
valorile variabile de date asociate apelurilor
(CAD) în același timp.

Fereastră Pop-up Livrată

Fereastra pop v-a fost livrată.

Redeschidere Fereastră Pop sau <Screen Pop
hyperlink>

Pe baza configurației de rutare pe care
administratorul a setat-o în Flow Designer, puteți
să vizualizați fie textul afișat particularizat, fie
hyperlink-ul Redeschidere Ecran Pop.

Notă

Atunci când o fereastră pop este livrată cu
succes la dvs.

Consultant Conectat

Solicitarea dvs de consultare a fost acceptată.

Atunci când un alt agent acceptă solicitarea
dvs de consultare.

Conferință Conectată

Solicitarea dvs de conferință a fost acceptată.

Atunci când un alt agent acceptă solicitarea
dvs. de conferință.
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NotificareAcțiune

Apel de Consultare în Așteptare

Apelul de consultare a fost pus în așteptare.

Când o solicitare de consultare apel este pusă
în așteptare.

Auto Concluzionare

Apelul dvs a fost concluzionat automat.

Când un apel este automat concluzionat.

Mesaje de la John Doe

OK am primit. Vă mulțumim!

Când primiți un mesaj de chat de la client.

Mesaje de la John Doe

Atașament trimis.

Când trimiteți un atașament către client.

Mesaje de la Barbara Hecker

Bună, sunt Barbara Hecker. Cum pot să...

Când trimiteți mesajul conferință de chat
către alt agent.

Chat Finalizat de la Jason Welch

Chat-ul a fost finalizat.

Când clientul termină un mesaj de chat.

Echipă Schimbată cu Succes

Acum sunteți conectat la Sales_Team.

Când vă schimbați echipa.

Apel de intrare de la Jane Doe

00:02

Când primiți un apel de la Webex App.

Mesaje de la John Doe

OK am primit. Vă mulțumim!

Când primiți un mesaj de chat de la Webex
App.

Întâlnire Solicitată din camera personală a lui Jane Doe

00:02

Când primiți o solicitare de întâlnire din
Webex App.

Întâlnire programată pentru demo

În 5 minute

Când numele întâlnirii pentru o întâlnire
programată nu este definit, numele camerei
personale implicite este afișat ca antet de notificare.
De exemplu, Camera personală a lui Jane Doe.

Notă

Dacă întâlnirea a început, atunci timpul rămas este înlocuit
cu textul Acum.

Întâlnire programată pentru demo

Acum

Când primiți o solicitare de întâlnire
programată din Webex App.
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• În panoul Listă de Sarcini, o emblemă în fiecare conversație și activitate conversații de mesagerie socială
afișează numărul de mesaje necitite.

• Sunteți alertat cu o notificare sonoră atunci când primiți un chat, o conversații de mesagerie socială, sau
o solicitare de e-mail.

Notă

Stările Agentului
Starea agentului se referă la starea dvs. de lucru în timp ce utilizați Agent Desktop. Următoarele sunt stările
agentului:

• Stare setată de dvs.— determină dacă puteți primi și accepta contacte pe toate canalele de comunicație
(apel, chat, e-mail sau Solicitare conversații de mesagerie socială). Pentru mai multe informații, consultați
Stările de Disponibilitate ale Agentului, la pagina 28.

• Stare setată de sistem— starea pe care sistemul v-o atribuie pe baza canalului prin intermediul căruia
comunicați. Pentru mai multe informații, consultați Stările Apelurilor Vocale, la pagina 31 și Stări Email
și Chat, la pagina 32.

Stările de Disponibilitate ale Agentului
În continuare aveți stările agenților afișate pe Agent Desktop care se aplică tuturor canalelor (apel vocal, apel
extern, apel de ieșire și canale digitale):

• Disponibil

• Inactiv, la pagina 29

• SFR, la pagina 29

Urmează eticheta agentului:

• Implicat, la pagina 30

Disponibil

Starea Disponibil indică faptul că sunteți pregătit să acceptați și să răspundeți la solicitările de contact
direcționate către dvs. După ce vă conectați, trebuie să selectați Disponibil din lista extensibilă pentru a
accepta solicitări de apel vocal, chat, e-mail și conversații de mesagerie socială. Starea Disponibil este
precedată de o pictogramă verde ( ).

• Orice comunicare, cum ar fi apel vocal, chat, e-mail, conversații de mesagerie socială, sau campanie este
direcționată către dvs. numai atunci când starea dvs. este setată laDisponibil. Pentru mai multe informații,
consultați Modificați starea de disponibilitate, la pagina 48.

• Întârzierea este în funcție de conectivitatea la rețea.

Notă
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Inactiv

Starea Inactiv indică faptul că sunteți conectat, dar nu sunteți pregătit să acceptați solicitări direcționate.
Atunci când vă conectați la desktop, starea dvs. este setată la motivul implicit inactiv configurat de
administratorul dvs.

Administratorul configurează mai multe motive de stare inactivă adecvate pentru întreprinderea dvs. Dacă
trebuie să treceți în mod neconectat pentru o întâlnire, o instruire sau o pauză de prânz, modificați starea dvs.
într-un motiv inactiv selectând o opțiune din lista extensibilă. Motivele de stare inactivă definite de
administrator sunt precedate de o pictogramă gri ( ).

În plus, aveți posibilitatea să selectați un motiv de stare inactivă în timp ce interacționați cu un client; de
exemplu, în timpul unei sesiuni de chat cu clientul sau când răspundeți la un mesaj de e-mail. Pentru informații
suplimentare despre care dintre motivele de stare inactivă trebuie folosite, contactați supraveghetorul.

Dacă sunteți în starea Disponibil sau Inactiv fără conversații în curs de desfășurare, supraveghetorul vă
poate deconecta din Desktop. Trebuie să vă conectați din nou pentru a accesa Desktop. Pentru mai multe
informații, consultați Conectare la Agent Desktop, la pagina 43.

Notă

SFR

Starea RONA (Redirecționare când nu există răspuns) indică faptul că nu ați acceptat o solicitare de apel
vocal, chat, e-mail sau conversații de mesagerie socială în timpul specificat. Solicitarea de apel vocal, chat,
e-mail sau conversații de mesagerie socială se returnează în coadă. Sistemul vă schimbă starea de laDisponibil
la RONA. Starea RONA este precedată de o pictogramă roșie ( ).

Administratorul configurează timpul disponibil pentru acceptarea unei solicitări de intrare de la orice canal.
Dacă timpul maxim configurat este mai mare de opt secunde, butonul de acțiune din fereastra pop-over clipește
timp de cinci secunde înainte ca starea dvs. să se schimbe la RONA.

Solicitarea Dacă nu puteți accepta solicitarea în timpul specificat afișat în cronometru, butonul de acțiune de
pe popover clipește timp de câteva secunde, iar starea dvs. se schimbă la RONA (Redirecționare la Absență
Răspuns). este returnată la coadă.

Sistemul nu vă poate livra noi solicitări de contact în următoarele condiții:

• Nu se răspunde la solicitare în timpul stării Disponibil.

• Numărul de apelare sau Extensia furnizate sunt incorecte.

Atunci când starea dvs. se schimbă la RONA, apare o fereastră pop cu următoarele opțiuni:

• Salt la Inactiv: când apăsați Salt la Inactiv, starea dvs. se schimbă de la RONA în motivul implicit
inactiv configurat de administratorul dvs.

• Salt la Disponibil: când apăsați Salt la Disponibil, starea dvs. se schimbă de la RONA la Disponibil.
Starea Disponibil indică faptul că sunteți pregătit să acceptați și să răspundeți la solicitările de contact
direcționate către dvs.

Atunci când o solicitare de apel primită nu vă este livrată datorită unei defecțiuni a rețelei, a telefonului sau
a altor dispozitive, starea dvs. este setată la RONA. Puteți să apăsați Salt la Inactiv afișat pe fereastra pop
și să contactați administratorul pentru a investiga situația.
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• Nu puteți schimba manual starea dvs la RONA.

• Pentru a accepta o solicitare de apel vocal, chat, e-mail sau conversații de mesagerie socială, trebuie să
schimbați manual starea dvs. de la RONA la Disponibil.

• Dacă aplicația Desktop nu este fereastra sau fila activă a browserului, veți fi alertați cu o notificare
toaster atunci când starea dvs. se schimbă la RONA. Pentru mai multe informații, consultați Notificare
Toaster - Browser, la pagina 24.

Notă

Implicat

Eticheta Implicat indică faptul că sunteți ocupat și conectat cu un client. Când ați acceptat solicitarea de
contact, starea disponibil ( ) se schimbă în eticheta Implicat ( ).

În timpul interacțiunii dvs. cu clientul, dacă alegeți să schimbați la orice stare inactivă, eticheta Implicat se
schimbă din (Implicat în starea Disponibil) în (Implicat în starea Inactiv).
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Cronometrul conectat este afișat în panoul Controlul Interacțiunii și nu în câmpul Stare Disponibilitate. Când
interacțiunea se termină, starea și cronometrul sunt afișate. Pentru mai multe informații, consultați
Temporizatoare de Stare și Conectate, la pagina 21.

Când sunteți implicat în starea Disponibil ( ), puteți continua să primiți solicitări active pe alte canale, în
funcție de capacitatea canalului.

Agent Desktop păstrează starea de disponibilitate chiar dacă închideți browserul sau goliți memoria cache a
browserului.

Notă

Stările Apelurilor Vocale
Stările apelurilor vocale sunt inițiate de sistem. Starea apelului se schimbă în funcție de acțiunea din apel și
în funcție de comunicarea cu un client sau cu un alt agent. De exemplu, când plasați apelul cu clientul în
așteptare, panoul Controlul Interacțiunii afișează starea ca Apel în așteptare.

Cronometru conectat: Când acceptați o solicitare de apel, chat, e-mail sau conversații de mesagerie socială,
cronometrul apare lângă solicitare, în panoul Listă de Sarcini. Cronometrul afișează durata scursă de la
acceptarea cererii. Cronometrul conectat este actualizat în fiecare secundă și formatul este mm:ss. Dacă sunteți
conectat mai mult de o oră, formatul se schimbă în oo:mm:ss (de exemplu, 01:10:25). Cronometrul conectat
este afișat și în panoul Controlul Interacțiunii.
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Când comunicați cu apelantul (clientul) sau cu alt agent, pe baza acțiunii dvs., următoarele stări de apel vocal
sunt setate de sistem:

• Apelare— indică faptul că se afișează fereastra pop de apel primit în colțul din dreapta jos al desktop-ului.
Dacă nu puteți răspunde la apel în timpul configurat de către administratorul dvs., apelul este returnat
la coadă. Sistemul vă schimbă starea de la Disponibil la RONA.

• Apel în așteptare— indică faptul că ați plasat clientul în așteptare.

• Solicitare de Consultare— indică faptul că ați inițiat un apel de consultare.

• Consultare— indică faptul că vă consultați cu un alt agent.

• Consultare în așteptare— indică faptul că ați plasat agentul cu care vă consultați în așteptare.

• Pictograma Conferință cu <numărul de telefon sau numele agentului>— indică o comunicare în trei
sensuri între dvs., client și alt agent.

• Concluzionare— indică faptul că ați încheiat apelul vocal cu clientul.

Stări Email și Chat
Stările de solicitare chat și e-mail sunt inițiate de sistem și se schimbă pe măsură ce are loc comunicarea.

Stare e-mail

• Concluzionare— indică faptul că ați încheiat comunicarea prin e-mail cu clientul.

Stări Chat și Canal Social

Următoarele sunt stările de solicitare chat și canal social:

• Conferință solicitată— indică faptul că ați inițiat o conferință de chat.

• Conferință— indică o comunicare în trei sensuri între dvs., client și alt agent.

• Concluzionare— indică faptul că ați încheiat conversația sau conversații de mesagerie socială cu clientul.

Accesibilitate
Agent Desktop Este compatibilă cu caracteristici de ameliorare a accesibilității pentru utilizatori cu vedere
slabă și dificultăți de vedere. Următorul tabel arată cum se navighează în cadrul Agent Desktop utilizând
caracteristicile de accesibilitate.

Accesibilitate Web

Folosiți Următoarele TastePentru a efectua una dintre acțiunile
următoare

Element Agent Desktop

Săgețile sus și josDerulare prin adresele de e-mail salvate din
lista extensibilă.

Conectare
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Folosiți Următoarele TastePentru a efectua una dintre acțiunile
următoare

Element Agent Desktop

EnterSelectare adresă de e-mail.Conectare

TastaturăMac: Command +
Săgeată la stânga

TastaturăWindows: Alt +
Săgeată la stânga

Modificare adresă de e-mail selectată.Conectare

EnterConectare la Agent Desktop.Conectare

Săgeată dreapta și EnterSelectați fie Numărul de apelare, fie
Extensia.

Informații stație

Tab

Săgețile la Dreapta și Stânga

Pentru a focaliza și a selecta opțiunea din
cadrul casetei de dialogNumăr de apelare
sau Extensie.

Informații stație

TabNavigare prin elemente din cadrul casetei
de dialogNumăr de apelare sau Extensie.

Informații stație

Săgețile sus și josSelectați un nume de echipă din lista
extensibilă Echipă.

Informații stație

EnterSelectați o opțiune.Informații stație

ESCÎnchide caseta de dialog Informații stație.Informații stație

Tab și EnterAcces la Centrul de Notificări.Centrul de Notificări

Săgețile sus și josDerulare prin notificări.Centrul de Notificări

Fila, apoi Enter sau SpațiuMarcare toate notificările ca citite,
redeschidere ecran pop, închidere notificare
și ignorare notificări.

Centrul de Notificări

ESC sau Enter sau SpațiuÎnchide caseta de dialog Centru de
notificări.

Centrul de Notificări

Săgețile sus și josDerulare stare agent din lista extensibilă.Stare agent

EnterSelectare stare agent.Stare agent

ESC sau Enter sau SpațiuÎnchidere casetă de dialog stare agent.Stare agent

Enter sau SpațiuAccesare casetă de dialog profil utilizator.Profil Utilizator

Tab și EnterNavigare prin opțiuni din caseta de dialog
profil utilizator.

Profil Utilizator

ESCÎnchidere caseta de dialog profil utilizator.Profil Utilizator

Tab și EnterAcces la Setări Notificări.Setări Notificări
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Folosiți Următoarele TastePentru a efectua una dintre acțiunile
următoare

Element Agent Desktop

Fila și SpațiuActivare sau dezactivare opțiuni (butoane
bifare) în Setări Notificări.

Setări Notificări

Tastele săgețiMăriți sau micșorați volumul sonor.Setări Notificări

Fila, apoi Enter sau SpațiuFără sonor, cu sonor sau Redare sonoră.Setări Notificări

Fila și SpațiuComutare în modul întunecat (buton bifare).Mod întunecat

Tab și EnterAccesare casetă de dialogComenzi rapide
de la tastatură.

Scurtături din taste

Tab și EnterNavigare prin elemente din caseta de dialog
Listă comenzi rapide de la tastatură.

Scurtături din taste

Fila, apoi Enter sau SpațiuEliminare criteriu de căutare din câmpul
Căutare.

Scurtături din taste

Tab și EnterSortare coloanele din caseta de dialogListă
comenzi rapide de la tastatură.

Scurtături din taste

Fila, apoi săgețile sus sau josDerulare prin lista de comenzi rapide de la
tastatură.

Scurtături din taste

Fila, apoi Enter sau SpațiuMaximizare, restaurare și închidere caseta
de dialog Listă comenzi rapide de la
tastatură.

Scurtături din taste

Tab și EnterDescărcare raport de erori.Raport Erori

Săgețile stânga sau dreaptaNavigare prin rapoarte.Rapoarte Statistici Performanță
Agent

EnterSelectaţi un raport.Rapoarte Statistici Performanță
Agent

Tastele săgețiComutare între operațiuni.Listă de Sarcini

Enter sau SpațiuSelectare activitate.Listă de Sarcini

Săgețile la Dreapta și StângaNavigare prin toate canalele din cadrul
Istoric Interacțiuni Agent.

Istoric Interacțiuni Agent

EnterSelectare canal.Istoric Interacțiuni Agent

TabComutare între istoricul contactelor dintr-un
anumit canal.

Istoric Interacțiuni Agent

EnterAcceptare solicitare de popover.Popover

TabComutare între solicitările de popover.Popover
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Folosiți Următoarele TastePentru a efectua una dintre acțiunile
următoare

Element Agent Desktop

TabNavigare prin elementele din Controlul
Interacțiunii.

Controlul Interacțiunii

EnterSelectați o opțiune.Controlul Interacțiunii

TabComutare între valorile variabile CAD.Variabile CAD

Enter sau SpațiuSelectare valoare variabilă CAD.Variabile CAD

Săgețile la Dreapta și StângaSelectare opțiune buton radio.Transfer, consultare sau
conferință

Săgețile sus și josSelectare din lista extensibilă.Transfer, consultare sau
conferință

EnterSelectați o opțiune.Transfer, consultare sau
conferință

ESCÎnchidere caseta de dialog .Transfer, consultare sau
conferință

Fila, apoi Enter sau SpațiuNavigare prin opțiuni.Chat și Conversații de
mesagerie socială

Fila, apoi Enter sau SpațiuExtindere sau restrângere informații de
contact.

Chat și Conversații de
mesagerie socială

Fila, apoi Enter sau SpațiuNavigare prin opțiuni.E-mail

Fila, apoi Enter sau SpațiuExtindere sau restrângere informații de
contact.

E-mail

Fila, apoi Enter sau SpațiuSelectare stil formatare avansată text.E-mail

Săgețile la Dreapta și StângaSelectați fie Agendă sau Tastatură
numerică.

Apelare Externă

Săgețile sus și josDerulare prin intrările din Agendă sau
numărul format în Tastatura numerică.

Apelare Externă

Fila, apoi Enter sau SpațiuEliminare criteriu de căutare din câmpul
Căutare.

Apelare Externă

Tab și EnterSelectare contact din Agendă pentru a
efectua un apel.

Apelare Externă

Fila, apoi Enter sau SpațiuNavigare prin butoanele numerice de pe
Tastatura numerică pentru a efectua un
apel.

Apelare Externă

ESCÎnchidere caseta de dialog Apel Extern.Apelare Externă
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Folosiți Următoarele TastePentru a efectua una dintre acțiunile
următoare

Element Agent Desktop

Fila, apoi Enter sau SpațiuMaximizare și restaurare widget-uri.Informații Auxiliare

Săgețile la Dreapta și StângaNavigare prin filele din panoul Informații
Auxiliare.

Informații Auxiliare

Enter sau SpațiuSelectare filă.Informații Auxiliare

Fila sau săgețile sus și josNavigare prin elementele din filă.Informații Auxiliare

Tab și EnterAccesare link Vizualizare mesaj e-mail
din fila Istoric contacte.

Informații Auxiliare

Fila, apoi Enter sau SpațiuNavigare prin opțiuni Editare dispunere.Informații Auxiliare

Tab și EnterResetare întreaga dispunere desktop.Resetare Dispunere Desktop

Fila, apoi Enter sau SpațiuNavigare prin și selectare elemente din
caseta de dialog Confirmare Resetare
Dispunere.

Resetare Dispunere Desktop

Fila, apoi Enter sau SpațiuExtindeți și restrângeți caseta de dialog
Motive Concluzionare.

Concluzionare

TabNavigați prin elementele din caseta de
dialogMotive Concluzionare.

Concluzionare

Fila, apoi Enter sau SpațiuAnulare auto concluzionare.Concluzionare

Săgețile sus și josSelectare opțiune buton radio.Concluzionare

Fila, apoi Enter sau SpațiuTrimitere Concluzionare.Concluzionare

TabNavigați prin elementele din caseta de
dialog Centru ajutor.

Ajutor

EnterSelectați o opțiune.Ajutor

Shift+Tab și EnterAccesa la un anumit subiect de ajutor într-o
filă nouă.

Ajutor

ESCÎnchideți caseta de dialog Centru ajutor.Ajutor

Tab

Enter sau Spațiu

Deconectare de la Agent Desktop.Deconectare

Tab, apoi Săgețile Sus și JosNavigați prin elementele din Webex App.Webex App

Enter sau SpațiuSelectați o opțiune.Webex App
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Asistență la Citirea Ecranului
Agent Desktop de asemenea este compatibil cu software-ul JAWS de citire a ecranului pentru elementele
enumerate mai jos.

Pentru mai multe informații despre versiunea JAWS compatibilă, consultați raportul de șabloane de
accesibilitate pentru produse voluntare (VPAT) pentru Cisco Webex Contact Center.

NoteElementPanoul sau Pagina sau
Widget-ul

Cititorul de ecran citește numele pictogramei, rubrica,
numele câmpului, caseta combo, lista verticală, butonul de
comutare, caseta text, opțiunea de căutare, mesajul de eroare,
numărul de elemente listate, textul de ajutor, extinderea sau
restrângerea și comanda rapidă de la tastatură pentru a
continua.

Cititorul de ecran JAWS nu citește lista verticală
de completare automată afișată pe baza criteriului
de căutare.

Notă

Pictograme și interfață
utilizator

Agent Desktop

Cititorul de ecran citește adresa de e-mail și următorul
element de acțiune pentru a continua.

Nume câmpuriConectare

Cititorul de ecran citește mesajul de eroare care rezultă din
trimiterea eșuată a detaliilor de Conectare stație. De exemplu,
atunci când numărul de apelare este incorect.

Eroare în caseta de
dialog Informații
stație.

Conectare stație

Cititorul de ecran citește numărul de mesaje necitite și
opțiunile din caseta de dialog.

Număr mesajeCentrul de Notificări

Cititorul de ecran citește lista extensibilă de stări a agentului.ListăStare agent

Cititorul de ecran citește opțiunile de profil.OpţiuniProfil Utilizator

Cititorul de ecran citește textul de ajutor descriptiv al tipului
de rutare asociat profilului.

Capacitatea canalului

Cititorul de ecran citește textul de ajutor descriptiv al
opțiunilor setărilor de notificare: Activare notificări,
Activare notificări silențioase, și Activare notificări
sonore.

Text ajutorSetări Notificări

Cititorul de ecran citește titlul antetului coloanei și valorile
rândului.

Antet coloană și
rânduri

Scurtături din taste

Cititorul de ecran citește starea de descărcare a raportului
de eroare.

StareDescărcați raportul de
eroare

Cititorul de ecran citește titlul widget.TitluStatistici Performanță
Agent

Cititorul de ecran citește fiecare antet de tabel și fiecare
celulă din tabel.

Tabel
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NoteElementPanoul sau Pagina sau
Widget-ul

Cititorul de ecran citește numele cererii de contact, numărul
de telefon sau adresa de e-mail și tipul de canal. De exemplu,
E-mail de la johndoe@gmail.com.

Solicitare contactListă de Sarcini și
popover

Cititorul de ecran citește numele cererii de contact, numărul
de telefon sau adresa de e-mail, tipul de canal și alte detalii.

Istoricul contactelorIstoric Interacțiuni
Agent

Cititorul de ecran citește titlul unui widget și conținutul său.Titlu și conținutWidget

Cititorul de ecran citește conținutul agendei.AgendăApelare Externă

Cititorul de ecran citește numărul de pe tastatura numerică.Tastatură numericăApelare Externă

Cititorul de ecran citește opțiunile din caseta de dialog
Centru de ajutor, din cuprins și din textul hyperlink.

Casetă de dialogAjutor

Scurtături de Acces pe Tastatură
Utilizați comenzile rapide de la tastatură pentru a accesa facil funcțiile desktop. Comenzile rapide de la
tastatură definesc o modalitate alternativă de efectuare a unei acțiuni specifice pe spațiul de lucru. Pentru a
executa o comandă rapidă de la tastatură, asigurați-vă că focalizarea este în interiorul ecranului desktop.

Asigurați-vă că limba de afișare a tastaturii din sistemul de operare este setată la limba engleză (Statele Unite)
pentru ca toate scurtăturile din taste ale Desktop să funcționeze conform așteptărilor.

Notă

Pentru a accesa lista de comenzi rapide de la tastatură:

Înainte de a începe

Trebuie să fiți conectat la Desktop. Pentru informații suplimentare, consultați Conectare la Agent Desktop.

Procedură

Pas 1 Faceți clic pe Profil utilizator în colțul din dreapta sus al Desktop.
Pas 2 În secțiunea Ajutor, faceți clic pe Comenzi rapide de la tastatură.

Caseta de dialog Listă comenzi rapide de la tastatură listează următoarele:

• Comenzi rapide de la tastatură predefinite

• Scurtături pe tastatură cu conflicte
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• Puteți accesa lista deComenzi rapide de la tastatură utilizând comanda rapidă de la tastatură
Ctrl + Alt + F.

• Comenzile rapide de la tastatură nu răspund dacă există aceleași chei care sunt atribuite pentru
a efectuamai mult de o acțiune. Trebuie să contactați administratorul pentru a rezolva conflictele
cu comenzile rapide de la tastatură.

• Utilizați câmpul Căutare pentru a filtra lista.

Notă

Pas 3 (Opțional) Pentru a glisa sau a redimensiona caseta de dialogListă comenzi rapide de la tastatură, efectuați
următoarele:

• Pentru a trage caseta de dialog, treceți cursorul mouse-ului deasupra casetei de dialog. Cursorul mouse-ului
se schimbă în . Faceți clic și glisați caseta de dialog în poziția dorită.

• Pentru a redimensiona caseta de dialog, treceți cursorul mouse-ului peste bordura casetei de dialog.

Cursorul se schimbă în sau (mâner de dimensionare) în funcție de amplasarea cursorului. Faceți
clic și glisați mânerul de dimensionare pentru a redimensiona caseta de dialog.

• Nu puteți redimensiona caseta de dialog dincolo de lățimea și înălțimea minimă de 480 x 320 pixeli.
Acest lucru asigură faptul că rămâne lizibil întotdeauna conținutul din caseta dialog.

• Pentru a maximiza caseta de dialog, faceți clic pe .

Scurtături ale Agentului pe Tastatură
Următorul tabel listează comenzile rapide de la tastatură specifice agentului:

Dacă utilizați tastatura Mac, apăsațiOpțiune în loc de Alt. De exemplu, pentru a merge la starea Disponibil,
apăsați control-Option-R.

Notă

Tabel 5. Agent Desktop listă comenzi rapide de la tastatură (Windows)

Scurtături din
taste

AcțiuneGrup

Ctrl+Alt+RNavigare la Stare DisponibilăStare agent

Ctrl+Alt+NNavigare la Stare Inactivă

Ctrl+Alt+AAccept Chat/Email/SocialAplicaţie

Ctrl+Alt+PComutare între Ferestre Pop

Ctrl+Shift+9Extinde/Restrânge Fereastra Popover

Ctrl+Shift+4Acceptare toate (vizibile) ferestre pop
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Scurtături din
taste

AcțiuneGrup

Ctrl+Alt+STrimitere E-mailGestionare E-mail

Ctrl+Shift+6Răspuns

Ctrl+Shift+5Răspuns către Toți

Ctrl+Alt+TDeschidere Filă NavigareVedere Desktop
Integrat

Ctrl+Alt+BReîmprospătare

Ctrl+Alt+VAșteptare/Reluare ApelControlul Interacțiunii

Ctrl+Shift+ZÎntrerupere/Reluare Înregistrare

Ctrl+Alt+HSolicitare Conferință pentru Apel/Chat

Ctrl+Alt+CSolicitare Consultare pentru apel

Ctrl+Alt+ETerminare pentru Toate Canalele

Ctrl+Alt+XSolicitare Transfer pentru Toate Canalele

Ctrl+Alt+MSalvare valori variabile editate CAD

Ctrl+Alt+ZRevenire la valori editate variabile CAD

Ctrl+Alt+YExtinde/Restrânge

Ctrl+Alt+WMotiv Concluzionare

Ctrl+Alt+1Deschidere pagină de pornireNavigare

Ctrl+Alt+2Deschidere pagină Statistici PerformanțăAgent

Ctrl+Alt+IDeschidere Centru de NotificăriNotificare

Ctrl+Alt+DActivare Notificări Silențioase

Ctrl+Alt+ODeschidere Apelare ExternăApelare

Ctrl+Shift+8Comutare între Operațiuni ActiveListă de Sarcini

Ctrl+Shift+7Extinde/Restrânge Panoul de Activități

Ctrl+Alt+UDeschidere Profil UtilizatorProfil Utilizator

Ctrl+Alt+LDeconectare

Ctrl+Alt+FDeschidere Listă de scurtături din taste

Ctrl+Shift+2Descărcați raportul de eroare
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Scurtături din
taste

AcțiuneGrup

Ctrl+Shift+3Deschidere Aplicație WebexAplicație Webex

Ctrl+Shift+1Minimizare/Restaurare Aplicație Webex

• Ordinea numărului de tastă de comenzi rapide din Bară de Navigare este bazată pe ordinea în care este
configurat widget-ul sau pagina particularizată corelată în aspectul desktop. De exemplu, dacă pictograma
de analiză a experienței clienților este cel de-al treilea element din bara de navigare, Ctrl + Alt + 3
deschide pagina de analiză a experienței clienților.

• Literele care sunt utilizate în comenzile rapide de la tastatură nu țin cont de litere mari și mici.

Notă
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C A P I T O L U L 2
Lucrul cu Agent Desktop

• Conectare la Agent Desktop, la pagina 43
• Instalarea Aplicației Desktop, la pagina 47
• Modificați starea de disponibilitate, la pagina 48
• Răspundeți la timeoutul de inactivitate, la pagina 48
• Aplicare Motiv de Concluzionare, la pagina 49
• Eliminare interacțiune terminată, la pagina 50
• Rezolvare Probleme Desktop, la pagina 50
• Fereastră Pop, la pagina 51
• Profil Utilizator, la pagina 53
• Webex App, la pagina 57
• Adăugare Emoji în Conversația WhatsApp, la pagina 61
• Deconectare de la Desktop, la pagina 62

Conectare la Agent Desktop
Când utilizați Agent Desktop, rețineți aceste puncte:

• Conectare multiplă: nu puteți accesa Agent Desktop din mai multe browsere sau mai multe file din
aceeași fereastră de browser.

Dacă faceți login la mai multe instanțe ale Agent Desktop și comutați între browsere sau File pentru a
accesa Agent Desktop, se afișează un mesaj de notificare. Faceți clic pe Continuare în mesajul de
confirmare pentru a vă conecta la Agent Desktop în fereastra de browser.

Dacă faceți clic peContinuare în timp ce sunteți într-un apel, încărcarea panoului Controlul Interacțiunii
durează 4-5 secunde.

• Probleme de Conectare: trebuie să contactați administratorul pentru a rezolva orice probleme legate de
conectare. Următoarele scenarii vă pot împiedica să vă conectați la Agent Desktop:

• Dacă numărul de apelare este incorect, nu este înregistrat sau este deja utilizat de alt utilizator.

• Dacă permisiunile și setările clientului, profilului, abilității sau agentului nu sunt configurate.

• Dacă există probleme cu rețeaua sau API (interfață de programare a aplicației).
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• Reîncărcare browser: dacă nu puteți restaura sesiunea din cauza unei conexiuni eșuate, a expirării sesiunii
sau a problemelor de stocare locale, reîncărcați browserul pentru a reîmprospăta sesiunea.

• Banner: un mesaj apare ca un banner în partea de sus a Agent Desktop pentru a vă informa că unele
funcții nu sunt disponibile. Când administratorul rezolvă problema, trebuie să reîncărcați pagina web
Agent Desktop. Când reîncărcați browserul, banner-ul este eliminat și toate caracteristicile sunt disponibile
pe Agent Desktop.

Înainte de a începe

Asigurați-vă că telefonul este pregătit pentru a primi apeluri.

Procedură

Pas 1 În bara de adrese a browserului, introduceți adresa URL furnizată de administratorul dvs.
Pas 2 Introduceți numele de utilizator și faceți clic pe Următorul.

Pentru a schimba adresa de e-mail selectată, folosiți comenzile rapide de la tastaturăAlt + Săgeată
stânga (Windows) sau Command + Săgeată stânga (Mac).

Notă

Pas 3 Introduceți parola și apăsați Conectare.

Apare căsuța de dialog Informații stație.

Pentru a recupera o parolă uitată, faceți clic pe Parolă Uitată și introduceți codul de confirmare
din șase cifre trimis la adresa dvs. de e-mail.

Notă

Dacă administratorul configurează numărul de format (DN) prestabilit, DN prestabilit este prepopulat în
câmpurile Număr de format și Extensie.

Dacă administratorul restricționează DN la DN implicit, nu puteți edita DN pre-populat atunci când vă
conectați la Agent Desktop. Câmpurile Număr de apelare și Extensie pot fi doar citite. În acest scenariu,
săriți peste pasul 4 și pasul 5.

Pas 4 În secțiuneaNumăr de format/extensie, introduceți un număr de telefon pentru apelurile primite și de apelare.
În mod implicit, este selectat butonul radio Număr de Apelare.

• Bifați caseta de selectare Format Apelare Internațională. Selectați codul de țară pe baza locației
geografice din lista extensibilă. Puteți să introduceți și un cod de țară sau un nume de țară pentru a filtra
lista. Introduceți numărul de apelat. Numerele de format sunt validate pe baza codului de țară. Formatul
compatibil este:

• Format cod de țară: + [Cod de țară][Număr de telefon]

Selectați codul de țară din lista derulantă și introduceți numai numărul de telefon.

De exemplu, <+120> 15532447

Este verificat Formatul internațional de Apelare și valoarea implicită este +1.Notă

• Debifați caseta de Selectare format internațional de apelare pentru a utiliza un alt format de număr
de apelare. Introduceți numărul de apelat. Formatele compatibile sunt:
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• Format de număr E.164: [+] [codul țării] [număr]

De exemplu, +11234567890

• Format IDD (Apelare Internațională Directă): [IDD] [codul țării] [număr]

De exemplu, 01161123456789

Formatul numărului de apelare depinde de locație. Pentru detalii despre setările de formatare,
consultați administratorul.

Notă

Pas 5 (Opțional) Dacă utilizați un dispozitiv de apelare, selectați butonul radio Extensie și introduceți extensia de
apelare care este configurată de administratorul dvs. (de exemplu, 10078). Extensia acceptă maxim 18 cifre.

Pas 6 În secțiunea Echipă, selectați echipa la care vă asociați din lista verticală sau utilizați câmpul căutare pentru
a filtra lista.

Pas 7 (Opțional) Bifați caseta de selectareMemorare acreditări pentru a salva datele de acreditare ale stației pentru
viitoarele conectări.

• Când debifați căsuța de aprobareMemorare informații, informațiile nu sunt stocate pentru
conectări viitoare. Trebuie să introduceți manual informațiile de fiecare dată când vă conectați
la Agent Desktop.

• Căsuța de dialog Informații stație acceptă caracteristica de completare automată a browserului.
Auto-completarea vă economisește timp prin completarea automată a numerelor de apelare
sau extensie introduse anterior. Numărul de sugestii furnizate la completarea automată sunt
specifice browserului. Pentru a șterge intrările salvate trebuie să ștergeți memoria cache a
browser-ului. Funcția de auto-completare nu este compatibilă în modul de navigare privată.

Notă

Pas 8 Faceţi clic pe Submit (Trimitere).

Dacă ați bifat casetaMemorare acreditări, puteți vedea un mesaj care vă anunță că nu vi s-au
salvat acreditările. În acest caz, trebuie să introduceți detaliile atunci când vă conectați din nou.

Notă

Administratorul poate configura pagina activității pentru a afișa ilustrația ca fundal când vă conectați. Dacă
ilustrația nu este configurată, pagina activității apare cu un fundal gol.

Dacă administratorul atribuie un aspect nemodificat echipei dvs., caracteristicile bazate pe noul
aspect sunt afișate când vă conectați. Dacă v-ați conectat deja, caracteristici bazate pe noul aspect
sunt afișate când reîncărcați browserul.

Notă

Reactivitate
Agent Desktop acceptă o vizualizare receptivă care permite citirea și navigarea ușoară pe rezoluțiile ecranului.
Dimensiunea afișajului Agent Desktop trebuie să fie mai mare de 500 x 500 pixeli (lățime x înălțime). Trebuie
să setați zoomul browserului web la 100% pentru cea mai bună experiență cu Agent Desktop. Pentru mai
multe informații despre versiunile de browser compatibile, consultați Cerințe Desktop Agent, la pagina 2.
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Pe baza dimensiunilor ecranului progresiv, a orientării și a zonelor de vizualizare ale dispozitivului, interfața
Agent Desktop se ajustează automat. Agent Desktop Demonstrează comportamentul receptiv după cum
urmează:

• Antet Orizontal- Dacă existămaimulte widgeturi sau pictograme personalizate în antet orizontal, apare
pictogramaMai multe ( ):

• Când faceți clic pe pictogramă, lista extensibilă afișeazăwidget-urile și pictogramele particularizate.

• Atunci când redimensionați ecranul, widget-urile și pictogramele particularizate sunt afișate pe antet
orizontal conform așteptărilor, fără pictograma .

• Bară de Navigare- Bara de navigare din stânga se restrânge în antetul orizontal, în zone de vizualizare
mici. Când faceți clic pe pictogramaMeniu ( ), bara glisantă apare împreună cu pictogramele.

Titlul și sigla nu se afișează atunci când zona de vizualizare este mai mică de
736 pixeli lățime. Măriți lățimea la 737 pixeli sau mai mult pentru a vizualiza
sigla și titlul.

Notă

• PanourileListă de Sarcini, Istoric Interacțiuni Agent și Informații Auxiliare - panourile sunt suprapuse
peste Spațiu de lucru. În mod prestabilit, panourile sunt în starea restrânsă în zonele de vizualizare mici.

Când faceți clic pe pictograma (extindere) a fiecărui panou, panoul glisant afișează detaliile. Când
extindeți un panou, celelalte panouri extinse se restrâng, astfel încât spațiul de lucru să nu fie ascuns.

În panoul Informații Auxiliare, apare opțiuneaMai multe dacă există file suplimentare de afișat în
vizualizare.

Dacă adăugați o etichetă în widgeturi lungi, sistemul scurtează numele etichetei.

• Evitați adăugarea etichetelor în widgeturi lungi

• Faceți clic doar pe pictograma widgetului. Nu se poate face clic pe întregul rând din lista derulantăMai
multe.

Notă

Funcția Agent Desktop poate fi instalată ca aplicație. Comportamentul de răspuns aici este la fel ca în Agent
Desktop din browser.

• Administratorul definește dacă un widget particularizat răspunde sau nu.

• Widgeturile care nu răspund nu pot asigura cea mai bună experiență a utilizatorului și nu sunt afișate
când zona de vizualizare area lățimea mai mică de 736 de pixeli. Măriți lățimea la 737 de pixeli sau mai
mult pentru a vizualiza widgeturile care sunt configurate ca nereceptive.

Notă
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Instalarea Aplicației Desktop
Puteți instala Desktop ca o aplicație dacă este accesat Desktop utilizând un browser web modern care acceptă
aplicații web progresive (PWA).

PWAs sunt aplicații web care profita de cele mai noi tehnologii pentru a combina cele mai bune aplicații web
și mobile. Gândiți-vă ca la site-uri web construite folosind tehnologii web care se comportă ca niște aplicații.

Sistemele de operare și browserele compatibile cu Desktop ca aplicație sunt:

• Sisteme de operare—Windows 10 și Windows 11, macOS și Chrome OS

• Browsere web— Google Chrome și Edge Chromium (MS Edge)

Înainte de a începe

• Trebuie să fiți conectat la Desktop. Pentru informații suplimentare, consultați Conectare la Agent Desktop.

• Trebuie să utilizați un browser web modern care acceptă PWA, cum ar fi Google Chrome și Edge
Chromium (MS Edge).

Procedură

Pas 1 Faceți clic pe linkul de Instalare Aplicație afișat în mesajul de notificare sau pe pictograma InstalareWebex
CC Desktop afișată pe bara de adrese.

Pas 2 Faceți clic pe Instalare.

Când este instalat, Desktop se deschide într-o fereastră individuală a aplicației și poate fi utilizat ca aplicație
separată de desktop. Puteți să adăugați aplicația pe ecranul de pornire sau să o fixați în bara de activități
pentru acces facil.

• Atunci când vă conectați la Desktop sau goliți memoria cache, sunteți notificat cu o opțiune
pentru a instala Desktop ca aplicație desktop.

• Nu puteți instala Desktop ca aplicație desktop utilizând browser-ul web Firefox.

• Când accesați fie Desktop din browserul web sau ca aplicație, experiența utilizatorului (UX)
rămâne neschimbată, cu excepția faptului că bara de adrese nu face parte din aplicația desktop.

• Pentru a dezinstala aplicația Desktop:

• Faceți clic pe pictograma elipsă din bara de titlu a aplicației.

• Faceți clic pe Dezinstalare Webex CC Desktop > Eliminare.

Notă
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Modificați starea de disponibilitate
Atunci când vă conectați la Agent Desktop, starea dvs. este setată la starea inactivă implicită (motiv)
configurată de administratorul dvs. Pentru a accepta orice apel, chat, e-mail sau solicitări conversații de
mesagerie socială, trebuie să setați starea dvs. la Disponibil.

Pentru a schimba starea dvs. implicită:

Înainte de a începe

Trebuie să fiți conectat la Desktop. Pentru informații suplimentare, consultați Conectare la Agent Desktop.

Procedură

Pas 1 Faceți clic pe lista verticală Stare Disponibilitate care se afișează în antet orizontal.
Pas 2 Selectați starea de disponibilitate necesară din lista verticală sau utilizați câmpul Căutare pentru a filtra lista.

Lista verticală afișează starea Disponibil și stările inactive configurate de administratorul dvs.

Răspundeți la timeoutul de inactivitate
Activitatea agent include tratarea contactelor, lucrul la widgeturi personalizate sau efectuarea oricărei sarcini
pe Agent Desktop. Dacă nu efectuați nicio activitate pe Agent Desktop atunci când sunteți în stările Disponibil
sau Inactiv, sunteți considerat inactiv.

Administratorul dvs. configurează valoarea timeoutului inactivității. Dacă sunteți inactiv pe Agent Desktop
pe durata specificată, Agent Desktop vă deconectează automat. Cu un minut înainte să apară expirarea
configurată, sunteți notificat cu căsuța de dialog Inactivitate prelungită cu un cronometru. Dacă nu luați
măsuri înainte de expirarea cronometrului, Agent Desktop vă deconectează. Căsuța de dialog este afișată
indiferent de starea dvs. de disponibilitate. Notificările toaster sunt afișate în browser dvs. dacăAgent Desktop
nu este fereastra sau fila activă a browserului.

Înainte de a începe

• Trebuie să fiți conectat la Desktop. Pentru informații suplimentare, consultați Conectare la Agent Desktop.

• Nu există activitate pe Agent Desktop pentru o perioadă îndelungată de timp.

Procedură

Pas 1 Alegeţi una din opţiunile următoare:

• Rămân conectat: vă permite să rămâneți conectat până când vă deconectați înainte de expirarea
cronometrului.

• Deconectare: Vă permite să vă deconectați de la Agent Desktop
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Un cronometru cu numărătoare inversă apare în căsuța de dialog Inactivitate prelungită cu un minut înainte
să apară expirarea configurată.

Pas 2 Dacă sunteți deconectat automat, faceți clic pe OK pentru a închide căsuța de dialog.

Aplicare Motiv de Concluzionare
Un motiv de concluzionare indică de ce un client a apelat centrul de contact și vă înregistrează experiența cu
asistarea clientului pentru a rezolva interogările. Întreprinderea utilizează aceste informații pentru a măsura
eficiența și succesul centrului de contact.

Un motiv de concluzionare se aplică după ce terminați interacțiunile cu clienții. Selectați un motiv de
concluzionare din următoarele scenarii:

• Atunci când terminați un apel vocal activ, chat sau conversații de mesagerie socială cu un client.

• Atunci când transferați un apel vocal activ, chat, e-mail sau solicitare conversații de mesagerie socială.

• Atunci când trimiteți unui client un răspuns prin e-mail.

• Atunci când clientul termină un apel vocal activ sau o solicitare de chat.

Înainte de a începe

Pentru a aplica un motiv de concluzionare, trebuie să aveți o interacțiune activă cu un client.

Procedură

Pas 1 Apăsați pe Terminare sau Transfer sau Trimitere în funcție de scenariu.

Apare caseta de dialogMotive pentru Concluzionare.

Cronometrul și motivele de concluzionare care apar în caseta de dialogMotive de Concluzionare sunt
configurate de către administratorul dvs.

Pas 2 (Opțional) Apăsați pe Anulare Concluzionare Automată pentru a preveni concluzionarea automată din
desktop.

Pas 3 Puteți fie selecta motivul dorit din lista extensibilă sau folosi câmpul de căutare pentru a filtra lista. Puteți
selecta doar un singur motiv de concluzionare.

• Cronometrul apare lângă starea Concluzionare indicând durata scursă de la terminarea
interacțiunii.

• Cronometrul de numărătoare inversă apare pe caseta de dialogMotive Concluzionare indicând
durata rămasă înainte ca interacțiunea să fie concluzionată automat. Dacă nu selectați un
motiv de concluzionare înainte de a ajunge la zero cronometrul, se trimite motivul implicit de
concluzionare în timpul concluzionării automate.

Notă
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Pas 4 Apăsați Trimitere Concluzionare.

Eliminare interacțiune terminată
O interacțiune cu clientul (vocală sau digitală) poate deveni fără răspuns când o solicitare API sau un
eveniment nu reușește să încarce datele din panoul Controlul Interacțiunii. Când nu se răspunde la interacțiune,
nu puteți efectua nicio operațiune (așteptare, transfer, consultare, Terminare). Administratorul poate să pună
capăt unei interacțiuni cu un client care nu răspunde sau să vă deconecteze forțat de la Agent Desktop.

Caseta de dialog Interacțiune finalizată apare pe Agent Desktop în următoarele scenarii:

• Dacă administratorul termină interacțiunea cu clientul.

• Dacă sunteți într-un apel de consultare sau conferință cu un alt agent și administratorul vă deconectează.
Agentul consultat sau introdus în conferință este informat.

Înainte de a începe

• Contactați administratorul. Administratorul trebuie să finalizeze interacțiunea cu clientul care nu răspunde.

• Caseta de dialog Interacțiune finalizată trebuie să se afișeze pe Agent Desktop.

Procedură

Pas 1 Faceți clic pe OK în căsuța de dialog Interacțiune încheiată.

Interacțiunea cu clienții este eliminată din Agent Desktop. Fila Istoric contacte nu afișează interacțiunile
care sunt eliminate de către administratorul dvs.

Pas 2 (Opțional) Apăsați pe link-ul Detalii Eroare.
Pas 3 (Opțional) Apăsați pe Copiere ID urmărire.

Partajați ID-ul de urmărire cu administratorul pentru a rezolva problema. Pentrumai multe informații, consultați
Rezolvare Probleme Desktop, la pagina 50.

În panoul Istoric Interacțiuni Agent, motivul concluzionării apare ca Indisponibil, deoarece interacțiunea nu
este concluzionată.

Rezolvare Probleme Desktop
Atunci când există un eșec de solicitare API sau eșec de eveniment la încărcarea datelor pe desktop, sunteți
notificat cu un mesaj de eroare. Puteți copia ID-ul de urmărire a erorii și partaja detaliile cu administratorul
pentru a depana problema.
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Dacă aveți probleme cu desktop, aveți posibilitatea să trimiteți jurnalele desktop administratorului pentru
investigarea problemei. Pentru mai multe informații, consultați Descărcați raportul de eroare, la pagina 56.

Notă

Procedură

Pas 1 Faceți clic pe linkul Detalii eroare din caseta de dialog eroare.
Pas 2 Faceți clic pe Copiere ID urmărire.

Partajați ID-ul de urmărire copiat cu administratorul pentru a depana problema.

Fereastră Pop
Un ecran pop este o fereastră sau o filă care apare pe Agent Desktop. Ecranele pop-up se declanșează pe baza
evenimentelor configurate de administratorul dvs.

Ecranul pop-up furnizează mai multe informații despre solicitare. De exemplu, administratorul dvs. creează
un flux de lucru pentru a declanșa un ecran pop-up când acceptați un apel primit, cu opțiunea de afișare ca
filă în panoul Informații Auxiliare. Când acceptați un apel primit, ecranul pop-up apare sub filaEcran pop-up
din panoul Informații auxiliare al Agent Desktop.

Când acceptați o solicitare, apare notificarea cu ecran pop-up în Agent Desktop, indicând faptul că solicitarea
este asociată cu un ecran pop-up. Pe baza opțiunilor de afișare, puteți vizualiza ecranul pop pe Agent Desktop.

Administratorul configurează ecranul pop-up pentru a fi afișat într-unul din următoarele moduri:

• În fila de browser existentă, pentru a înlocui ecranul pop anterior.

• Ca o filă nouă de browser fără a afecta pop-ul de ecran existent.

• Ca sub filă din fila Ecran Pop din panoul Informații Auxiliare.

• Ca o pagină particularizată de ecran pop, care poate fi accesată făcând clic pe pictograma Ecran pop
din Bară de Navigare.

• Ca unul dintre widget-uri pe pagina particularizată, care este accesat făcând clic pe pictograma
particularizată de pe Bară de Navigare.

Dacă ați închis accidental un ecran pop, îl puteți accesa din nou făcând clic pe linkul ecran pop din Centrul
de notificări. Pentru mai multe informații, consultați Acces la Fereastră Pop, la pagina 52.

Notă

Ecranul pop afișează detaliile clientului pe baza interacțiunii selectate în mod curent. De exemplu,

• Când acceptați o interacțiune de la clientul Jane Doe, fila Ecran pop-up din panoul Informații Auxiliare
sau pagina personalizată afișează ecranul pop-up asociat cu Jane Doe.
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• Când treceți de la clienta Jane Doe la clientul Will Smith, fila Ecran pop-up din panoul Informații
Auxiliare sau pagina personalizată afișează ecranul pop-up asociat cu Will Smith.

Administratorul poate să configureze mai multe ecrane pop-up pentru o solicitare. Ecranele pop-up apar ca

subfile în fila denumită Ecran pop-up. Pentru a maximiza un ecran pop afișat în fila sub, faceți clic pe .

Când trimiteți un motiv de concluzionare pentru o solicitare, este închis ecranul pop-up asociat din panoul
Informații Auxiliare sau dintr-o pagină personalizată.

• Dacă un ecran pop-up este configurat într-o pagină personalizată, pictograma Ecran pop-up apare
întotdeauna în Bară de Navigare, indiferent dacă ați acceptat sau ați încheiat o solicitare.

• Când configurați ecranul pop-up într-o pagină personalizată din aspectul desktop, dar nu definiți fluxul
de lucru în Proiectant flux, pagina personalizată apare goală.

Notă

Acces la Fereastră Pop
Pentru a accesa un Ecran Pop pe care l-ați închis accidental:

Procedură

Pas 1 Faceți clic pe pictograma (Centru de notificare) din antet orizontal.

Lista verticală afișeazămesajulEcran Pop Livrat, durata scursă și identificarea automată a numerelor (ANI)
apelului vocal.

Pas 2 Faceți clic pe hyperlink-ul Ecran Pop. Textul afișat pentru hyperlink-ul Ecran Pop este definit de administratorul
dvs. Pe baza configurației de rutare pe care administratorul a setat-o în Flow Designer, puteți să vizualizați
fie textul afișat particularizat, fie hyperlink-ul Redeschidere Ecran Pop.

Ecranul pop este afișat în oricare din următoarele moduri:

• În fila de browser existentă, înlocuind ecranul pop anterior

• Ca o filă nouă de browser fără a afecta pop-ul de ecran existent

• Ca filă nouă în panoul Informații Auxiliare

• Ca pagină particularizată

• Ca unul dintre widget-uri în pagina particularizată
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Profil Utilizator
Pictograma Profil Utilizator este afișată în colțul din dreapta sus al Desktop. Când faceți clic pe pictograma
Profil Utilizator, se afișează următoarele informații:

• Imaginea de profil

Dacă imaginea de profil nu este configurată, inițialele sunt afișate pe baza primului
nume și a numelui de familie. Puteți să configurați imaginea de profil în timp ce
activați contul sau mai târziu pe pagina de profil Cisco Webex. Pentru mai multe
informații, consultați Adăugarea pozei de profil.

Notă

• Nume de utilizator

• Setări profil: Setările contului dvs. pentru a accesa Desktop. Pentru mai multe informații, consultați
Setările de profil.

• Capacitate canal: numărul de contacte pe care le puteți gestiona pe fiecare canal media la un moment
dat. Pentru mai multe informații, consultați Vizualizare Capacitate Canal, la pagina 54.

• Setări utilizator: următoarele opțiuni apar în secțiunea Setări utilizator:

• Setări notificare: Setări pentru a afișa notificările și alertele pe desktop. Pentru mai multe informații,
consultați Activare sau Dezactivare Setări de Notificare, la pagina 55.

• Resetare întregul aspect desktop: opțiunea de a restabili vizualizarea implicită a dispunerii desktop
configurată de administratorul dvs. Pentru mai multe informații, consultați Resetare Dispunere
Desktop, la pagina 117.

• Comutare la modul Întunecat: Buton de comutare pentru activarea sau dezactivarea temei cu fundal
întunecat a Desktop. Selectarea modului întunecat este reținută până când goliți memoria cache a
browserului.

• Ajutor: următoarele opțiuni apar în secțiunea Ajutor:

• Comenzi rapide de la tastatură: opțiunea de a accesa lista de comenzi rapide de la tastatură. Pentru
mai multe informații, consultați Scurtături de Acces pe Tastatură, la pagina 38.

• Descărcare Raport Erori: opțiunea de a descărca rapoarte de eroare. Pentru mai multe informații,
consultați Descărcați raportul de eroare, la pagina 56.

• Deconectare: Opțiunea de a vă deconecta de la Desktop. Pentru mai multe informații, consultați
Deconectare de la Desktop, la pagina 62.

Schimbați-vă echipa
Aveți posibilitatea sămodificați echipa atunci când nu aveți nicio solicitare de contact sau conversație activă.
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Înainte de a începe

• Trebuie să fiți conectat la Desktop. Pentru informații suplimentare, consultați Conectare la Agent Desktop.

• Trebuie să fiți asociat cu mai mult de o echipă.

Procedură

Pas 1 Apăsați Profil Utilizator în colțul dreapta sus al Desktop.

• În mod prestabilit, secțiunea Echipă afișează echipa dvs. curentă, care a fost selectată în
căsuța de dialog Informații stație în momentul conectării.

• Nu vă puteți schimba echipa dacă aveți sarcini, interacțiuni sau solicitări de sarcini de intrare
active. Opțiunea Echipă este dezactivată.

Notă

Pas 2 Faceți clic pe Echipă.
Pas 3 În secțiunea Echipă, selectați o echipă din lista derulantă Echipă sau utilizați câmpul de căutare pentru a

filtra lista.

Numele echipelor sunt afișate în ordine alfabetică. În mod implicit, echipa curentă este selectată.Notă

Pas 4 Apăsați Salvează Selecția.

Opțiunea Salvare selecție este dezactivată când nu sunteți asociat cu mai multe echipe.Notă

Un mesaj de confirmare apare pentru a confirma schimbarea echipei.

Pas 5 Faceți clic peModificare echipă.

Se afișează un mesaj de modificare cu succes a echipei. Sunt aplicate aspectul de desktop și strategia de rutare
(voce sau canal digital) a noii echipe.

Vizualizare Capacitate Canal
Administratorul configurează numărul de contacte pe care le puteți gestiona pe fiecare canal media la un
moment dat pe baza profilului multimedia, inclusiv coada din canalul specific.

• Pentru a vizualiza capacitatea canalului, faceți clic pe Profil Utilizator în colțul din dreapta sus al Desktop.

Secțiunea Capacitate Canal afișează tipul de rutare și numărul de contacte pe care le puteți gestiona
pe fiecare canal media.

Canalele media includChat, E-mail,Voce și Social. De exemplu, dacă numărul este declarat ca 1 pe canalul
media cu emblema Voce și 3 pe Chat, atunci vi se permite să primiți doar un singur apel de intrare vocală și
trei solicitări de chat.
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Emblemele canalului media sunt evidențiate numai dacă este alocată capacitatea. De exemplu, luați în
considerare faptul că numărul de contacte pe care le puteți gestiona pentruVoce este configurat ca 1 și pentru
Chat ca 0, apoi emblema de canal media pentru Voce este evidențiată, și cea pentru Chat este gri.

Notă

Următoarele sunt detaliile media:

DetaliiTip Redirecționare

Vă permite să gestionați mai multe contacte simultan pe
toate canalele. De exemplu, Chat–2, Email–4, Voice–1, și
Social–2.

Compus

Vă permite să gestionați în timp real un canal obligatoriu,
voce sau chat, împreună cu alte canale configurate. De
exemplu, E-mail-4, și Voice-1.

Timp Real Compus

Vă permite să gestionați numai un singur contact la un
moment dat. De exemplu, Voice – 1.

Exclusiv

Activare sau Dezactivare Setări de Notificare
Notificările vă țin la curent, permițându-vă să știți că s-a întâmplat ceva nou care vă poate solicita atenția.
Notificările desktop includ alerte, mesaje noi, modificări de stare și așa mai departe. Pentru mai multe
informații, consultați Notificare pe Desktop, la pagina 26.

Pentru a activa notificările pe desktop:

Înainte de a începe

Trebuie să fiți conectat la Desktop. Pentru informații suplimentare, consultați Conectare la Agent Desktop.

Procedură

Pas 1 Apăsați Profil Utilizator în colțul dreapta sus al Desktop.
Pas 2 Din secțiunea Setări Utilizator, apăsați Setări Notificări.
Pas 3 Faceți clic pe butonul de bifare Activare Notificări pentru a activa sau dezactiva afișarea notificărilor pe

desktop.

• Când ați activat notificările, pictograma (Centru de notificare) este afișată pe antet orizontal.

• În mod implicit, butonul de bifare Activare Notificări este activat.

Notă

Pas 4 Faceți clic pe butonul de bifareActivare notificări silențioase pentru a activa sau dezactiva afișarea alertelor
vizuale pe desktop. Când activați notificările silențioase, alertele de pe spațiul de lucru sunt livrate la centrul
de notificări. Pentru mai multe informații, consultați Acces la Centrul de Notificări, la pagina 56.

În mod implicit, butonul de bifare Activare Notificări Silențioase este dezactivat.Notă
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Pas 5 Faceți clic pe butonul de bifare Activare notificări sonore pentru a activa sau dezactiva notificările desktop
sonore. Puteți utiliza glisorul pentru a regla volumul.

a) Faceți clic pe pentru a dezactiva sunetul, iar pentru a activa sunetul faceți clic pe .

b) Faceți clic pe pentru a asculta sunetul implicit.

În mod implicit, butonul Activare notificări de sunet este activat și volumul este setat la 80 la
sută.

Notă

Modificările la Setări Notificare sunt păstrate până când goliți memoria cache a browserului. Dacă vă
deconectați și conectați din nou, se alocă valorile implicite pentru Setări Notificări.

Acces la Centrul de Notificări
Centrul de notificări afișează alerte și notificări pe desktop.

Pentru a accesa centrul de notificări:

Înainte de a începe

Asigurați-vă că selectați opțiuneaActivare notificări din secțiunea Setări notificare pentru a accesa centrul
de notificări. Pentru mai multe informații, consultați Activare sau Dezactivare Setări de Notificare, la pagina
55.

Procedură

Pas 1 Faceți clic pe pictograma (Centru de notificare) din antet orizontal.
Lista tuturor notificărilor necitite este afișată, împreună cu timpul scurs după fiecare notificare.

Pas 2 (Opțional) Faceți clic peMarcare toate ca citite pentru a marca toate mesajele ca citite și elimina notificările
necitite.

• Pictograma afișează o emblemă indicând numărul de notificări necitite (de exemplu, ).

• Notificarea pe desktop poate fi stivuită și poate fi respinsă sau închisă automat. Faceți clic pe
Ignorare notificări pentru a elimina notificările.

• Notificările de pe desktop sunt eliminate atunci când vă deconectați de la desktop.

Notă

Descărcați raportul de eroare
Dacă aveți probleme cu desktop, aveți posibilitatea să trimiteți jurnalele desktop administratorului pentru
investigarea problemei.

Înainte de a începe

Trebuie să fiți conectat la Desktop. Pentru informații suplimentare, consultați Conectare la Agent Desktop.
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Procedură

Pas 1 Apăsați Profil Utilizator în colțul dreapta sus al Desktop.
Pas 2 În secțiunea Ajutor, faceți clic pe Descărcare raport de eroare.

După ce desktop-ul descarcă raportul de eroare cu succes, puteți partaja raportul cu administratorul pentru a
investiga problema.

• Puteți descărca raportul de eroare chiar și atunci când desktop-ul se recuperează după o
conexiune eșuată.

• Dacă browserul se blochează sau se închide înainte de a putea să faceți clic pe opțiunea
Descărcare raport de eroare și trebuie să reporniți browserul, nu faceți clic pe opțiunea
Descărcare raport de Eroare imediat.

Atunci când reporniți browserul, jurnalele nu mai sunt disponibile. Așteptați până când spațiul
de lucru începe să manifeste problema din nou și apoi selectați opțiunea.

Notă

Webex App
Aplicația Webex App oferită de Cisco este o soluție de întreprindere pentru conferințe video, întâlniri online,
partajare de ecran și seminarii web. Pentru mai multe informații, consultați https://www.webex.com/
all-new-webex.html.

Webex App împreună cu funcțiile sale de mesagerie, apelare și întâlnire, este configurată în cadrul Agent
Desktop. Acest lucru vă permite să colaborați cu alți agenți, supraveghetori și experți în materie (IMM-uri)
din organizația dvs., fără a naviga din Agent Desktop. Cu toate acestea, controlul apelurilor nu este disponibil.
Pentru a primi și efectua apeluri, aveți în continuare nevoie de Webex App extern, neintegrat. Pentru mai
multe informații, consultați Aplicații de Apelare.

Administratorul configurează funcția Webex App prin actualizarea dispunerii în spațiul de lucru.

Supraveghetorii și IMM-urile trebuie să descarce Webex Client pe sistemul lor (dispozitiv personal) sau să
acceseze Webex App utilizând Webex App pentru web (https://web.webex.com/). Webex Client Se referă la
Webex App descărcat de pe sistemul dvs. (dispozitiv personal). Pentru mai multe informații, consultați
Descărcarea Aplicației.

Dacă aveți setată disponibilitatea la NuDeranja (ND) peWebex Client, notificările de browser pentru apelurile
vocale de intrare nu sunt afișate pe Agent Desktop. Pentru mai multe informații despre accesarea Webex
Client ca dispozitiv de punct final, consultați Dispozitivele Agentului, la pagina 4.

Notă
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Notificări

Notificările vă alertează cu privire la noile evenimente Webex App care necesită atenția dvs. Notificările
apar indiferent dacă utilizați sau nu Webex App. Pentru mai multe informații, consultați Notificări, la pagina
24.

• WebexApp din cadrul Agent Desktop este compatibil doar cu NuDeranjați (ND) și nu cu orice preferințe
specificate în notificări (Setări > Notificări).

• Chiar și atunci când aveți setată disponibilitatea la ND, este posibil să primiți notificare pe Agent Desktop
în următorul scenariu:

Să presupunem că sunteți conectat la Agent Desktop, setați disponibilitatea la ND, și nu minimizați sau
închideți Webex App în cadrul Agent Desktop. Între timp, ați accesat Webex App în alte instanțe (Webex
Client sau Webex App pentru web). Este posibil să primiți o notificare. Cu toate acestea, atunci când
apăsați pe notificare sau accesați Webex App în cadrul Agent Desktop, notificările ulterioare nu vor mai
fi afișate pe Agent Desktop.

Notă

Notificare Toaster - Browser

DacăWebex App sau Agent Desktop este inactiv, se afișează notificările toaster pentru browser. Pentru mai
multe informații, consultați Notificare Toaster - Browser, la pagina 24.

Trebuie să permiteți notificări toaster pentru browser pentruWebex App pentruWeb (https://web.webex.com/
) selectând opțiunea atunci când vi se solicită, sau prin activarea permisiunilor din setările browserului. Pentru
mai multe informații, consultați secțiunea permisiune site din setările browserului.

Dacă utilizați Webex App în cadrul Agent Desktop și Webex Client, veți primi două notificări. Adică pe
Agent Desktop și Webex Client. Recomandăm ferm să vă deconectați de la Webex Client pentru cea mai
bună experiență de utilizator în cadrul Agent Desktop.

Notă

Notificare pe Desktop

Dacă ați minimizat sau închis Webex App, notificările de pe spațiul de lucru sunt afișate pe Agent Desktop.
Pentru mai multe informații, consultați Notificare pe Desktop, la pagina 26.

PictogramaWebex afișează o emblemă (de exemplu, ) indicând numărul de conversații necitite.
Notificările Webex App nu sunt incluse în Centrul de Notificări.

Dacă ați setat disponibilitatea la DND, notificările nu sunt afișate pe Agent Desktop pentru apeluri vocale și
conversații. Cu toate acestea, pictogramaWebex afișează o emblemă indicând numărul de conversații necitite
și apeluri pierdute.

Notă
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Limitări

Atunci când modificați lățimea Agent Desktop și Webex App, elementele precum pictogramele și caseta text
de căutare sunt suprapuse în Webex App. Dimensiunea implicită a Webex App afișată pe Agent Desktop
este de 900 x 600 pixeli (lățime x înălțime).

Lățimea preferată pentru a vizualiza elementele din Webex App:

• Atunci când meniul Navigare și panoul Listă persoane și spații din Webex App sunt extinse: lățimea
preferată a Webex App este de 800 pixeli sau mai mult.

• Atunci când meniulNavigare și panoul Listă persoane și spații din Webex App sunt restrânse: lățimea
preferată a Webex App este de 660 pixeli sau mai mult.

Acces Webex App
Pentru a accesa Webex App din Agent Desktop:

Înainte de a începe

Trebuie să fiți conectat la Agent Desktop. Pentru mai multe informații, consultați Conectare la Agent Desktop,
la pagina 43.

Procedură

Pas 1 Apăsați pictograma (Webex) afișată pe antet orizontal. Alternativ, puteți accesa Webex App folosind
scurtătura de pe tastatură Ctrl+Shift+3.

fereastra Webex App apare în colțul din dreapta jos al Agent Desktop. Dimensiunea implicită a ferestrei
Webex App afișate este de 900 x 600 pixeli (lățime x înălțime). Pentru mai multe informații, consultați
Limitări, la pagina 59.

În mod implicit, pagina Spațiu de Bun Venit este afișată împreună cu un mesaj de întâmpinare.

• WebexApp nu necesită să introduceți acreditările de conectare din nou, deoarece este acceptată
Conectarea Unică (SSO).

• Atunci când închideți browserul Web fără a vă deconecta din Agent Desktop și accesați din
nou Agent Desktop în același browser, fereastra Webex App apare fără a apăsa pe pictograma

.

• Dacă nu ați activat contul dvs Webex App sau dacă aveți probleme cu conectarea la Webex
App, contactați administratorul. Pentru mai multe informații, consultați Probleme de Conectare
cu Webex.

Notă

Webex App acceptă o vizualizare receptivă care permite citirea și navigarea ușoară pe rezoluțiile ecranului.
Pentru mai multe informații, consultați Reactivitate, la pagina 45.

Pentrumai multe informații despre interfața cu utilizatorul aWebexApp, consultați Interfața Dvs cuUtilizatorul.

Pas 2 Puteți efectua următoarele operațiuni în Webex App:

Ghidul utilizatorului Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
59

Lucrul cu Agent Desktop
Acces Webex App

https://help.webex.com/en-us/n5q6x5j/Sign-In-Issues-with-Webex
https://help.webex.com/en-us/n5q6x5j/Sign-In-Issues-with-Webex
https://help.webex.com/en-us/n6t5wufb/The-Webex-App-UI


• Trimiteți un mesaj direct unui alt agent sau unui spațiu de grup, organizați mesajele și partajați conținut.
Pentru mai multe informații, consultați Mesaj.

• Apelați alt agent și configurați preferințele de apelare. Pentru mai multe informații, consultați Apelare.

• Primiți o avertizare audio pentru un apel în curs.

• Aveți posibilitatea să primiți un apel de intrare de la un client din Agent Desktop și de la
un coleg dinWebex App în același timp. Este o bună practică de a accepta mai întâi apelul
clientului.

• Când acceptați un apel de intrare pe Webex App, apare cronometrul lângă nume. Când
este minimizat, Webex App este afișat ca o bară plutitoare și cronometrul este afișat pe
ea.

• Atunci când gestionați un apel de intrare sau de ieșire cu un client, puteți în continuare
primi un apel de la un coleg pe Webex App. Este o bună practică să terminați mai întâi
apelul vocal cu clientul și apoi să acceptați apelul de pe Webex App.

• Când sunteți ocupat cu interacțiunile clientului sau aveți nevoie de timp pentru a lucra
fără a fi întrerupt de mesaje sau apeluri, puteți seta disponibilitatea la Nu Deranjați (ND)
pe Webex App. Pentru mai multe informații, consultați Comunicați că Sunteți Ocupat.

Notă

• Programați întâlniri, configurați preferințele întâlnirii și înregistrați întâlniri. Pentru mai multe informații,
consultați Întâlnire.

• Când acceptați o solicitare de întâlnire pe Webex App, cronometrul apare lângă cameră.
Când este minimizat, Webex App este afișat ca o bară plutitoare și cronometrul este afișat
pe ea.

• Administratorul definește privilegiile de întâlnire pentru Webex Enterprise Edition.

Notă

• Actualizați-vă profilul, starea, notificările și fundalul. Pentrumai multe informații, consultați Personalizare
Webex.

• Imaginea de profil afișată pe Agent Desktop și profilul de utilizator Webex App este
aceeași.

• În mod implicit, Webex App afișează tema de fundal a Agent Desktop. Cu toate acestea,
aveți posibilitatea să modificați tema de fundal a Webex App fie la Implicit sau la
Luminoasă (Setări > Aspect).

• tema de fundal Webex App are prioritate față de tema de fundal Agent Desktop.

• Dacă reîncărcați sau vă deconectați din Agent Desktop și apoi vă conectați din nou,
Webex App afișează tema de fundal Agent Desktop.

Notă

Pentru mai multe informații despre funcționalități Webex App și utilizare, consultați Bun venit la Webex.

Pas 3 (Opțional) Pentru a glisa sau a redimensiona Webex App, efectuați următoarele:

• Pentru a glisa Webex App, treceți cursorul mouse-ului peste antetul Webex App. Cursorul mouse-ului
se schimbă în . Apăsați și glisați Webex App la poziția dorită.
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• Pentru a redimensiona Webex App, treceți cursorul mouse-ului peste bordura Webex App. Cursorul se

schimbă în sau (mâner de dimensionare) în funcție de amplasarea cursorului. Apăsați și glisați
mânerul de dimensionare pentru a redimensiona Webex App.

• Nu puteți redimensiona Webex App dincolo de lățimea minimă și înălțimea de 480 x 320 pixeli. Acest
lucru asigură faptul că rămâne lizibil conținutul din Webex App.

• Pentru a maximiza Webex App, apăsați pe . Atunci când Webex App este maximizată, notificările
Agent Desktop se afișează în colțul din dreapta sus al Webex App.

• Pentru a minimizaWebex App, apăsați pe . Alternativ, utilizați scurtătura de pe tastaturăCtrl+Shift+1.
Atunci când este minimizat, Webex App este afișat ca o bară plutitoare, și poate fi trasă la poziția dorită
de pe Agent Desktop.

• Pentru a restabili Webex App minimizat, apăsați pe bara plutitoare Webex App. Alternativ, utilizați

scurtătura de pe tastatură Ctrl+Shift+1 sau apăsați .

• Pentru a închide Webex App, apăsați pe .

• Pentru a deschide fereastra Webex App închisă, apăsați pe . Alternativ, utilizați scurtătura de
pe tastatură Ctrl+Shift+3.

• Bara flotantă, dimensiunea și poziția Webex App sunt persistente chiar și atunci când comutați între
pagini, sau reîncărcați, sau vă deconectați din Agent Desktop, fiind păstrate până când goliți memoria
cache a browserului.

Nu vă puteți deconecta dinWebex App de la Agent Desktop. Atunci când vă deconectați din Agent
Desktop, vă deconectați și din Webex App. Pentru mai multe informații, consultați Deconectare de
la Desktop, la pagina 62.

Notă

Rezolvare Probleme Webex App

Pentru a rezolva orice problemele pe Webex App, puteți efectua următoarele:

• Partajați ID-ul de urmărire a erorii. Pentru mai multe informații, consultați Rezolvare ProblemeDesktop,
la pagina 50.

• Partajați jurnalele Agent Desktop. Pentru mai multe informații, consultați Descărcați raportul de eroare,
la pagina 56.

• Trimiteți jurnalele de la Webex App (Profil și preferințe > Ajutor > Trimitere Jurnale). Pentru mai
multe informații, consultați AsistențăWebex.

• Goliți memoria cache a browserului și încercați să vă conectați din nou la Agent Desktop.

Adăugare Emoji în Conversația WhatsApp
Agenții pot adăuga emoji-uri în răspuns și să facă mai eficientă și interactivă conversația.
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Procedură

Pas 1 Faceți clic pe pictograma Emoji din caseta de compunere.

Pe ecran este afișat un modal cu lista de emoji-uri configurate.

Pas 2 Faceți clic pe emoji-ul dorit pentru a-l adăuga la conversație.

Deconectare de la Desktop

Nu închideți browserul pentru a vă deconecta de la Desktop. Nu puteți să vă deconectați de la Desktop dacă
aveți o conversație activă. Concluzionați toate conversațiile active înainte de a vă deconecta. Pentru mai multe
informații, consultați Aplicare Motiv de Concluzionare, la pagina 49.

Important

Pentru a vă deconecta de la Agent Desktop:

Înainte de a începe

Finalizați conversația activă cu clientul.

Procedură

Pas 1 Asigurați-vă că starea dvs. este setată la Inactiv. Apăsați Profil Utilizator în colțul dreapta sus al Desktop.
Pas 2 Apăsați Deconectare.

• Dacă sunteți în starea Disponibil sau Inactiv fără conversații în curs de desfășurare,
supraveghetorul vă poate deconecta din Desktop. Trebuie să vă conectați din nou pentru a
accesa Desktop. Pentru mai multe informații, consultați Conectare la Agent Desktop, la pagina
43.

• Vi se prezintă mesajul de confirmare înainte de a vă deconecta.

Notă
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C A P I T O L U L 3
Gestionare apeluri vocale

Puteți să utilizați desktop-ul pentru a primi, răspunde și efectua apeluri cu clienții în funcție de permisiunile
atribuite de către administratorul dvs.

• Răspunsul la un apel, la pagina 63
• Variabile de Date Asociate Apelurilor, la pagina 65
• Plasare sau Reluare Apel din Așteptare, la pagina 66
• Înregistrare Apel Vocal, la pagina 67
• Transferul unui apel , la pagina 67
• Inițiere Apel Consultare, la pagina 69
• Efectuare Apel Extern, la pagina 74
• Efectuare Apel Extern Previzualizare Campanie, la pagina 78
• Încheierea unui apel, la pagina 79

Răspunsul la un apel
Puteți primi un apel de la client dacă administratorul vă furnizează permisiunile necesare. Când primiți un
apel de la un client (apel de intrare), popoverul de conectare este urmat de popoverul solicitării de

contact.Popoverul solicitării de contact afișează eticheta Apel de intrare, pictograma (Apel de intrare),
variabilele configurate de administratorul dvs. și un cronometru care indică timpul scurs de când ați primit
apelul. Starea apelului primit este afișată ca Sună.Popoverul solicitării de contact afișează eticheta Apel de

intrare, pictograma (Apel de intrare), numărul de telefon al clientului, DNIS (serviciu de identificare a
numărului format), numele cozii care a dirijat apelul către dvs. și un cronometru care indică durata scursă
de la primirea apelului. Starea apelului recepționat este afișată ca Apelare.

Dacă nu răspundeți la apel în timpul maxim disponibil, apelul este returnat la coadă și sistemul vă schimbă
starea la RONA. Apare o fereastră pop cu opțiuni pentru a schimba starea dvs în Disponibil sau Inactiv.
Pentru mai multe informații despre popover RONA, consultați Stările de Disponibilitate ale Agentului, la
pagina 28.

Când sunteți în starea RONA, nu puteți primi niciun apel. Pentru a primi solicitări de la orice canale media,
inclusiv apeluri vocale noi, trebuie să schimbați manual starea dvs. de la RONA la Disponibil.

Notă

Pentru a răspunde la un apel:
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Înainte de a începe

Trebuie să fiți în stare Disponibil pentru a accepta apelurile clienților.

Procedură

Pas 1 Când primiți o solicitare de apel pe spațiul de lucru, utilizați telefonul fizic pentru a răspunde.
Cronometrul pornește și este afișat panoul Controlul Interacțiunii.

Pas 2 Puteți efectua următoarele operațiuni în panoul Controlul Interacțiunii în timp ce gestionați un apel:

• Actualizare variabile asociate apelurilor. Pentru mai multe informații, consultați Editare Variabile de
Date Asociate Apelurilor, la pagina 65.

• Pune în așteptare și reia apelul activ. Pentru mai multe informații, consultați Plasare sau Reluare Apel
din Așteptare, la pagina 66.

• Înregistrează și oprește înregistrarea apelurilor vocale. Pentru mai multe informații, consultați Înregistrare
Apel Vocal, la pagina 67.

• Transferați un apel către o coadă, un agent sau un număr de apelare. Pentru mai multe informații,
consultați Transferul unui apel , la pagina 67.

• Inițiază un apel de consultare către o coadă, un agent sau un număr de apelare. Pentru mai multe
informații, consultați Inițiere Apel Consultare, la pagina 69.

• Inițiază o comunicare în trei sensuri între dvs., client și alt agent. Pentru mai multe informații, consultați
Porniți un Apel Conferință, la pagina 72.

Pas 3 Apăsați pe Terminare. Pentru mai multe informații, consultați Încheierea unui apel, la pagina 79.

Reapelare
Clienții pot opta pentru a primi o reapelare prin intermediul unui IVR (Răspuns Interactiv Vocal) apelând sau
utilizând un chatbot (Agent Virtual) al unui centru de apeluri.

Un client poate opta pentru a primi o reapelare de curtoazie în loc să aștepte în coada centrului de contacte
pentru ca un agent să răspundă la apel.

Solicitările de reapelare sunt trimise către sistemulWebex Contact Center. Atunci când un agent este disponibil,
sistemul inițiază un apel invers către client. Clientului i se poate oferi opțiunea de reapelare în timpul orelor
de vârf sau orelor nelucrătoare ale centrului de contact.

Solicitările de reapelare sunt direcționate către dvs ca solicitare de apel de intrare. Pop-overul solicitării de

reapelare a contactului afișează eticheta de reapelare, pictograma (Reapelare), numărul de telefon al
clientului, DNIS (serviciu de identificare a numărului format), coada care a direcționat apelul către dvs. și
un cronometru care indică timpul scurs de la primirea apelului. Starea apelului recepționat este afișată ca
Apelare.

Dacă clientul acceptă apelul, sunteți conectat la client și este afișat panoul Controlul Interacțiunii. Pentru mai
multe informații despre operațiunile pe care le puteți efectua la gestionarea unui apel, consultați Răspunsul
la un apel.
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• Dacă clientul nu răspunde la apel, apelul este returnat la coadă.

• Dacă centrul de contacte a atins limita maximă pentru apelurile concurente setate pentru centrul de date
sau pentru entitate găzduită, nu puteți efectua mai multe apeluri, iar codurile de motive corespunzătoare
sunt afișate pe Agent Desktop. Pentru mai multe informații despre limita maximă pentru apelurile
concurente, consultați Efectuare Apel Extern, la pagina 74.

Notă

Variabile de Date Asociate Apelurilor
Variabilele de date asociate apelului (CAD) permit administratorului să colecteze date de apel, cum ar fi un
număr de caz sau orice cod de acțiune al clientului. În Designer de flux, administratorul configurează variabilele,
etichetele variabilelor și ordinea în care trebuie să apară pe panoul Controlul Interacțiunii respectiv. În panoul
Controlul Interacțiunii sunt afișate maxim 30 de variabile. În timpul unui apel, puteți edita variabilele CAD
dacă administratorul dvs. le configurează ca fiind editabile. Pentru mai multe informații, consultați Editare
Variabile de Date Asociate Apelurilor, la pagina 65.

Administratorul marchează variabilele care conțin informații sensibile, cum ar fi informații de identificare
personală (PII) și datele organizației dvs., ca fiind securizate. Dacă variabila este marcată ca securizată,
pictograma (Securizare variabilă) apare lângă numele câmpului din panoul Controlul Interacțiunii.

Editare Variabile de Date Asociate Apelurilor
Puteți să editați una sau mai multe variabile CAD , utilizând panoul Controlul Interacțiunii.

Înainte de a începe

Trebuie să fi acceptat solicitarea de apel. Pentru mai multe informații, consultați Răspunsul la un apel, la
pagina 63.

Procedură

Pas 1 Faceți clic în caseta text a unui câmp editabil și introduceți o valoare corespunzătoare. De exemplu, introduceți
un număr de caz sau un cod de acțiune.

Aveți posibilitatea să introduceți sau să lipiți maxim 256 de caractere pentru o valoare variabilă
CAD.

Notă

Puteți face următoarele:

• Pentru a schimba o valoare existentă, selectați valoarea și suprascrieți-o cu o valoare nouă.

• Pentru a copia o valoare variabilă CAD, treceți cursorul mouse-ului peste el acestea și apoi faceți clic
pe .

• Pentru a selecta data și ora, faceți clic pe pictograma (Selector dată) sau faceți clic pe câmp.
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• Când consultați sau transferați un apel, dacămai mulți agenți editează aceeași valoare variabilă
CAD în același timp, se afișează modificările care sunt salvate mai întâi și celălalt agent este
notificat cu un mesaj. De exemplu, considerați că doi agenți (agentul A și agentul B) editează
aceeași variabilă CAD în același timp și agentul A salvează valoarea. După aceea, valoarea
introdusă de agentul B este suprascrisă, iar agentul B este notificat cu un mesaj.

• Atunci când editați o variabilă CAD corespunzătoare datei și orei, urmați standardul
internațional acceptat pentru a salva valoarea variabilă.

Notă

Pas 2 După ce editați valorile variabile CAD după cum este necesar, faceți clic pe Salvare.

Dacă încercați să navigați fără a salva modificările la valorile variabile CAD, sunteți alertat de un mesaj.

• Poate exista o întârziere pentru ca sistemul să afișeze valorile variabile CAD actualizate, pe
baza configurației de redirecționare sau a evenimentelor din Flow Designer. Salvarea valorilor
variabile CAD se face în funcție de disponibilitatea rețelei și de alte considerații operaționale.

Notă

Pentru a prelua valorile salvate anterior, faceți clic pe Revenire.

Plasare sau Reluare Apel din Așteptare
Puteți plasa clientul în așteptare astfel încât să vă puteți consulta cu alt agent sau să căutați informații
suplimentare despre clienți.

Pentru a plasa un apel în așteptare:

Înainte de a începe

Trebuie să fi acceptat solicitarea de apel. Pentru mai multe informații, consultați Răspunsul la un apel, la
pagina 63.

Procedură

Pas 1 Faceți clic pe Așteptare.
Starea Apel în așteptare este afișată lângă cronometru. Butonul Terminare este dezactivat.

Pas 2 Faceți clic pe Reluare pentru a prelua un apel în așteptare.

Atunci când sunteți în consultare cu un alt agent, apelul dvs. cu clientul este pus automat în așteptare.
Atunci când scoateți clientul din așteptare, agentul consultant este pus automat în așteptare. Ambele
apeluri nu pot fi în așteptare simultan. Pentru mai multe informații despre consultarea cu un alt
agent, consultați Inițiere Apel Consultare, la pagina 69.

Notă
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Înregistrare Apel Vocal
Apelul dvs. cu clientul este înregistrat numai dacă administratorul a activat înregistrările apelurilor.

Dacă administratorul a activat caracteristica de protecție a confidențialității pentru întreprinderea dvs., puteți
să întrerupeți înregistrarea unui apel în timp ce obțineți informații sensibile, cum ar fi informații despre cardul
de credit de la client. Supraveghetorul vă instruiește când să puneți pauză înregistrării.

Notă

Pentru a întrerupe și a relua înregistrarea unui apel:

Înainte de a începe

Trebuie să fi acceptat solicitarea de apel. Pentru mai multe informații, consultați Răspunsul la un apel, la
pagina 63.

Procedură

Pas 1 Faceți clic pe Pauză înregistrare pentru a întrerupe înregistrarea unui apel activ.

Administratorul specifică durata pentru care se oprește înregistrarea apelurilor pe desktop. După ce s-a scurs
timpul, desktop-ul se reia automat.

Pictograma indică faptul că înregistrarea este în desfășurare.Notă

Pas 2 (Opțional) Faceți clic pe Începe înregistrarea pentru a relua manual înregistrarea în orice moment.

Transferul unui apel
Dacă nu puteți rezolva o interogare a unui client și doriți să transferați apelul vocal activ (intrare sau ieșire),
puteți transfera apelul către alt agent sau supraveghetor.

Pentru a transfera un apel activ către o coadă, un agent, un punct de intrare, sau un număr de apelare:

Înainte de a începe

Trebuie să fi acceptat solicitarea de apel. Pentru mai multe informații, consultați Răspunsul la un apel, la
pagina 63.

Procedură

Pas 1 Apăsați Transfer.
Apare caseta de dialog Solicitare Transfer.
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Pas 2 Puteți transfera un apel activ către o coadă, un agent, un punct de intrare, sau un număr de apelare. Dacă
selectați o coadă, un agent sau un număr de apelare, luați în considerare următoarele:

• Agent: puteți fie să selectați un agent din lista extensibilă sau să utilizați câmpul Căutare pentru a filtra
lista. Lista extensibilă afișează numele agenților disponibili. Numele agentului este precedat de o
pictogramă verde. Pentru mai multe informații, consultați Stările de Disponibilitate ale Agentului, la
pagina 28.

Luați în considerare următoarele înainte de a transfera un apel către un agent:

• Nu puteți transfera un apel către un agent care este în starea Concluzionare.

• În timpul unui transfer orb, agentul destinație (un agent care primește apelul) trebuie să
fie în starea Disponibil. Apelul este abandonat dacă agentul destinație nu îl acceptă.

Notă

• Coadă: aveți posibilitatea fie să selectați punctul de intrare necesar sau coada din lista extensibilă, sau
să utilizați câmpul Căutare pentru a filtra lista. Lista extensibilă afișează cozile și punctele de intrare
care sunt disponibile pentru a transfera apelul.

Administratorul dvs definește fluxurile de lucru, cozile și punctele de intrare pe baza cerințelor
organizaționale. Atunci când transferați un apel la un punct de intrare, puteți să transferați apelul la un
punct de intrare asociat fluxului de lucru curent sau la un alt flux de lucru. De exemplu, considerați că
interacționați cu clientul pe o interogare privind un card de debit, iar clientul intenționează să
tranzacționeze detaliile cardului de credit. Acum puteți transfera apelul de la fluxul de lucru al cardului
de debit la fluxul de lucru al cardului de credit.

Atunci când apelul este transferat la un punct de intrare, variabilele CAD cu același nume și tip de date
sunt redirecționate către noul flux de lucru. De exemplu, considerați că transferați apelul de la flow1
(EP_Debit card) la flow2 (EP_Credit card) și flow2 (EP_Credit card) este fluxul de lucru activ:

• Variabilele CAD cu același tip de date: dacă ambele flow1 și flow2 au o variabilăCAD IDClient
de tip întreg, valoarea variabilei CAD IDClient este copiată de la flow1 la flow2.

• Variabilele CAD cu tipuri diferite de date: dacă flow1 și flow2 au o variabilă CAD var1 cu tipul
de date întreg în flow1 și șir în flow2, atunci var1 nu va fi transferată de la flow1 la flow2.

• Variabilele CAD cu actualizări dinamice (cum ar fi soldul contului): dacă ambele flow1 și flow2
au o variabilă CAD acBalance de tip întreg, și activități cum ar fi Variabilă Definită care
actualizează dinamic valoarea variabilă, atunci acBalance în flow2 va avea noua valoare.

Atunci când un apel este transferat la un punct de intrare, apelul nu poate fi direcționat înapoi
către dvs.

Notă

• Număr de apelare: puteți introduce un număr sau un nume, selecta un număr sau un nume din lista
extensibilă sau utiliza câmpul Căutare pentru a filtra lista. Lista extensibilă afișează agenda de adrese
a întreprinderii. Numele sunt listate împreună cu numerele din agendă.

Agent Desktop acceptă numai caracterele speciale + (plus), # (diez), * (asterisc) și : (două puncte) în
câmpul Număr de format. Când copiați un număr cu caractere speciale în câmpul Număr de format,
Agent Desktop păstrează doar acele caractere speciale acceptate și elimină toate celelalte caractere
speciale înainte de a vă permite să transferați un apel.
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• Funcția Agent Desktop validează formatul numărului de apelare pe care îl introduceți.
Numărul de apelare poate conține 3-14 cifre și caracterele speciale compatibile.

• Numărul de apelare este compatibil cu următoarele formate:

• Format SUA: + [codul țării] [prefixul zonal] [numărul de telefon din șapte cifre]

De exemplu, +12015532447

• Format de număr E.164: [+] [codul țării] [număr]

De exemplu, +11234567890

• Format IDD (Apelare Internațională Directă): [IDD] [codul țării] [număr]

De exemplu, 01161123456789

• La inițierea unui transfer orb, nu utilizați un număr de punct de intrare ca număr de apelare.

Notă

Pas 3 (Opțional) Apăsați pe pictograma (Reîmprospătare listă) pentru a obține cea mai recentă listă de agenți,
cozi și numere de apelare.

Lista obținută afișează stările curente de disponibilitate a agentului.

Pas 4 Apăsați Transfer.
Solicitarea de transfer este inițiată și apare caseta de dialogMotive Concluzionare. Pentrumai multe informații,
consultați Aplicare Motiv de Concluzionare, la pagina 49.

Dacă doriți să transferați apelul imediat (transfer orb), selectați fie Agent sau Număr de apelare
și apăsați Transfer. Apelul este preluat de către orice agent disponibil.

Notă

Inițiere Apel Consultare
Puteți iniția un apel de consultare cu un alt agent în timp ce sunteți într-un apel activ cu un client.

Înainte de a începe

Trebuie să aveți un apel activ cu un client. Pentru mai multe informații, consultați Răspunsul la un apel, la
pagina 63.

Procedură

Pas 1 Faceți clic pe Consultare.

Apare caseta de dialog Solicitare Consultare.

Pentru a interacționa cu alt agent, este recomandabil să inițiați un apel de consultare utilizând căsuța
de dialog Solicitare consultare din Agent Desktop, în loc să utilizați un dispozitiv telefon (telefon
fizic sau virtual).

Notă
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Pas 2 Alegeţi una din opţiunile următoare:

• Agent: puteți fie să selectați un agent din lista extensibilă sau să utilizați câmpul Căutare pentru a filtra
lista. Lista derulantă afișează numele agenților care sunt disponibili pentru consultare în apel. Numele
agentului este precedat de o pictogramă colorată care indică starea actuală a disponibilității. De exemplu,
starea Disponibil este precedată de o pictogramă verde. Pentru mai multe informații, consultați Stările
de Disponibilitate ale Agentului, la pagina 28.

• Coadă: Puteți fie selecta coada dorită din lista extensibilă sau folosi câmpul de căutare pentru a filtra
lista. Lista verticală afișează cozile care sunt disponibile pentru consultare în apel.

Sistemul caută un agent disponibil în coada selectată. Dacă nu doriți să așteptați, faceți clic
pe Anulare consultare pentru a anula solicitarea de consultare inițiată.

Notă

• Număr de apelare: puteți introduce un număr sau un nume, selecta un număr sau un nume din lista
extensibilă sau utiliza câmpul Căutare pentru a filtra lista. Lista extensibilă afișează agenda de adrese
a întreprinderii. Numele sunt listate împreună cu numerele din agendă.

Agent Desktop acceptă numai caracterele speciale + (plus), # (diez), * (asterisc) și : (două puncte) în
câmpul Număr de format. Când copiați un număr cu caractere speciale în câmpul Număr de format,
Agent Desktop reține doar acele caractere speciale care sunt acceptate și elimină toate celelalte caractere
speciale înainte de a iniția un apel de consultare.

• Funcția Agent Desktop validează formatul numărului de apelare pe care îl introduceți.
Numărul de apelare poate conține 3-14 cifre și caracterele speciale compatibile.

• Numărul de apelare este compatibil cu următoarele formate:

• Format SUA: + [codul țării] [prefixul zonal] [numărul de telefon din șapte cifre]

De exemplu, +12015532447

• Format de număr E.164: [+] [codul țării] [număr]

De exemplu, +11234567890

• Format IDD (Apelare Internațională Directă): [IDD] [codul țării] [număr]

De exemplu, 01161123456789

• La inițierea unui transfer orb, nu utilizați un număr de punct de intrare ca număr de apelare.

Notă

Pas 3 (Opțional) Faceți clic pe pictograma (Reîmprospătare listă) pentru a regăsi cea mai recentă listă de
agenți, cozi, și numere de format.

Lista obținută afișează stările curente de disponibilitate a agentului.

Pas 4 Faceți clic pe Consultare.

• Starea Consultare Solicitată este afișată lângă cronometru.

• Solicitarea de apel de consultare afișează maximum nouă variabile în popover. Mai exact, cele trei
variabile implicite (Nume agent, Agent DN, Echipă de agenți) și maximum șase variabile configurate
de administratorul dvs. Cele trei variabile implicite se referă la agentul care a inițiat apelul de consultare.

• Când solicitarea de apel de consultare este acceptată de un agent, sunt afișate două panouri Controlul
Interacțiunii pe desktop, împreună cu variabilele.
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• Apelant (client): panoul Controlul Interacțiunii afișează detaliile clientului. Starea se actualizează
pe baza acțiunilor pe care le efectuați. De exemplu, când vă consultați cu agentul, starea apelului
cu clientul este Apel în așteptare.

• Agent consultat: panoul Controlul Interacțiunii afișează detaliile agentului cu care sunteți în consultare
(agentul care primește apelul de consultare). Starea se actualizează pe baza acțiunilor pe care le
efectuați. De exemplu, când începeți consultarea cu agentul, starea se schimbă înConsultare. Puteți
să plasați în așteptare agentul de consultare, făcând clic pe În așteptare. Starea se schimbă la
Consultare în așteptare. Pentru mai multe informații, consultați Plasare sau Reluare Apel din
Așteptare, la pagina 66.

Agentul consultat poate ieși din apel făcând clic pe Ieșire din consultare, iar apelul continuă între
dvs. și client.

Pas 5 (Opțional) Puteți efectua următoarele în timp ce efectuați un apel de consultare cu alt agent:

• Faceți clic peReluare pentru a pune agentul de consultanță în așteptare și a scoate clientul din așteptare.
Pentru mai multe informații, consultați Plasare sau Reluare Apel din Așteptare, la pagina 66.

• Faceți clic pe Transfer pentru a transfera apelul către agentul de consultanță. Solicitarea de transfer este
inițiată și apare caseta de dialogMotive Concluzionare. Pentrumaimulte informații, consultați Transferul
unui apel , la pagina 67.

• Faceți clic pe Conferință pentru a stabili o comunicare în trei sensuri între dvs., clientul și agentul de
consultanță. Pentru mai multe informații, consultați Porniți un Apel Conferință, la pagina 72.

Pas 6 Faceți clic pe Terminare consultare.
Apare caseta de dialogMotive pentru Concluzionare. Pentru mai multe informații, consultați AplicareMotiv
de Concluzionare, la pagina 49.

Următorul tabel înregistrează acțiunile pe care fiecare utilizator le poate efectua în timpul unui apel de
consultare:

Agentul 1: Se referă la agentul care inițiază un apel de consultare.

Agentul 2: se referă la agentul care acceptă apelul de consultare.

RezumatRol

• Un client nu poate iniția un apel de consultare.

• Când agentul 1 se consultă cu agentul 2, clientul este pus în așteptare.

• Clientul poate ieși dintr-un apel în curs cu agentul 1, terminând astfel interacțiunea.

Client
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• Agentul 1 poate iniția și termina un apel de consultare.

• Agentul 1 poate relua un apel de la client care a fost pus în așteptare.

• Agentul 1 se poate consulta cu agentul 2 și pune agentul 2 în așteptare.

• Agentul 1 poate transfera un apel către agentul 2. Când este inițiată solicitarea de transfer, caseta de
dialogMotive Concluzionare apare pentru agentul 1. Apelul continuă între agentul 2 și client.

• Agentul 1 poate începe un apel conferință cu agentul 2 și cu un client.

• Atunci când un client iese din apel de consultare, interacțiunea se termină și apare caseta de dialog
Motive Concluzionare pentru agentul 1.

• Agentul 1 poate termina un apel de consultare făcând clic pe butonul Terminare Consultare sau
închizând telefonul fizic. Clientul și agentul 2 sunt scoși din apelul de consultare.

Agent 1

• Când agentul 1 repornește un apel cu clientul care a fost pus în așteptare, agentul 2 este pus în așteptare
și clientul este scos din așteptare.

• Agentul 2 nu poate relua sau termina un apel de consultare.

• Agentul 2 nu poate aplica un motiv de concluzionare pentru un apel de consultare.

• Agent 2 poate termina un apel de consultare făcând clic pe butonul Ieșire din Consultare, iar apelul
continuă între agentul 1 și client.

• Agentul 2 poate accepta o solicitare de transfer făcută de agentul 1 în timpul apelului de consultare.

• Dacă agentul 1 pornește un apel conferință atunci când se consultă cu agentul 2, agentul 2 va face parte
din apelul conferință.

• Dacă clientul iese dintr-un apel de consultare, interacțiunea se termină. Agentul 2 este scos din apel
fără concluzionare.

Agent 2

Porniți un Apel Conferință
Pentru a iniția un apel conferință în trei sensuri între dvs., client și alt agent:

Înainte de a începe

Trebuie să fi inițiat un apel de consultare. Pentru mai multe informații, consultați Inițiere Apel Consultare,
la pagina 69.

Procedură

Pas 1 Faceți clic pe Conferință în timp ce consultați un alt agent. Pentru mai multe informații, consultați Inițiere
Apel Consultare, la pagina 69.
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Pictograma Conferință este afișată lângă cronometru. Clientul este scos din așteptare și dvs., clientul și
agentul de consultanță puteți comunica unul cu celălalt.

• Toate variabilele de la apelul de consultare au fost transferate în apelul de conferință. Variabilele
apelului de conferință includ numele și numărul de format al agentului consultat.

• Faceți clic pe Transfer pentru a transfera apelul către agentul de consultanță. Solicitarea de
transfer este inițiată și apare caseta de dialogMotive Concluzionare. Pentru mai multe
informații, consultați Transferul unui apel , la pagina 67.

• Agentul consultat poate ieși din apel făcând clic pe Ieșire din conferință, iar apelul continuă
între dvs. și client.

Notă

Pas 2 Faceți clic pe Terminare Conferință.
Apare caseta de dialogMotive pentru Concluzionare. Pentru mai multe informații, consultați AplicareMotiv
de Concluzionare, la pagina 49.

Următorul tabel înregistrează acțiunile pe care fiecare utilizator le poate efectua în timpul unui apel conferință:

Agent 1— se referă la agentul care începe un apel conferință.

Agent 2— se referă la agentul consultat care face parte din apelul conferință.

RezumatRol

• Un client nu poate iniția un apel conferință.

• Când agentul 1 pornește un apel conferință, clientul este scos din așteptare. Apelul continuă între agentul
1, agentul 2 și client.

• Clientul poate ieși dintr-un apel în curs cu agentul 1 și agentul 2, terminând astfel interacțiunea.

• În timpul unui apel conferință, clientul nu poate fi pus în așteptare.

Client

• Agentul 1 poate începe și termina un apel conferință.

• Agentul 1 poate începe un apel conferință cu agentul 2 făcând clic pe butonul Conferință.

• În timpul unui apel conferință, agentul 1 nu poate pune în așteptare un client sau pe agentul 2.

• Agentul 1 poate transfera un apel către agentul 2. Când este inițiată solicitarea de transfer, caseta de
dialogMotive Concluzionare apare pentru agentul 1. Apelul continuă între agentul 2 și client.

• Atunci când un client iese din apel conferință, interacțiunea se termină și apare caseta de dialogMotive
Concluzionare pentru agentul 1.

• Agentul 1 poate termina un apel conferință făcând clic pe butonulTerminare Conferință sau închizând
telefonul fizic. Clientul și agentul 2 sunt scoși din apelul conferință.

Agent 1
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• Agentul 2 nu poate termina un apel conferință.

• Agentul 2 nu poate aplica un motiv de concluzionare pentru un apel conferință.

• Agentul 2 poate termina un apel conferință făcând clic pe butonul Ieșire din Conferință, iar apelul
continuă între agentul 1 și client.

• Dacă agentul 1 pornește un apel conferință atunci când se consultă cu agentul 2, agentul 2 va face parte
din apelul conferință.

• Agentul 2 poate accepta o solicitare de transfer făcută în timpul apelului conferință de către agentul 1.

• Dacă un client iese dintr-un apel conferință, interacțiunea se termină. Agentul 2 este scos din apel fără
concluzionare.

Agent 2

Efectuare Apel Extern
Dacă profilul este configurat pentru apel extern, aveți posibilitatea să efectuați un apel extern către client.
Configurația de apel extern include configurarea planului de apelare, a agendei sau a ambelor. Formatul
numărului de telefon pe care îl puteți apela este determinat de setările din profilul dvs. de agent. De exemplu,
este posibil să fiți restricționat de la introducerea numerelor de telefon de o anumită lungime sau care încep
cu anumite coduri de zonă.

Puteți efectua un apel când sunteți în starea Disponibil sau în orice stare Inactiv.

Pictograma Apel Extern de pe antet orizontal este activată pe baza setărilor de profil. Nu puteți efectua un
apel când aveți un apel vocal de intrare activ.

Pentru a efectua un apel extern:

Procedură

Pas 1 Faceți clic pe pictograma (apel extern).

Dacă centrul de contact a atins limita maximă pentru apelurile concurente (de intrare și de apelare)m care
este setată pentru centrul de date sau pentru client, nu puteți efectua alte apeluri. Codurile de motive
corespunzătoare sunt afișate pe Desktop.

DescriereCod motiv

Centrul de date a atins limita maximă pentru apelurile concurente.26

Chiriașul a atins limita maximă pentru apelurile concurente.27

Pas 2 Alegeți una dintre următoarele opțiuni:
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• Agendă: Puteți fie să selectați contactul necesar din lista derulantă, fie să utilizați câmpul de căutare
pentru a filtra lista. Contactele care apar în agendă sunt din agenda întreprinderii configurată de
administratorul dvs.

• Tastatură de formare: Introduceți numărul de telefon utilizând tastatura de formare. Profilul dvs de
agent trebuie să aibă permisiunile necesare pentru a apela un număr utilizând tastatura numerică.

• Nu puteți utiliza un număr de interior pentru a efectua un apel.

• Nu puteți utiliza un număr de punct de intrare ca număr de apelare pentru a efectua un
apel.

• Puteți introduce numărul de telefon în următoarele formate:

• Format SUA: + [codul țării] [prefixul zonal] [numărul de telefon din șapte cifre]

De exemplu, +12015532447

• Format de număr E.164: [+] [codul țării] [număr]

De exemplu, +11234567890

• Format IDD (Apelare Internațională Directă): [IDD] [codul țării] [număr]

De exemplu, 01161123456789

• Funcția Desktop acceptă numai caracterele speciale + (plus), # (diez), * (asterisc) și :
(două puncte) în tastatura numerică. Dacă ați copiat un număr cu caractere speciale în
tastatura numerică, Desktop reține numai acele caractere speciale care sunt acceptate și
elimină toate celelalte caractere speciale înainte de a vă permite să plasați un apel extern.

Notă

Pas 3 (Opțional) Selectați ANI extern din lista verticală Selectare ANI extern. Acest număr este utilizat ca număr
al apelantului și este afișat în ID-ul apelantului al clientului. Lista verticală apare în ordinea alfabetică.

Pentru a elimina ANI extern selectat, alegeți eticheta Selecție ANI Extern din lista extensibilă.

• Administratorul adaugă lista de apeluri externe ANI la profilul dvs.

• Dacă nu selectați un ANI de apelare, ANI de apelare prestabilit al organizației dvs. este utilizat
ca număr al apelantului. ANI implicit pentru apel extern este configurat de administratorul
dvs.

Notă

Pas 4 Faceți clic pe Apel afișat lângă contactul din agendă sau pe tastatura numerică.

Solicitarea dvs. de apel este trimisă la numărul de telefon pe care l-ați specificat. Pop-overul afișează eticheta

de apelare, pictograma (Apelare), numărul de telefon al centrului de contacte, DNIS (serviciul de identificare
a numărului format), coada care a direcționat apelul către dvs. și un cronometru care indică timpul scurs de
la recepționarea apelului. Dacă funcția Terminare apel este activată de către administrator, apare butonul
Anulare în solicitarea cardului de contact.

Primiți un apel pe telefonul dvs. fizic.
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Dacă un apel nu reușește, Desktop afișează mesaje de eroare pentru următoarele scenarii:

• Un apel pe care l-ați format nu se conectează la client. De exemplu, din cauza problemelor de
conectivitate a apelurilor.

• Respingeți un apel. De exemplu, când sunteți ocupat cu altă interacțiune.

• Un client deconectează un apel de intrare. De exemplu, clientul anulează un apel de intrare.

• Un client nu răspunde la un apel de intrare. De exemplu, sună, dar clientul nu reușește să
răspundă la apel.

Notă

Pas 5 Răspundeți la apelul de pe telefonul fizic și așteptați ca clientul să răspundă.

Când clientul răspunde la apel, cronometrul pornește și panoul Controlul Interacțiunii este afișat.

Pas 6 Puteți efectua următoarele operațiuni în panoul Controlul Interacțiunii în timp ce gestionați un apel:

• Pune în așteptare și reia apelul activ. Pentru mai multe informații, consultați Plasare sau Reluare Apel
din Așteptare, la pagina 66.

• Înregistrează și oprește înregistrarea apelurilor vocale. Pentru mai multe informații, consultați Înregistrare
Apel Vocal, la pagina 67.

• Transferați un apel către o coadă, un agent sau un număr de apelare. Pentru mai multe informații,
consultați Transferul unui apel , la pagina 67.

Dacă administratorul a activat transferul în coadă pentru un apel extern, veți avea o opțiune
Coadă în caseta de dialog Solicitare transfer. Alternativ, sunt disponibile numai opțiunile
pentru Agent și Număr de Apelare.

Notă

• Inițiază un apel de consultare către o coadă, un agent sau un număr de apelare. Pentru mai multe
informații, consultați Inițiere Apel Consultare, la pagina 69.

Pas 7 Apăsați pe Terminare.

Apare caseta de dialogMotive pentru Concluzionare. Pentru mai multe informații, consultați AplicareMotiv
de Concluzionare, la pagina 49.

Când apelul extern se termină, starea de disponibilitate se schimbă pe baza configurației definite de
administratorul dvs. Dacă administratorul a definit Agent Disponibil după Apelare Externă ca Da, după
ce se termină un apel extern starea dvs. este setată caDisponibil chiar dacă ați efectuat apelul extern în starea
Inactiv.

Când efectuați un apel de apelare din stareaDisponibil, există o scurtă perioadă în care este posibil
să primiți un apel de intrare în timp ce apelul de apelare este încă în curs de inițiere.

În acest caz, apelul de apelare va eșua cu un mesaj de eroare.

Notă

Efectuați un apel extern de la Istoric Interacțiuni Agent
Pentru a efectua un apel extern din panoul Istoric Interacțiuni Agent:
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Înainte de a începe

Trebuie să aplicați un motiv de concluzionare pentru un apel vocal. Panoul Istoric Interacțiuni Agent afișează
comunicațiile apelurilor vocale anterioare cu un client din filele Toate și Apeluri.

Procedură

Pas 1 În panoul Istoric Interacțiuni Agent, selectați fila Toate sau fila Apeluri.
Pas 2 Treceți cursorul mouse-ului peste numărul de telefon al contactului pe care doriți să îl apelați și apoi selectați

Apăsați pentru a apela.

• Nu puteți efectua un apel nou din panoul Istoric Interacțiuni Agent în timp ce sunteți într-un
apel activ.

• Puteți edita numărul de telefon dacă este necesar, înainte de a efectua apelul. Pentru a edita,

faceți clic pe pictograma (Editare înainte de apel) și editați numărul de telefon afișat pe
Tastatura numerică, apoi apăsați Apel.

Notă

Solicitarea dvs. de apel este trimisă la numărul de telefon pe care l-ați specificat. Pop-overul afișează eticheta

de apelare, pictograma (Apelare), numărul de telefon al centrului de contacte, DNIS (serviciul de identificare
a numărului format), coada care a direcționat apelul către dvs. și un cronometru care indică timpul scurs de
la recepționarea apelului. Dacă funcția Terminare apel este activată de către administrator, apare butonul
Anulare în solicitarea cardului de contact.

Primiți un apel pe telefonul dvs. fizic.

Dacă un apel nu reușește, Desktop afișează mesaje de eroare pentru următoarele scenarii:

• Un apel pe care l-ați format nu se conectează la client. De exemplu, din cauza problemelor de
conectivitate a apelurilor.

• Respingeți un apel. De exemplu, când sunteți ocupat cu altă interacțiune.

• Un client deconectează un apel de intrare. De exemplu, clientul anulează un apel de intrare.

• Un client nu răspunde la un apel de intrare. De exemplu, sună, dar clientul nu reușește să
răspundă la apel.

Notă

Pas 3 Răspundeți la apelul de pe telefonul fizic și așteptați ca clientul să răspundă.

Când clientul răspunde la apel, cronometrul pornește și panoul Controlul Interacțiunii este afișat.

Pentru mai multe informații despre operațiunile ce trebuie efectuate în panoul Controlul Interacțiunii atunci când gestionați un
apel, consultați Efectuare Apel Extern, la pagina 74.

Pas 4 Apăsați pe Terminare.

Apare caseta de dialogMotive pentru Concluzionare. Pentru mai multe informații, consultați AplicareMotiv
de Concluzionare, la pagina 49.
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Efectuare Apel Extern Previzualizare Campanie
Administratorul creează campanii, configurează modul de apelare (previzualizare) și atribuie o echipă
campaniei. Dacă faceți parte din echipa pentru care sunt atribuite campaniile, se afișează pictograma
(Contact de campanie) pe antet orizontal și puteți efectua un apel extern de previzualizare campanie.

Puteți vizualiza informațiile de contact ale clientului înainte de a efectua apelul de campanie.

Pentru a efectua un apel extern previzualizare campanie:

Înainte de a începe

Trebuie să fiți în starea Disponibil pentru a accepta un apel extern de previzualizare campanie.

Procedură

Pas 1 Faceți clic pe pictograma (Contact de campanie) afișată pe antet orizontal.
Caseta de dialog Contact Campanie apare cu informațiile de contact ale clientului.

Pas 2 După ce ați analizat informațiile de contact ale clientului, faceți clic peApel pentru a efectua apelul sau faceți
clic pe Sări pentru a vizualiza următoarea solicitare de apel din campania de previzualizare.

Dacă centrul de contacte a atins limita maximă pentru apelurile concurente setate pentru centrul de date sau
pentru entitate găzduită, nu puteți efectua mai multe apeluri, iar codurile de motive corespunzătoare sunt
afișate pe Agent Desktop. Pentru mai multe informații despre limita maximă pentru apelurile concurente,
consultați Efectuare Apel Extern, la pagina 74.

Dacă acceptați apelul, sistemul plasează apelul către client și pictograma Contact de campanie este
dezactivată. Solicitarea de card de contact pentru previzualizare campanie din panoul Listă de Sarcini afișează

eticheta de apel pentru campanie, pictograma (Contact de Campanie), detaliile pe baza configurației
definite de administrator și un cronometru indicând durata scursă de la inițierea apelului din cadrul campaniei
de previzualizare. Starea apelului este afișată ca Apelare. Dacă funcția de Terminare apel este activată de
către administratorul dvs., starea Apelare este înlocuită cu butonulAnulare din solicitarea cardului de contact.

• Dacă clientul acceptă apelul, sunteți conectat la client și este afișat panoul Controlul Interacțiunii. Pentru
mai multe informații despre operațiunile pe care le puteți efectua la gestionarea unui apel, consultați
Răspunsul la un apel

Dacă încercarea eșuează, pictograma Contact Campanie este activată și puteți începe din
nou apelul de campanie.

Notă

• Fila Ghid apel este afișată în panoul Informații Auxiliare dacă administratorul a configurat întrebări și
răspunsuri la nivelul campaniei. Vi se solicită să răspundeți la o întrebare. Pe baza răspunsului, vi se
solicită să parcurgeți prin intermediul următorului set de întrebări din Ghidul de apeluri. Trebuie să
remiteți răspunsurile pentru a finaliza Ghidul de apeluri.
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Încheierea unui apel
După ce ați ajutat clientul cu interogările, este o bună practică să solicitați clientului să încheie apelul vocal.
Când clientul termină apelul, apare caseta de dialogMotive Concluzionare. Dacă este necesar, puteți de
asemenea să terminați apelul.

Nu puteți termina apelul atunci când apelul este în așteptare. Pentru mai multe informații, consultați Plasare
sau Reluare Apel din Așteptare, la pagina 66.

Notă

Pentru a încheia un apel:

Înainte de a începe

Trebuie să fi acceptat solicitarea de apel. Pentru mai multe informații, consultați Răspunsul la un apel, la
pagina 63.

Procedură

Pas 1 Apăsați pe Terminare.
Apare caseta de dialogMotive pentru Concluzionare. Pentru mai multe informații, consultați AplicareMotiv
de Concluzionare, la pagina 49.

Pas 2 (Opțional) Dacă utilizați un receptor sau căști, trebuie să închideți fizic telefonul înainte de a putea primi
următorul apel.
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C A P I T O L U L 4
Gestionare Contacte Digitale Noi

Webex Contact Center acceptă noile canale digitale - Facebook Messenger, WebChat, E-mail, SMS și
WhatsApp, cu capacități îmbunătățite. Canalele digitale sporesc accesul la orice afacere. Cu demografică și
obiceiuri individuale în schimbare, consumatorii se așteaptă să contactați o afacere prin intermediul canalului
dorit - de oriunde, în orice moment, în orice condiții. Prin urmare, este imperativ ca întreprinderile să fie
disponibile prin intermediul tuturor canalelor populare de comunicare.

• Gestionare Facebook Messenger Conversații, la pagina 81
• Gestionare Conversații SMS, la pagina 85
• Gestionare Conversații WebChat, la pagina 88
• Gestionare conversații pe E-mail, la pagina 92
• Gestionarea Conversațiilor WhatsApp, la pagina 96

Gestionare Facebook Messenger Conversații
Clienții pot contacta agenții prin intermediul Facebook Messenger de pe pagina de Facebook sau prin
intermediul aplicației mobile și agenții pot răspunde la mesajele Facebook prin intermediul widget-ului
Facebook Messenger. Widget-ul Facebook Messenger este un widget oferit de Cisco care permite agenților
să răspundă la mesajele Facebook prin intermediul panoului de conversație.

Puteți să utilizați desktop-ul pentru a transfera, a crea o conferință și a termina o conversație Facebook
Messenger.

Despre widgetul Facebook Messenger
Widget-ul Facebook Messenger este compatibil cu următoarele funcții:

• Atașamente text, la pagina 17

• Șabloane, la pagina 18

• Atașare Șablon, la pagina 18

• Șabloane Blocate, la pagina 18

• Șabloane cu Parametri Înlocuibili, la pagina 18

• Șabloane cu Înlocuire Dinamică a Parametrilor de Sistem în Consola de Chat, la pagina 19
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• Formatare Avansată, la pagina 19

• Declanșare Flux de lucru, la pagina 20

• Anunțuri, la pagina 21

• Scurtături din taste, la pagina 21

• Confirmări de Livrare, la pagina 21

Widget-ul Facebook Messenger este compatibil cu următoarele interacțiuni:

• Răspundeți la o Conversație Facebook Messenger, la pagina 82

• Transferare Conversație Facebook Messenger, la pagina 83

• Începere Conferință Conversație Facebook Messenger, la pagina 84

• Finalizarea unei Conversații Facebook Messenger, la pagina 84

Răspundeți la o Conversație Facebook Messenger
După ce o conversație FacebookMessenger vă este atribuită, pop-overul solicitării de contact afișează numele
cozii, pagina sursă, cronometrul și butonul Accept. Cronometrul indică timpul scurs de când ați primit
conversația Facebook Messenger.

Pentru a răspunde la un chat:

Înainte de a începe

Când sunteți în starea RONA, nu mai puteți primi alte solicitări de contact. Pentru a primi solicitări, trebuie
să schimbați manual starea dvs. de la RONA la Disponibil.

Procedură

Pas 1 Apăsați butonul Accept, în solicitare. Solicitarea se deschide în caseta de compunere și se afișează un panou
de interacțiune.

Agentul poate apoi vizualiza următoarele detalii în panoul interacțiune:

• Numele clientului

• Nume coadă

• Șir Mesaje

• Nume agent

• Data

• Cronometru

Mesajele clienților sunt reprezentate de un balon gri cu inițialele numelui clientului în interiorul
bulei. Mesajele agentului sunt reprezentate de un balon albastru solid.

Notă
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Pas 2 Introduceți răspunsul în caseta de compunere.

Caseta de compunere acceptămaxim 1000 de caractere. De fiecare dată când numărul de caractere
depășește limita configurată, butonul Trimitere este dezactivat și un mesaj de eroare este afișat
sub caseta de compunere în roșu pentru a corecta limita de caractere.

Notă

Pas 3 Faceți clic pe Trimitere sau apăsați Enter pe tastatură.
Clientul primește răspunsul.

Transferare Conversație Facebook Messenger
Dacă nu puteți rezolva o interogare a clientului și doriți să escaladați solicitarea Facebook Messenger, puteți
transfera solicitarea de chat către un alt agent.

Pentru a transfera o solicitare activă de chat către o coadă sau un agent:

Înainte de a începe

Trebuie să fi acceptat solicitarea Facebook Messenger. Pentru mai multe informații, consultați Răspundeți
la o Conversație Facebook Messenger, la pagina 82.

Procedură

Pas 1 Apăsați Transfer.
Apare caseta de dialog Solicitare Transfer.

Pas 2 Alegeți una dintre următoarele opțiuni:

• Coadă–Puteți fie selecta coada dorită din lista extensibilă sau folosi câmpul de căutare pentru a filtra
lista. Lista extensibilă afișează cozile care sunt disponibile pentru a transfera solicitarea de chat.

• Agent: puteți fie să selectați un agent din lista extensibilă sau să utilizați câmpul Căutare pentru a filtra
lista. Lista extensibilă afișează numele agenților disponibili. Numele agentului este precedat de o
pictogramă verde. Pentru mai multe informații, consultați Stările de Disponibilitate ale Agentului, la
pagina 28.

Pas 3 (Opțional) Apăsați pe pictograma (Reîmprospătare listă) pentru a obține cea mai recentă listă de cozi
și agenți.

Lista obținută afișează stările curente de disponibilitate a agentului.

Pas 4 Apăsați Transfer.
Solicitarea de transfer este inițiată și apare caseta de dialogMotive Concluzionare. Pentrumai multe informații,
consultați Aplicare Motiv de Concluzionare, la pagina 49.

După ce transferați solicitarea de chat către un agent, dacă agentul nu acceptă solicitarea de chat,
solicitarea de chat este retrasă.

Notă
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Începere Conferință Conversație Facebook Messenger
Pentru a crea o solicitare de conversație cu trei interlocutori între dvs., client și alt agent:

Înainte de a începe

Trebuie să fi acceptat solicitarea Facebook Messenger. Pentru mai multe informații, consultați Răspundeți
la o Conversație Facebook Messenger, la pagina 82.

Procedură

Pas 1 Faceți clic pe Conferință.
Apare dialogul Solicitare Conferință.

Pas 2 Aveți posibilitatea să selectați fie un anumit agent din lista extensibilă sau să utilizați câmpul căutare pentru
a filtra lista. Numele agentului este precedat de o pictogramă colorată care indică starea actuală a
disponibilității. De exemplu, starea Disponibil este precedată de o pictogramă verde. Pentru mai multe
informații, consultați Stările de Disponibilitate ale Agentului, la pagina 28.

Pas 3 Faceți clic pe Conferință.

Atunci când cererea de conferință chat este acceptată de către un agent, panoul Controlul Interacțiunii schimbă
starea de la Conferință Solicitată la Conferință. Puteți vedea un mesaj că un agent a intrat în chat.

Pas 4 Faceți clic pe Terminare Conferință.
Apare caseta de dialogMotive pentru Concluzionare. Pentru mai multe informații, consultați AplicareMotiv
de Concluzionare, la pagina 49.

• Agentul cu care ați avut conferința poate ieși din conferința de chat apăsând pe Ieșire din
Conferință. Conversația continuă între dvs. și client.

Notă

Finalizarea unei Conversații Facebook Messenger
După ce ați ajutat clientul cu interogările, trebuie să obțineți consimțământul clientului pentru a termina
sesiunea Facebook Messenger. Când terminați sesiunea, apare dialogulMotive Concluzionare.

Pentru a închide o sesiune Facebook Messenger:

Înainte de a începe

Agentul trebuie să fi acceptat cererea FacebookMessenger. Pentru mai multe informații, consultați Răspundeți
la o Conversație Facebook Messenger, la pagina 82.

Procedură

Pas 1 În sesiunea activă Facebook Messenger, faceți clic pe Terminare.
Apare caseta de dialogMotive pentru Concluzionare.

Pas 2 Puteți fie selecta motivul dorit din lista extensibilă sau folosi câmpul de căutare pentru a filtra lista.
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Pas 3 ApăsațiTrimitere Concluzionare. Pentru mai multe informații, consultați AplicareMotiv de Concluzionare,
la pagina 49.

Gestionare Conversații SMS
Canalul Serviciu de mesaje scurte (SMS) permite clienților să contacteze agenții trimițând un SMS de oriunde
chiar și atunci când nu există conectivitate la date. Clienții pot trimite SMS la un număr cu cod lung, cod
scurt sau fără taxă. Un nou chat este creat în widget-ul SMS atunci când un client trimite un mesaj. Agenții
se pot ocupa apoi de chat și trimite un răspuns clientului.

Widget-ul SMS este un widget oferit de Cisco care permite agenților să răspundă la SMS mesaje prin panoul
de conversație din Agent Desktop.

Puteți utiliza spațiul de lucru pentru a transfera, a crea o conferință și a termina o conversație SMS.

Despre widgetul SMS
Widget-ul SMS este compatibil cu următoarele funcții:

• Șabloane, la pagina 18

• Atașare Șablon, la pagina 18

• Șabloane Blocate, la pagina 18

• Șabloane cu Parametri Înlocuibili, la pagina 18

• Șabloane cu Înlocuire Dinamică a Parametrilor de Sistem în Consola de Chat, la pagina 19

• Declanșare Flux de lucru, la pagina 20

• Anunțuri, la pagina 21

• Scurtături din taste, la pagina 21

• Confirmări de Livrare, la pagina 21

Widget-ul SMS este compatibil cu următoarele interacțiuni:

• Răspundeți la o Conversație SMS, la pagina 85

• Transferare Conversație SMS, la pagina 86

• Începere Conferință Conversație SMS, la pagina 87

• Terminarea unei conversații SMS, la pagina 88

Răspundeți la o Conversație SMS
După ce o conversație SMS este atribuită unui agent, pop-overul afișează numele cozii, numărul de telefon,
numărul sursei, cronometrul și butonulAccept. Cronometrul indică timpul scurs de când ați primit conversația
SMS.
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După ce o conversație SMS este atribuită unui agent, acesta ajunge în panoul Listă de Sarcini din panoul din
stânga al Desktop Agent. Un agent poate vizualiza Numele cozii, Numărul de telefon, Numărul sursei,
Cronometrul și butonul Accept. Cronometrul indică timpul scurs de când ați primit conversația SMS.

Pentru a răspunde la un chat:

Înainte de a începe

Când sunteți în starea RONA, nu mai puteți primi alte solicitări de contact. Pentru a primi solicitări, trebuie
să schimbați manual starea dvs. de la RONA la Disponibil.

Procedură

Pas 1 Apăsați butonul Accept, în solicitare. Solicitarea se deschide în caseta de compunere și se afișează un panou
de interacțiune.

Agentul poate apoi vizualiza următoarele detalii în panoul interacțiune:

• Numele clientului

• Nume coadă

• Șir Mesaje

• Nume agent

• Data

• Cronometru

Mesajele clienților sunt reprezentate de un balon gri cu inițialele numelui clientului în interiorul
bulei. Mesajele agentului sunt reprezentate de un balon albastru solid.

Notă

Pas 2 Introduceți răspunsul în caseta de compunere.

Caseta de compunere acceptămaxim 1000 de caractere. De fiecare dată când numărul de caractere
depășește limita configurată, butonul Trimitere este dezactivat și un mesaj de eroare este afișat
sub caseta de compunere în roșu pentru a corecta limita de caractere.

Notă

Pas 3 Faceți clic pe Trimitere sau apăsați Enter pe tastatură.
Clientul primește răspunsul.

Transferare Conversație SMS
Dacă nu puteți rezolva o interogare a clientului și doriți să escaladați solicitarea SMS, puteți transfera solicitarea
de chat către un alt agent.

Pentru a transfera o solicitare activă de chat către o coadă sau un agent:
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Înainte de a începe

Trebuie să fi acceptat solicitarea SMS. Pentru mai multe informații, consultați Răspundeți la o Conversație
SMS, la pagina 85.

Procedură

Pas 1 Apăsați Transfer.
Apare caseta de dialog Solicitare Transfer.

Pas 2 Alegeți una dintre următoarele opțiuni:

• Coadă–Puteți fie selecta coada dorită din lista extensibilă sau folosi câmpul de căutare pentru a filtra
lista. Lista extensibilă afișează cozile care sunt disponibile pentru a transfera solicitarea de chat.

• Agent: puteți fie să selectați un agent din lista extensibilă sau să utilizați câmpul Căutare pentru a filtra
lista. Lista extensibilă afișează numele agenților disponibili. Numele agentului este precedat de o
pictogramă verde. Pentru mai multe informații, consultați Stările de Disponibilitate ale Agentului, la
pagina 28.

Pas 3 (Opțional) Apăsați pe pictograma (Reîmprospătare listă) pentru a obține cea mai recentă listă de cozi
și agenți.

Lista obținută afișează stările curente de disponibilitate a agentului.

Pas 4 Apăsați Transfer.
Solicitarea de transfer este inițiată și apare caseta de dialogMotive Concluzionare. Pentrumai multe informații,
consultați Aplicare Motiv de Concluzionare, la pagina 49.

După ce transferați solicitarea de chat către un agent, dacă agentul nu acceptă solicitarea de chat,
solicitarea de chat este retrasă.

Notă

Începere Conferință Conversație SMS
Pentru a crea o solicitare de conversație cu trei interlocutori între dvs., client și alt agent:

Înainte de a începe

Trebuie să fi acceptat solicitarea SMS. Pentru mai multe informații, consultați Răspundeți la o Conversație
SMS, la pagina 85.

Procedură

Pas 1 Faceți clic pe Conferință.
Apare dialogul Solicitare Conferință.

Pas 2 Aveți posibilitatea să selectați fie un anumit agent din lista extensibilă sau să utilizați câmpul căutare pentru
a filtra lista. Numele agentului este precedat de o pictogramă colorată care indică starea actuală a
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disponibilității. De exemplu, starea Disponibil este precedată de o pictogramă verde. Pentru mai multe
informații, consultați Stările de Disponibilitate ale Agentului, la pagina 28.

Pas 3 Faceți clic pe Conferință.

Atunci când cererea de conferință chat este acceptată de către un agent, panoul Controlul Interacțiunii schimbă
starea de la Conferință Solicitată la Conferință. Puteți vedea un mesaj că un agent a intrat în chat.

Pas 4 Faceți clic pe Terminare Conferință.
Apare caseta de dialogMotive pentru Concluzionare. Pentru mai multe informații, consultați AplicareMotiv
de Concluzionare, la pagina 49.

• Agentul cu care ați avut conferința poate ieși din conferința de chat apăsând pe Ieșire din
Conferință. Conversația continuă între dvs. și client.

Notă

Terminarea unei conversații SMS
După ce ați ajutat clientul cu interogările, trebuie să obțineți consimțământul clientului pentru a termina
sesiunea SMS. Când terminați sesiunea, apare caseta de dialogMotive Concluzionare.

Pentru a închide o sesiune SMS:

Înainte de a începe

Agentul trebuie să fi acceptat cererea SMS. Pentru mai multe informații, consultați Răspundeți la o Conversație
SMS, la pagina 85.

Procedură

Pas 1 În sesiunea activă SMS, faceți clic pe Terminare.
Apare dialogulMotive Concluzionare.

Pas 2 Puteți fie selecta motivul dorit din lista extensibilă sau folosi câmpul de căutare pentru a filtra lista.
Pas 3 ApăsațiTrimitere Concluzionare. Pentru mai multe informații, consultați AplicareMotiv de Concluzionare,

la pagina 49.

Gestionare Conversații WebChat
canalul WebChat permite companiilor să abordeze și să asiste vizitatorii website-ului lor și clienții.

Clienții pot iniția un WebChat cu un agent și trimite mesaje de chat. Agenții pot gestiona WebChat și apoi
trimite un răspuns la client de la widget-ul WebChat de pe spațiul de lucru.

Widget-ul WebChat este un widget oferit de Cisco care permite agenților să răspundă la mesajele chat prin
panoul de conversație.

Puteți să utilizați desktop-ul pentru a transfera, a crea o conferință și a termina o conversație WebChat.
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Despre widgetul WebChat
Widget-ul WebChat este compatibil cu următoarele funcții:

• Atașamente text, la pagina 17

• Șabloane, la pagina 18

• Atașare Șablon, la pagina 18

• Șabloane Blocate, la pagina 18

• Șabloane cu Parametri Înlocuibili, la pagina 18

• Șabloane cu Înlocuire Dinamică a Parametrilor de Sistem în Consola de Chat, la pagina 19

• Declanșare Flux de lucru, la pagina 20

• Anunțuri, la pagina 21

• Scurtături din taste, la pagina 21

Widget-ul WebChat este compatibil cu următoarele interacțiuni:

• Răspundeți la o WebChat, la pagina 89

• Transferare Conversație WebChat, la pagina 90

• Porniți o WebChat Conferință, la pagina 91

• Finalizarea unei Conversații WebChat, la pagina 91

Răspundeți la o WebChat
După ce o conversație WebChat este atribuită unui agent, pop-overul afișează numele clienților, e-mailul,
numele cozii, cronometrul și butonul Accept. Cronometrul indică timpul scurs de când ați primit conversația
WebChat.

Pentru a răspunde la un chat:

Înainte de a începe

Când sunteți în starea RONA, nu mai puteți primi alte solicitări de contact. Pentru a primi solicitări, trebuie
să schimbați manual starea dvs. de la RONA la Disponibil.

Procedură

Pas 1 Apăsați butonul Accept, în solicitare. Solicitarea se deschide în caseta de compunere și se afișează un panou
de interacțiune.

Agentul poate apoi vizualiza următoarele detalii în panoul interacțiune:

• Numele clientului

• Nume coadă
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• Șir Mesaje

• Nume agent

• Data

• Cronometru

Mesajele clienților sunt reprezentate de un balon gri cu inițialele numelui clientului în interiorul
bulei. Mesajele agentului sunt reprezentate de un balon albastru solid.

Notă

Pas 2 Introduceți răspunsul în caseta de compunere.

Caseta de compunere acceptămaxim 1000 de caractere. De fiecare dată când numărul de caractere
depășește limita configurată, butonul Trimitere este dezactivat și un mesaj de eroare este afișat
sub caseta de compunere în roșu pentru a corecta limita de caractere.

Notă

Pas 3 Faceți clic pe Trimitere sau apăsați Enter pe tastatură.
Clientul primește răspunsul.

Transferare Conversație WebChat
Dacă nu puteți rezolva o interogare de client și doriți să transferați solicitarea de chat, puteți transfera solicitarea
de chat către alt agent sau supraveghetor.

Pentru a transfera o solicitare activă de chat către o coadă sau un agent:

Înainte de a începe

Trebuie să fi acceptat solicitarea WebChat. Pentru mai multe informații, consultați Răspundeți la o WebChat,
la pagina 89.

Procedură

Pas 1 Apăsați Transfer.
Apare caseta de dialog Solicitare Transfer.

Pas 2 Alegeți una dintre următoarele opțiuni:

• Coadă–Puteți fie selecta coada dorită din lista extensibilă sau folosi câmpul de căutare pentru a filtra
lista. Lista extensibilă afișează cozile care sunt disponibile pentru a transfera solicitarea de chat.

• Agent: puteți fie să selectați un agent din lista extensibilă sau să utilizați câmpul Căutare pentru a filtra
lista. Lista extensibilă afișează numele agenților disponibili. Numele agentului este precedat de o
pictogramă verde. Pentru mai multe informații, consultați Stările de Disponibilitate ale Agentului, la
pagina 28.

Pas 3 (Opțional) Apăsați pe pictograma (Reîmprospătare listă) pentru a obține cea mai recentă listă de cozi
și agenți.

Lista obținută afișează stările curente de disponibilitate a agentului.
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Pas 4 Apăsați Transfer.
Solicitarea de transfer este inițiată și apare caseta de dialogMotive Concluzionare. Pentrumai multe informații,
consultați Aplicare Motiv de Concluzionare, la pagina 49.

După ce transferați solicitarea de chat către un agent, dacă agentul nu acceptă solicitarea de chat,
solicitarea de chat este retrasă.

Notă

Porniți o WebChat Conferință
Pentru a crea o solicitare de conversație cu trei interlocutori între dvs., client și alt agent:

Înainte de a începe

Trebuie să fi acceptat solicitarea WebChat. Pentru mai multe informații, consultați Răspundeți la o WebChat,
la pagina 89.

Procedură

Pas 1 Faceți clic pe Conferință.
Apare caseta de dialog Solicitare Conferință.

Pas 2 Aveți posibilitatea să selectați fie un anumit agent din lista extensibilă sau să utilizați câmpul căutare pentru
a filtra lista. Lista verticală afișează numele agenților. Numele agentului este precedat de o pictogramă colorată
care indică starea actuală a disponibilității. De exemplu, starea Disponibil este precedată de o pictogramă
verde. Pentru mai multe informații, consultați Stările de Disponibilitate ale Agentului, la pagina 28.

Pas 3 Faceți clic pe Conferință.

Atunci când cererea de conferință chat este acceptată de către un agent, panoul Controlul Interacțiunii schimbă
starea de la Conferință Solicitată la Conferință. Clientul și dvs puteți vedea un mesaj că un agent a intrat
în chat.

Pas 4 Faceți clic pe Terminare Conferință.
Apare caseta de dialogMotive pentru Concluzionare. Pentru mai multe informații, consultați AplicareMotiv
de Concluzionare, la pagina 49.

• Doar dvs puteți termina conferința de chat și nu agentul cu care ați avut conferința.

• Agentul cu care ați avut conferința poate ieși din conferința de chat apăsând pe Ieșire din
Conferință. Conversația continuă între dvs. și client.

Notă

Finalizarea unei Conversații WebChat
sesiune chat După ce ați ajutat clientul cu interogările, este o bună practică să solicitați clientului să încheie.
Atunci când clientul termină sesiunea chat, apare un mesaj în conversație care indică faptul că clientul a
părăsit chat-ul.
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Atunci când terminați dvs sesiunea chat, apare caseta de dialogMotive pentru Concluzionare. Dacă este
nevoie, puteți și dvs să terminați chat-ul. În acel caz, clientul va vedea un mesaj care îi comunică faptul că
agentul a părăsit chat-ul.

Pentru a închide o sesiune chat:

Înainte de a începe

Trebuie să fi acceptat solicitarea WebChat. Pentru mai multe informații, consultați Răspundeți la o WebChat,
la pagina 89.

Procedură

Pas 1 În sesiunea chat activă apăsați Finalizare.
Apare caseta de dialogMotive pentru Concluzionare.

Pas 2 Puteți fie selecta motivul dorit din lista extensibilă sau folosi câmpul de căutare pentru a filtra lista. Puteți
selecta mai mult de un motiv pentru concluzionare în același timp.

Pas 3 ApăsațiTrimitere Concluzionare. Pentru mai multe informații, consultați AplicareMotiv de Concluzionare,
la pagina 49.

Gestionare conversații pe E-mail
Canalul de e-mail permite clienților să trimită mesaje de e-mail cu tabele, legături încorporate și atașări.

Widget-ul de e-mail este un widget oferit de Cisco care permite agenților să răspundă la mesajele de e-mail
prin intermediul panoului de conversație.

Puteți utiliza desktop-ul pentru a răspunde și a transfera o conversație prin e-mail.

Dacă vă confruntați cu probleme de conectivitate, cum ar fi nefuncționarea conexiunii la internet, apare un
banner cu mesajul Nu a fost detectată nicio conexiune. Se încearcă conectarea în fundal. Faceți clic pe
Reîmprospătare pentru a reîmprospăta manual conexiunea.

Notă

Despre Widget E-mail
Widget-ul e-mail este compatibil cu următoarele funcții:

• Atașamente E-mail, la pagina 17

• Șabloane, la pagina 18

• Șabloane Blocate, la pagina 18

• Șabloane cu Parametri Înlocuibili, la pagina 18

• Șabloane cu Înlocuire Dinamică a Parametrilor de Sistem în Consola de Chat, la pagina 19
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• Declanșare Flux de lucru, la pagina 20

• Moduri de Compunere Avansate, la pagina 20

• Formatare Avansată, la pagina 19

Widget-ul E-mail este compatibil cu următoarele interacțiuni:

• Răspundeți la o conversație E-mail, la pagina 93

• Trimiteți un răspuns, la pagina 94

• Transferare Conversație E-mail, la pagina 95

Răspundeți la o conversație E-mail
După ce o conversație E-mail vă este alocată, pop-overul afișează numele clientului, e-mailul, numele cozii,
cronometrul și butonul Accept. Cronometrul indică timpul scurs de când ați primit conversația E-mail.

Pentru a răspunde la un chat:

Înainte de a începe

Când sunteți în starea RONA, nu mai puteți primi alte solicitări de contact. Pentru a primi solicitări, trebuie
să schimbați manual starea dvs. de la RONA la Disponibil.

Procedură

Pas 1 Apăsați butonul Accept, în solicitare. Solicitarea se deschide în caseta de compunere și se afișează un panou
de interacțiune.

Agentul poate apoi vizualiza următoarele detalii în panoul interacțiune:

• Adresă de e-mail expeditor

• Adresă de e-mail destinatar

• Subiect e-mail

• Șir e-mail (dacă este cazul)

• Data de identificare și starea e-mail (trimis/primit/DR)

• Anunțuri

• Atașamente (dacă există e-mail-ul primit)

• Pictograme Răspuns, Răspuns către Toți, Redirecționare și CC

• Buton transfer

Pas 2 Puteți să răspundeți la e-mai și să formatați textul, să adăugați imagini la mesaj, să atașați fișiere și așa mai
departe. Pentru mai multe informații, consultați Trimiteți un răspuns, la pagina 94.

Pas 3 Apăsați Trimitere pe tastatură.
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Clientul primește răspunsul.

Trimiteți un răspuns
Puteți trimite un răspuns dacă doriți să formatați răspunsul la e-mail, să adăugați imagini, să atașați fișiere
sau să adăugați mai mulți destinatari.

Pentru a trimite un răspuns:

Înainte de a începe

Trebuie să fiți în stare Disponibil pentru a primi o solicitare de e-mail.

Procedură

Pas 1 Faceți clic pe butonul Accept în solicitarea de e-mail. Solicitarea se deschide în compozitorul de e-mail și se
afișează un panou de interacțiune.

Pas 2 Faceți clic pe pictograma din partea dreaptă sus a unui e-mail pentru a vizualiza corpul e-mailului și alte
opțiuni, cum ar fi Răspuns, Răspundeți tuturor și Redirecționare.

Pas 3 Selectați opțiunea Răspuns pentru a trimite un răspuns numai expeditorului sau selectați opțiunea Răspuns
către Toți pentru a răspunde la toți destinatarii sau selectați opțiunea Redirecționare pentru a o trimite la
un nou destinatar.

• Dacă primiți un nou e-mail în timp ce răspundeți (la un e-mail), pe banner apare mesajul Vizualizați
toate mesajele pentru a lua măsuri suplimentare deasupra casetei de compunere a e-mailului. Noul
e-mail este afișat cu albastru în partea de sus a firului.

• Când răspundeți la un e-mail, câmpurile Către și Subiect sunt populate automat și nu pot fi editate.

• Când răspundeți tuturor la un e-mail, câmpurile Către și Subiect sunt populate automat și nu pot fi
editate. Câmpul CC este prepopulat cu originalul CC al e-mailului respectiv. Puteți adăuga sau elimina
ID-uri de e-mailuri în câmpul CC.

• Când Redirecționați un e-mail, câmpul subiect este populat automat. Puteți adăuga sau elimina ID-uri
de e-mailuri în câmpurile Către și CC. Corpul de e-mail este încărcat odată cu cel mai recent e-mail
din compozitor.

• Când comutați de laRăspuns laRăspuns tuturor, câmpurileCătre sunt populate automat. Puteți adăuga
sau elimina ID-uri de e-mailuri în câmpurile Către și CC. Corpul e-mailului este păstrat în caseta de
compunere.

• Când comutați de laRăspuns laRedirecționare, câmpurileCătre șiCC sunt golite și corpul e-mailului
este păstrat în caseta de compunere.

• Când comutați de la Răspuns tuturor la Redirecționare, câmpurile Către și CC sunt golite și corpul
e-mailului este păstrat în caseta de compunere.

• Când comutați de la Răspuns tuturor la Răspuns, câmpul Către este populat automat, iar câmpul CC
este golit și corpul e-mailului este păstrat în caseta de compunere.
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• Când comutați de laRedirecționare laRăspuns, câmpulCătre este populat automat, iar corpul e-mailului
este păstrat în caseta de compunere.

• Când comutați de laRedirecționare laRăspuns tuturor, câmpurileCătre șiCC sunt populate automat,
iar corpul e-mailului este păstrat în caseta de compunere.

Pas 4 (Opţional) Faceți clic pe CC pentru a trimite o copie a mesajului de e-mail către mai mulți destinatari.
Pas 5 Compuneți e-mail în corpul de e-mail.
Pas 6 (Opţional) Puteți aplica Formatare Avansată, la pagina 19.
Pas 7 (Opţional) Puteți adăuga Atașamente E-mail, la pagina 17.
Pas 8 (Opţional) Puteți atașa Șabloane, la pagina 18.

Dacă introduceți textul în compozitor și apoi selectați un șablon, textul existent va fi înlocuit cu șablonul.

Pas 9 Puteți Declanșare Flux de lucru, la pagina 20.
Pas 10 Puteți să faceți clic pe pictograma cu trei puncte din corpul e-mailului pentru a vizualiza istoricul complet al

conversației de e-mail.
Pas 11 Puteți să faceți clic pe pictograma de minimizare pentru a minimiza caseta de compunere.
Pas 12 Puteți să faceți clic pe pictograma de maximizare pentru a maximiza caseta de compunere.
Pas 13 Puteți să faceți clic pe pictograma de abandonare pentru a renunța la un e-mail.
Pas 14 Faceți clic pe Trimitere.

Transferare Conversație E-mail
Dacă un e-mail este clasificat greșit sau nu puteți rezolva o interogare de client, puteți transfera e-mailul către
o altă coadă. Când inițiați transferul de e-mail, puteți selecta o coadă de e-mail din lista de cozi de e-mail din
întreprindere. Nu puteți transfera un e-mail către orice agent sau supraveghetor specific.

Pentru a transfera o solicitare e-mail la o coadă:

Procedură

Pas 1 Apăsați Transfer.

Apare caseta de dialog Solicitare Transfer.

Pas 2 Puteți fie selecta motivul dorit din lista extensibilă sau folosi câmpul de căutare pentru a filtra lista. Lista
extensibilă afișează cozile la care puteți transfera solicitarea de e-mail.

Pas 3 Apăsați Transfer.

Solicitarea de transfer este inițiată și apare caseta de dialogMotive Concluzionare. Pentru informații
suplimentare, consultați Aplicare Motiv de Concluzionare.
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Gestionarea Conversațiilor WhatsApp
CanalulWhatsApp permite companiilor să comunice cu clienții în mod eficient prin intermediul unei aplicații
simple, rapide și securizate. Clienții pot contacta agenții prin intermediul contului de afaceri WhatsApp și
poate iniția o conversație WhatsApp trimițând mesaje către numărul de afaceri WhatsApp. Puteți răspunde
la mesaje prin intermediul widgetului WhatsApp.

Widgetul WhatsApp este un widget oferit de Cisco, care vă permite să răspundeți la mesajeleWhatsApp prin
intermediul panoului de conversație din Agent Desktop.

Puteți utiliza Agent Desktop pentru a transfera, a conversa în conferință și a încheia o conversație peWhatsApp.

Despre widgetul WhatsApp
Widget-ul WhatsApp este compatibil cu următoarele funcții:

• Atașamente text, la pagina 17

• Șabloane, la pagina 18

• Atașare Șablon, la pagina 18

• Șabloane Blocate, la pagina 18

• Șabloane cu Parametri Înlocuibili, la pagina 18

• Șabloane cu Înlocuire Dinamică a Parametrilor de Sistem în Consola de Chat, la pagina 19

• Formatare Avansată, la pagina 19

• Adăugare Emoji în Conversația WhatsApp

• Declanșare Flux de lucru, la pagina 20

• Anunțuri, la pagina 21

• Scurtături din taste, la pagina 21

• Confirmări de Livrare, la pagina 21

Răspundere la o Conversație WhatsApp
Când o conversație WhatsApp vă este atribuită, pop-overul afișează numele clienților, numărul de telefon
al clientului, numărul sursă, numele cozii și butonul Accept. Un cronometru afișează timpul scurs de când
ați primit conversația WhatsApp.

Înainte de a începe

Când sunteți în starea RONA, nu mai puteți primi solicitări de contact. Pentru a primi solicitări, trebuie să
schimbați manual starea dvs. de la RONA la Disponibil.
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Procedură

Pas 1 Apăsați butonul Accept în solicitare.

Solicitarea se deschide în caseta de redactare și apare panoul Controlul Interacțiunii, care afișează următoarele
detalii:

• Numele clientului

• Nume coadă

• Număr Sursă

• Număr de Telefon Client

• Șir Mesaje

• Marcaj orar

• Confirmări de citire

Mesajele clienților sunt reprezentate de un balon gri cu litera C în interiorul balonului. Mesajele agentului
sunt reprezentate de un balon albastru solid.

Pas 2 Introduceți răspunsul în caseta de compunere. Caseta de compunere acceptă maxim 4096 de caractere.

Dacă depășiți limita de caractere permisă, butonul Trimitere este dezactivat. Un mesaj de eroare este afișat
pentru a vă reaminti că trebuie să ștergeți caractere.

Pas 3 Faceți clic pe Trimitere sau apăsați Enter pe tastatură.

Transferare Conversație WhatsApp
Dacă nu puteți rezolva o interogare a clientului și doriți să escaladați solicitareaWhatsApp, aveți posibilitatea
să transferați solicitarea către un alt agent.

Înainte de a începe

Trebuie să fi acceptat solicitarea WhatsApp. Pentru mai multe informații, consultați Răspundere la o
Conversație WhatsApp, la pagina 96.

Procedură

Pas 1 Apăsați Transfer.
Pas 2 Alegeți una dintre aceste opțiuni:

• Selectați un anume agent din lista extensibilă.

• Utilizați criteriile de căutare pentru a filtra lista.

Pas 3 Alegeţi una din opţiunile următoare:
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• Coadă: selectați coada dorită din lista extensibilă sau utilizați câmpul căutare pentru a filtra lista. Lista
derulantă afișează cozile care sunt disponibile pentru transferul solicitării WhatsApp.

• Agent: Lista extensibilă afișează numele agenților disponibili. Selectați un agent din lista extensibilă
sau utilizați câmpul căutare pentru a filtra lista. Numele agentului este precedat de o pictogramă verde.
Pentru mai multe informații, consultați Stările de Disponibilitate ale Agentului, la pagina 28.

Pas 4 (Opțional) Faceți clic pe pictograma Reîmprospătare listă pentru a prelua lista curentă de cozi și agenți.
Lista afișează stările curente de disponibilitate a agentului.

Pas 5 Apăsați Transfer.

Solicitarea de transfer este inițiată și apare caseta de dialogMotive Concluzionare. Pentrumai multe informații,
consultați Aplicare Motiv de Concluzionare, la pagina 49.

Dacă agentul nu acceptă solicitarea WhatsApp pe care ați transferat-o, solicitarea WhatsApp este
abandonată.

Notă

Începere Conferință Conversație WhatsApp
Puteți crea o solicitare WhatsApp de conferință cu trei interlocutori, între dvs., client și alt agent.

Înainte de a începe

Trebuie să fi acceptat solicitarea WhatsApp. Pentru mai multe informații, consultați Răspundere la o
Conversație WhatsApp, la pagina 96.

Procedură

Pas 1 Faceți clic pe Conferință.
Pas 2 Alegeți una dintre aceste opțiuni:

• Selectați un anume agent din lista extensibilă.

• Utilizați criteriile de căutare pentru a filtra lista.

Pas 3 Alegeţi una din opţiunile următoare:

• Coadă: selectați coada dorită din lista extensibilă sau utilizați câmpul căutare pentru a filtra lista. Lista
derulantă afișează cozile care sunt disponibile pentru transferul solicitării WhatsApp.

• Agent: Lista extensibilă afișează numele agenților disponibili. Selectați un agent din lista extensibilă
sau utilizați câmpul căutare pentru a filtra lista. Numele agentului este precedat de o pictogramă verde.
Pentru mai multe informații, consultați Stările de Disponibilitate ale Agentului, la pagina 28.

Pas 4 Faceți clic pe Conferință.

Panoul Controlul Interacțiunii se schimbă în starea Conferință. Când agentul ales acceptă solicitarea de
conferință, dvs. și clientul vedeți un mesaj că alt agent a intrat în conversație.
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Pas 5 Când finalizați Conferința, faceți clic pe Terminare conferință.

Agentul intrat în conferință poate face clic pe Ieşire din conferinţă pentru a ieși din conferința
WhatsApp. Conversația continuă între dvs. și client.

Notă

Apare căsuța de dialogMotive concluzionare. Pentru mai multe informații, consultați Aplicare Motiv de
Concluzionare, la pagina 49.

Terminare Conversație WhatsApp
După ce ați ajutat clientul, este o bună practică să solicitați clientului să încheie sesiunea WhatsApp. Când
clientul termină sesiunea WhatsApp, conversația WhatsApp afișează un mesaj care anunță că clientul a
părăsit sesiunea.

Dacă este necesar, puteți termina sesiunea WhatsApp. În acest caz, clientul vede un mesaj care îl anunță că
ați părăsit sesiunea.

Înainte de a începe

Trebuie să fi acceptat solicitarea WhatsApp. Pentru mai multe informații, consultați Răspundere la o
Conversație WhatsApp, la pagina 96.

Procedură

Pas 1 În sesiunea WhatsApp activă, apăsați pe Încheiere.
Pas 2 Efectuați una dintre aceste acțiuni:

• Selectați motivele de concluzionare din lista verticală.

• Utilizați criteriile de căutare pentru a filtra lista și alege din motivele de concluzionare.

Puteți selecta mai mult de un motiv. Pentru mai multe informații, consultați AplicareMotiv de Concluzionare,
la pagina 49.

Pas 3 Apăsați Trimitere Concluzionare.
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C A P I T O L U L 5
Gestionare Conversații și E-mailuri (Perimată)

• Administrare chaturi, la pagina 101
• Administrare e-mailuri, la pagina 106

Administrare chaturi
Puteți utiliza desktop-ul pentru a primi și a răspunde la solicitările clienților prin chat-uri. Administratorul
definește permisiunile din setările de profil multimedia pentru a accesa conversațiile chat.

Răspundeți la un chat

Când primiți o solicitare de chat de la un client, pop-overul solicitării de contact afișează pictograma
(Chat), numele sau ID-ul unic al clientului, adresa de e-mail, coada care a direcționat chatul către dvs. și un
cronometru care indică durata în care chatul a fost în așteptarea acceptării.

Dacă clientul utilizează o chatbot, furnizează răspunsuri presetate înainte ca un agent să răspundă clientului.
Dacă nu acceptați solicitarea de chat în timpul maxim disponibil, solicitarea de chat este returnată la coadă
și sistemul vă schimbă starea în RONA. Apare o fereastră pop cu opțiuni pentru a schimba starea dvs în
Disponibil sau Inactiv. Pentrumaimulte informații despre popover RONA, consultați Stările de Disponibilitate
ale Agentului, la pagina 28.

Când sunteți în starea RONA, nu mai puteți primi alte solicitări de contact. Pentru a primi solicitări de la
orice canale media inclusiv chat-uri noi, trebuie să schimbați manual starea dvs. de la RONA la Disponibil.

Notă

Respectarea Securității

Pentru a asigura respectarea securității, standardul de securitate a datelor din industria cardurilor de plată
(PCI DSS) nu vă permite să primiți sau să trimiteți informații sensibile, cum ar fi datele cardului de credit și
alte informații personale identificabile (PII). Dacă este identificat conținut care conține date care încalcă PCI
DSS, atunci:

• Atașamentul de chat nu este trimis (eliminat).

• Conversația de chat este redactată (mascată).
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Pe baza configurației definite de administratorul dvs. (redactare sau ștergere), mesajul de chat inclusiv
atașamentul este abandonat sau conținutul specific este redactat.

Notă

Înainte de a începe

Trebuie să fiți în stare Disponibil pentru a primi orice solicitare de chat.

Procedură

Pas 1 În solicitarea de chat, faceți clic pe Accept.

Conversația de chat și panoul Controlul Interacțiunii sunt afișate. Panoul Spațiu de lucru afișează detaliile
clientului cu care conversați. De asemenea afișează conversația pe care chatbot a avut-o cu clientul înainte
ca sistemul să vă distribuie solicitarea de chat.

Răspunsul chatbot este afișat cu eticheta. De exemplu,Asistent Virtual Client. Puteți derula chat-ul
clientului pentru a vizualiza istoricul de discuții.

Notă

Pas 2 Introduceți răspunsul în caseta de compunere.

Mesajul dvs. nu poate depăși limita de 1000 de caractere.Notă

Pas 3 Faceți clic pe Trimitere sau apăsați Enter pe tastatură.
Clientul primește răspunsul împreună cu numele agentului.

Dacă administratorul a configurat șabloane de chat predefinite, puteți utiliza aceste șabloane pentru
a comunica cu clienții. Pentru mai multe informații, consultați Răspunsuri predefinite pentru chat,
la pagina 103.

Notă

Pas 4 (Opțional) Faceți clic pe Atașare fișiere pentru a încărca fișiere împreună cu răspunsul dvs. în caseta de
compunere.
a) Pentru a șterge un fișier încărcat, faceți clic pe .

• Conversația dvs. de chat și atașamentele trebuie să fie compatibile PCI. Pentru informații
suplimentare, consultați Respectarea Securității.

• Pictograma Atașare fișiere este disponibilă dacă administratorul v-a permis să trimiteți
atașamente. Puteți încărca fișiere multiple și dimensiunea totală a fișierului trebuie să fie mai
mică de 35 MB. Formatele de fișiere compatibile sunt:

.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

• Dacă încercați să navigați atunci când aveți un atașament sau un text netrimis în caseta de
compunere, sunteți alertat de un mesaj.

Notă

Pas 5 (Opțional) Faceți clic pe fila Istoric contacte din panoul Informații Auxiliare pentru a vizualiza istoricul
contactelor clientului. Pentru mai multe informații despre detaliile din fila Istoric contacte, consultați Panoul
Informații Auxiliare, la pagina 15.
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Pas 6 (Opțional) Aveți posibilitatea să efectuați următoarele operațiuni în panoul Controlul Interacțiunii:

• Transferare Solicitare de chat la o coadă sau la un agent. Pentru mai multe informații, consultați Transferați
un chat, la pagina 103.

• Inițiază o comunicare în trei sensuri între dvs., client și alt agent. Pentru mai multe informații, consultați
Porniți o Conferință Chat, la pagina 104.

Pas 7 Apăsați pe Terminare. Pentru mai multe informații, consultați Terminați un chat, la pagina 105.

Răspunsuri predefinite pentru chat
Administratorul definește mesajele de chat predefinite pe care le puteți utiliza pentru a comunica cu clientul.

Procedură

Pas 1 Apăsați Răspunsuri predefinite pentru chat.
Pas 2 Puteți fie selecta motivul dorit din lista extensibilă sau folosi câmpul de căutare pentru a filtra lista.

Puteți adăuga mai multe răspunsuri predefinite pentru a compune un răspuns unic în timpul
conversației dvs. cu un client.

Notă

Pas 3 (Opțional) Aveți posibilitatea să editați răspunsul înainte de a-l trimite clientului.

Transferați un chat
Dacă nu puteți rezolva o interogare de client și doriți să transferați solicitarea de chat, puteți transfera solicitarea
de chat către alt agent sau supraveghetor.

Pentru a transfera o solicitare activă de chat către o coadă sau un agent:

Înainte de a începe

Trebuie să fi acceptat solicitarea de chat. Pentru mai multe informații, consultați Răspundeți la un chat, la
pagina 101.

Procedură

Pas 1 Apăsați Transfer.
Apare caseta de dialog Solicitare Transfer.

Pas 2 Alegeți una dintre următoarele opțiuni:

• Coadă–Puteți fie selecta coada dorită din lista extensibilă sau folosi câmpul de căutare pentru a filtra
lista. Lista extensibilă afișează cozile care sunt disponibile pentru a transfera solicitarea de chat.

• Agent: puteți fie să selectați un agent din lista extensibilă sau să utilizați câmpul Căutare pentru a filtra
lista. Lista extensibilă afișează numele agenților disponibili. Numele agentului este precedat de o
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pictogramă verde. Pentru mai multe informații, consultați Stările de Disponibilitate ale Agentului, la
pagina 28.

Pas 3 (Opțional) Apăsați pe pictograma (Reîmprospătare listă) pentru a obține cea mai recentă listă de cozi
și agenți.

Lista obținută afișează stările curente de disponibilitate a agentului.

Pas 4 Apăsați Transfer.
Solicitarea de transfer este inițiată și apare caseta de dialogMotive Concluzionare. Pentrumai multe informații,
consultați Aplicare Motiv de Concluzionare, la pagina 49.

După ce transferați solicitarea de chat către un agent, dacă agentul nu acceptă solicitarea de chat,
solicitarea de chat este retrasă.

Notă

Porniți o Conferință Chat
Pentru a crea o solicitare de conversație cu trei interlocutori între dvs., client și alt agent:

Înainte de a începe

Trebuie să fi acceptat solicitarea de chat. Pentru mai multe informații, consultați Răspundeți la un chat, la
pagina 101.

Procedură

Pas 1 Faceți clic pe Conferință.
Apare caseta de dialog Solicitare Conferință.

Pas 2 Aveți posibilitatea să selectați fie un anumit agent din lista extensibilă sau să utilizați câmpul căutare pentru
a filtra lista. Numele agentului este precedat de o pictogramă colorată care indică starea actuală a
disponibilității. De exemplu, starea Disponibil este precedată de o pictogramă verde. Pentru mai multe
informații, consultați Stările de Disponibilitate ale Agentului, la pagina 28.

Pas 3 Faceți clic pe Conferință.

Atunci când cererea de conferință chat este acceptată de către un agent, panoul Controlul Interacțiunii schimbă
starea de la Conferință Solicitată la Conferință. Clientul și dvs puteți vedea un mesaj că un agent a intrat
în chat.

Pas 4 Faceți clic pe Terminare Conferință.
Apare caseta de dialogMotive pentru Concluzionare. Pentru mai multe informații, consultați AplicareMotiv
de Concluzionare, la pagina 49.

• Doar dvs puteți termina conferința de chat și nu agentul cu care ați avut conferința.

• Agentul cu care ați avut conferința poate ieși din conferința de chat apăsând pe Ieșire din
Conferință. Conversația continuă între dvs. și client.

Notă

Ghidul utilizatorului Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
104

Gestionare Conversații și E-mailuri (Perimată)
Porniți o Conferință Chat



Următorul tabel înregistrează acțiunile pe care fiecare utilizator le poate efectua în timpul unei conferințe de
chat:

Agent 1— se referă la agentul care începe o conferință de chat.

Agent 2— se referă la agentul consultat care face parte din chat-ul conferință.

RezumatRol

• Un client nu poate iniția o conferință de chat.

• Clientul poate ieși dintr-un chat în curs de desfășurare cu agentul 1 și agentul 2, terminând astfel
interacțiunea.

Client

• Agentul 1 poate începe și termina o conferință de chat.

• Agent 1 poate termina o conferință de chat făcând clic pe butonul Terminare Conferință. Clientul
și agentul 2 sunt scoși din conferința de chat.

• Atunci când un client iese din conferința de chat, interacțiunea se termină, și caseta de compunere
este dezactivată pentru agenți. Agent 1 pentru a termina Conferința făcând clic pe butonulTerminare
Conferință și agentul 2 este scos din conferința de chat.

Agent 1

• Agentul 2 nu poate termina o conferință de chat.

• Agentul 2 nu poate aplica un motiv de concluzionare pentru o conferință de chat.

• Agentul 2 poate termina o conferință de chat făcând clic pe butonul Ieșire din Conferință. Conversația
continuă între agentul 1 și client.

• Dacă un client iese dintr-o conferință de chat, interacțiunea se termină. Agentul 2 este scos din chat
fără concluzionare.

Agent 2

Terminați un chat
sesiune chat După ce ați ajutat clientul cu interogările, este o bună practică să solicitați clientului să încheie.
Atunci când clientul termină sesiunea chat, apare un mesaj în conversație care indică faptul că clientul a
părăsit chat-ul.

Atunci când terminați dvs sesiunea chat, apare caseta de dialogMotive pentru Concluzionare. Dacă este
nevoie, puteți și dvs să terminați chat-ul. În acel caz, clientul va vedea un mesaj care îi comunică faptul că
agentul a părăsit chat-ul.

Pentru a închide o sesiune chat:

Înainte de a începe

Trebuie să fi acceptat solicitarea de chat. Pentru mai multe informații, consultați Răspundeți la un chat, la
pagina 101.
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Procedură

Pas 1 În sesiunea chat activă apăsați Finalizare.
Apare caseta de dialogMotive pentru Concluzionare.

Pas 2 Puteți fie selecta motivul dorit din lista extensibilă sau folosi câmpul de căutare pentru a filtra lista. Puteți
selecta mai mult de un motiv de concluzionare simultan.

Pas 3 ApăsațiTrimitere Concluzionare. Pentru mai multe informații, consultați AplicareMotiv de Concluzionare,
la pagina 49.

Administrare e-mailuri
Puteți utiliza desktop-ul pentru a primi și răspunde la solicitările de e-mail ale clienților. Administratorul
definește permisiunile din setările de profil multimedia pentru a accesa e-mail-urile clienților.

Răspundere la un E-mail

Când primiți un e-mail de la client, pop-overul solicitării de contact popover afișează pictograma (e-mail),
numele clientului, coada care a direcționat e-mailul către dvs., ID-ul e-mailului clientului și un cronometru
ce indică durata scursă de la primirea solicitării prin e-mail.

Dacă nu acceptați solicitarea de e-mail în timpul maxim disponibil, cererea este returnată la coadă și sistemul
vă schimbă starea în RONA. Apare o fereastră pop cu opțiuni pentru a schimba starea dvs în Disponibil sau
Inactiv. Pentru mai multe informații despre popover RONA, consultați Stările de Disponibilitate ale Agentului,
la pagina 28.

Când sunteți în starea RONA, nu mai puteți primi alte solicitări de contact. Pentru a primi solicitări de la
orice canale media inclusiv e-mailuri noi, trebuie să schimbați manual starea dvs. de laRONA laDisponibil.

Notă

Respectarea Securității

Pentru a asigura respectarea securității, standardul de securitate a datelor din industria cardurilor de plată
(PCI DSS) nu vă permite să primiți sau să trimiteți informații sensibile, cum ar fi datele cardului de credit și
alte informații personale identificabile (PII). Dacă este identificat conținut care conține date care încalcă PCI
DSS, atunci:

• Atașamentul de e-mail nu este trimis (este eliminat).

• Conversația prin e-mail este redactată (mascată).

Pe baza configurației definite de administratorul dvs. (redactare sau ștergere), e-mailul inclusiv atașamentul
este abandonat sau conținutul specific este redactat.

Notă
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Înainte de a începe

Trebuie să fiți în stare Disponibil pentru a primi o solicitare de e-mail.

Procedură

Pas 1 În solicitarea de e-mail, faceți clic pe Accept.
Solicitarea de e-mail se deschide în caseta de compunere e-mail, iar panoul Controlul Interacțiunii este afișat.

Pas 2 Puteți răspunde la e-mail într-unul din următoarele moduri:

• Răspunsurile rapide furnizează unmod instantaneu de a răspunde la interogări simple. Pentru mai multe
informații, consultați Trimitere Răspuns Rapid, la pagina 108.

• Răspunsurile standard vă permit să formatați textul, să adăugați imagini la mesaj, să atașați fișiere și
așa mai departe. Pentru mai multe informații, consultați Trimitere răspuns standard, la pagina 108.

Dacă administratorul a configurat un șablon de e-mail predefinit, aveți posibilitatea să utilizați
acest șablon pentru a comunica cu clientul. În mod implicit, răspunsul predefinit este populat
în caseta de compunere. Pentru mai multe informații, consultați Șablon de E-mail predefinit,
la pagina 107.

Notă

Pas 3 (Opțional) Faceți clic pe fila Istoric contacte din panoul Informații Auxiliare pentru a vizualiza istoricul
contactelor clientului. Pentru mai multe informații despre detaliile din fila Istoric contacte, consultați Panoul
Informații Auxiliare, la pagina 15.

Pentru a vizualiza o corespondență e-mail în fila Istoric contacte, faceți clic peVizualizare mesaj
e-mail.

Notă

Pas 4 (Opțional) Transferați solicitarea e-mail către o coadă. Pentru mai multe informații, consultați Transferare
E-mail, la pagina 110.

Pas 5 (Opțional) Apăsați pe Finalizare.
Apare caseta de dialogMotive pentru Concluzionare. Pentru mai multe informații, consultați AplicareMotiv
de Concluzionare, la pagina 49.

Șablon de E-mail predefinit
Administratorul definește șablonul de e-mail predefinit pe care îl puteți utiliza pentru a comunica cu clientul.
Când faceți clic pe Răspuns sau Răspuns către Toți, corpul de e-mail afișează textul predefinit (bazat pe
variabilele configurate) cu următoarele detalii:

• Numele clientului

• Corp de e-mail predefinit

• Numele agentului (numele dvs. așa cum este afișat în profil)

Aveți posibilitatea să editați mesajul șablonului pentru a oferi un răspuns complet și exact clientului.
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Nu puteți utiliza șablonul de e-mail predefinit pentru e-mailuri de răspuns rapid.Notă

Trimitere Răspuns Rapid
Atunci când o solicitare de e-mail de intrare necesită un răspuns simplu, puteți trimite un răspuns rapid.

Nu puteți utiliza un șablon de e-mail predefinit pentru mesajele email cu răspuns rapid.Notă

Pentru a trimite un răspuns rapid:

Înainte de a începe

Trebuie să fiți în stare Disponibil pentru a primi o solicitare de e-mail.

Procedură

Pas 1 În solicitarea de e-mail, faceți clic pe Accept.
Solicitarea de e-mail se deschide în caseta de compunere e-mail, iar panoul Controlul Interacțiunii este afișat.

Pas 2 Introduceți răspunsul în caseta text Răspuns rapid aici.

• Conversația dvs. e-mail trebuie să fie compatibilă PCI. Pentru informații suplimentare, consultați
Respectarea Securității.

• Dacă navigați în afara casetei de compunere e-mail atunci când aveți conținut în corpul de
e-mail, ciorna este salvată.

• Răspunsul rapid aici acceptă numai stilul de formatare text simplu. Pentrumaimulte informații
despre stilul de formatare îmbogățit al textului, consultați Trimitere răspuns standard, la pagina
108.

Notă

Pas 3 Faceți clic pe Trimitere.
Apare caseta de dialogMotive pentru Concluzionare. Pentru mai multe informații, consultați AplicareMotiv
de Concluzionare, la pagina 49.

Trimitere răspuns standard
Puteți trimite un răspuns standard dacă doriți să formatați răspunsul la e-mail, să adăugați imagini, să atașați
fișiere sau să adăugați mai mulți destinatari.

Pentru a trimite un răspuns standard:
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Înainte de a începe

Trebuie să fiți în stare Disponibil pentru a primi o solicitare de e-mail.

Procedură

Pas 1 În solicitarea de e-mail, faceți clic pe Accept.
Solicitarea de e-mail se deschide în caseta de compunere e-mail, iar panoul Controlul Interacțiunii este afișat.

Pas 2 Selectați Răspuns pentru a trimite un răspuns numai expeditorului, sau selectați Răspuns Toți pentru a
răspunde tuturor destinatarilor.

Apare corpul e-mail-ului de răspuns. Câmpurile Către și Subiect sunt populate automat. Nu puteți edita
aceste câmpuri.

Pas 3 (Opțional) Apăsați pe CC pentru a trimite un facsimil al e-mail-ului către mai mulți destinatari.
Pas 4 Introduceți mesajul de răspuns în corpul de e-mail.

Dacă administratorul a configurat un șablon de e-mail predefinit, aveți posibilitatea să utilizați acest
șablon pentru a comunica cu clientul. În mod implicit, răspunsul predefinit este populat în caseta
de compunere. Pentru mai multe informații, consultați Șablon de E-mail predefinit, la pagina 107.

Notă

Pas 5 Puteți personaliza mesajul de răspuns utilizând stilurile de formatare avansată a textului. Următoarele sunt
opțiunile pentru a formata mesajul de răspuns:

DescrierePictograme

Aplică un font prestabilit și un stil textului.Titlu 1

Îngroașă textul.Aldin

Înclină textul.Italice

Subliniază textul.Subliniere

Desenează o linie prin text.Tăiere

Schimbă culoarea textului.Culoare text

Creează o listă numerotată.Listă Ordonată

Creează o listă cu marcatori.ListăMarcată

Aliniază textul și îl marchează ca citat cu o linie
verticală la marginea din stânga.

Bloc Citat

Introduce un tabel în zona de text. Puteți adăuga sau
șterge rânduri și coloane din tabel.

Tabel

Introduce un hyperlink pe textul selectat.Link

Aliniază textul către dreapta.Aliniere Dreapta

Aliniază textul către stânga.Aliniere Stânga
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Pas 6 Apăsați pe Atașați Fișiere pentru a încărca fișiere împreună cu răspunsul dvs. de e-mail. Administratorul
configurează dimensiunea maximă a fișierului și numărul maxim de fișiere pe care le puteți trimite. Puteți
încărca maximul zece fișiere, iar dimensiunea totală a fișierului trebuie să fie mai mică de 25 MB.
a) Pentru a șterge un fișier încărcat, faceți clic pe .

• Conversația prin e-mail și atașamentele trebuie să fie compatibile PCI. Pentru informații
suplimentare, consultați Respectarea Securității.

• Formatele de fișiere compatibile sunt:

.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

• Dacă navigați în afara casetei de compunere e-mail atunci când aveți conținut în corpul de
e-mail, ciorna este salvată.

Notă

Pas 7 (Opțional) Apăsați pe Vizualizare E-mail Original pentru a vedea adresa de e-mail a clientului.

În timp ce compuneți un e-mail, atunci când comutați întreVizualizare E-mail Original, și apăsați
Răspuns sau Răspuns Toți, mesajul compus este salvat.

Notă

Pas 8 (Opțional) Apăsați pe butonul elipsă pentruAfișare Șir Anterior sauAscundere Șir Anterior de conversații
cu clientul.

Pas 9 Faceți clic pe Trimitere.
Apare caseta de dialogMotive pentru Concluzionare. Pentru mai multe informații, consultați AplicareMotiv
de Concluzionare, la pagina 49.

Transferare E-mail
Dacă un e-mail este clasificat greșit sau nu puteți rezolva o interogare de client, puteți transfera e-mailul către
o altă coadă. Când inițiați transferul de e-mail, puteți selecta o coadă de e-mail din lista de cozi de e-mail din
întreprindere. Nu puteți transfera un e-mail către orice agent sau supraveghetor specific.

Pentru a transfera o solicitare e-mail la o coadă:

Înainte de a începe

Trebuie să fi acceptat solicitarea de e-mail. Pentru mai multe informații, consultați Răspundere la un E-mail,
la pagina 106.

Procedură

Pas 1 Apăsați Transfer.
Apare caseta de dialog Solicitare Transfer.

Pas 2 Puteți fie selecta motivul dorit din lista extensibilă sau folosi câmpul de căutare pentru a filtra lista. Lista
extensibilă afișează cozile la care puteți transfera solicitarea de e-mail.

Pas 3 (Opțional) Apăsați pe pictograma (Reîmprospătare listă) pentru a obține cea mai recentă listă de cozi.
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Pas 4 Apăsați Transfer.
Solicitarea de transfer este inițiată și apare caseta de dialogMotive Concluzionare. Pentrumai multe informații,
consultați Aplicare Motiv de Concluzionare, la pagina 49.
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C A P I T O L U L 6
Gestionare Widget-uri

Widget-urile sunt componente esențiale ale particularizării spațiului de lucru. Un widget este o componentă
cu unele funcții specifice integrate, exportat ca un element HTML particularizat, care este plasat în spațiul de
lucru.

Tipuri de widget-uri

Administratorul configurează diferite tipuri de widget-uri pe baza setărilor organizaționale. Diferitele tipuri
de widget-uri sunt:

• Widget-uri implicite— widget-uri care fac parte din spațiul de lucru și sunt afișate pe baza setărilor de
profil. De exemplu, Statistici Performanță Agent este un widget de pagină și poate fi accesat din Bară
de Navigare. Pentru mai multe informații, consultați Rapoarte Statistici Performanță Agent, la pagina
119.

• Widget-urile oferite de Cisco— widget-uri care sunt oferite de Cisco și sunt afișate pe baza setărilor
dvs. organizaționale. De exemplu, widget-urile Cisco Webex Experience Management și Transcriere
IVR.

• Widget-uri particularizate— widget-uri pentru aplicații terțe și sunt adăugate pe baza cerințelor
organizatorice. De exemplu, Google Maps. Widget-urile particularizate pot face parte din paginile
particularizate, din filele particularizate din panoul Informații Auxiliare sau din antet orizontal al Agent
Desktop.

Un administrator poate configura file din paginile particularizate și widget-uri particularizate pentru a fi
persistente. Selecția de filă din paginile și widget-urile personalizate poate fi resetată la fila implicită
atunci când vă deconectați din Agent Desktop, reîncărcați/reîmprospătați browserul sau goliți memoria
cache a browserului.

• Widget-uri persistente - Administratorul poate configura orice widget pentru a fi persistent.
Widget-urile persistente sunt afișate pe toate paginile din Agent Desktop. Atunci când aveți orice
solicitare de contact activă sau conversație, widget-ul persistent este afișat ca o filă nouă în panoul
Informații Auxiliare.

Widget-urile persistente nu sunt afișate pe pagina de pornire în modul în care
sunt afișate pe alte pagini. Cu toate acestea, dacă aveți o interacțiune activă,
widget-urile persistente sunt afișate în panoul Informații Auxiliare.

Notă
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Opțiuni de afișare

Administratorul configurează afișarea widget-urilor. Opțiunile pentru a afișa widget-uri pe interfața desktop
sunt următoarele:

• Antet— afișează widget-urile din antet orizontal.

• Filă particularizată — afișează widget-urile în filele particularizate ale panoului Informații Auxiliare.
Fiecare filă din panou poate avea unul sau mai multe widget-uri.

• Pagină particularizată — afișează pagina particularizată din centrul interfeței desktop (panoul Spațiu
de lucru). Pagina particularizată poate fi accesată prin pictogramele de pe Bară de Navigare. Fiecare
pagină particularizată poate să conțină unul sau mai multe widget-uri.

Pentru mai multe informații despre interfața desktop, consultați Interfață Desktop Agent, la pagina 5.

• Un widget fără titlu nu poate fi redimensionat.

• Pentru a maximiza un widget, faceți clic pe . Când widget-urile sunt extinse, puteți să vizualizați în
continuare panoul Antet Orizontal, Bară de Navigare, Listă de Sarcini, Istoric Interacțiuni Agent panoul
și panoul persistent Controlul Interacțiunii în timpul unui apel vocal activ. Chiar și cu widget-uri extinse,
capacitatea de a răspunde la solicitări noi instantaneu este menținută.

• Webex Contact Center utilizează interacțiunea dintre identitatea comună și Conectarea Unică (SSO).
Pentru mai multe informații despre gestionarea widget-urilor particularizate pentru un utilizator cu SSO
activat, contactați administratorul.

Notă

Personalizare dispunere desktop

Puteți personaliza dispunerea desktop prin editarea dispunerii implicite care este configurată de administratorul
dvs. Pentru mai multe informații, consultați Editare Dispunere Desktop, la pagina 115.

• Cisco Webex Experience Management, la pagina 114
• Transcriere IVR, la pagina 115
• Editare Dispunere Desktop, la pagina 115
• Resetare Dispunere Desktop, la pagina 117

Cisco Webex Experience Management
Următoarele widget-uri Gestionarea Experienței sunt afișate pe spațiul de lucru numai dacă administratorul
a configurat widget-urile pentru dvs.

Customer Experience Journey (CEJ)–Afișează toate răspunsurile anterioare la sondaje de la un client în listă
cronologică. Widget-ul ajută la obținerea unui context cu privire la experiențele anterioare ale clientului cu
întreprinderea și la abordarea corespunzătoare a clientului. Acest widget este activat automat atunci când un
agent intră în contact cu un client prin intermediul unui apel, al unei conversații prin chat sau prin e-mail. Un
agent poate vizualiza evaluările și scorurile, de exemplu, scorul net al promotorului (Net Promoter Score,
NPS), satisfacția clientului (Customer Satisfaction, CSAT) și scorul efortului depus de client (Customer Effort
Score, CES), împreună cu orice alt feedback colectat de la un client.
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Customer Experience Analytics (CEA)–Afișează starea generală a clienților sau agenților folosind indicatori
standard pentru industrie cum ar fi NPS, CSAT și CES sau alți KPI care se monitorizează în Gestionarea
Experienței.

Atunci când un agent se conectează, widget-ul CEJ afișează răspunsurile anterioare ale clientului; widget-ul
CEA afișează indicatorii cheie și KPI-urile cumulate din interacțiunile anterioare ale agentului cu clienții.
Aceasta include NPS, CES, și alte KPI-uri, cum ar fi amabilitatea agentului, entuziasmul, abilitățile de
comunicare și așa mai departe.

Transcriere IVR
widget-ul Transcriere IVR afișează transcrierea conversației dintre asistentul virtual și client (apelant).
Widget-ul este afișat pe spațiul de lucru numai dacă administratorul a configurat widget-ul pentru dvs. Acest
widget fără interacțiune ajută la obținerea unui context cu privire la cerința clientului și la abordarea
corespunzătoare a clientului, ceea ce sporește eficiența serviciului de relații cu clienții.

Editare Dispunere Desktop
Puteți personaliza dispunerea desktop prin editarea dispunerii implicite care este configurată de administratorul

dvs. Dacă administratorul a activat caracteristicile de glisare și fixare și redimensionare, pictograma
(Editare aspect) se afișează în partea din dreapta jos a paginii particularizate sau a widget-ului particularizat.

Aveți posibilitatea să editați paginile particularizate sau widget-urile particularizate accesate din Bară de
Navigare și widget-urile cu file particularizate accesate din panoul Informații Auxiliare.

Glisare-și-Fixare și Redimensionarea Widget

• Funcția de glisare și fixare vă permite să glisați (și să fixați) widget-ul la poziția dorită pe aspectul
desktop.

• Funcția redimensionare vă permite sămicșorați sau să extindeți widget-ul la o dimensiune particularizată
în dispunerea desktop.

Spațiul de lucru păstrează opțiunile la accesarea browserului din nou. Pentru mai multe informații despre
resetarea la aspect implicit pentru spațiul de lucru, consultați Resetare Dispunere Desktop, la pagina 117.

Aceste caracteristici sunt de asemenea aplicabile pentru widget-uri de la terți.Notă

Restricții și Limitări

Următoarele sunt restricțiile și limitările pentru funcțiile de Drag and Drop și redimensionare:

• Acțiunea de rearanjare și redimensionare efectuată pe un widget este specifică utilizatorului conectat, a
browserului utilizat și a dispozitivului utilizat.

• Acțiunile de rearanjare și redimensionare nu sunt aplicabile pentru antet și widget-uri de pagină implicite.
De exemplu, Statistici Performanță Agent.
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• Rearanjarea și redimensionarea widget-urilor cu file particularizate în panoul Informații Auxiliare se
aplică numai atunci când aveți o activitate activă.

• Dacă administratorul modifică aspectul implicit, modificările pe care le-ați efectuat sunt suprascrise cu
setările implicite de aspect pentru spațiul de lucru. Modificările se reflectă atunci când reîmprospătați
sau vă conectați din nou.

• În timpul modului editare, funcționalitățile widget sunt dezactivate.

• Pictogramele particularizate sauwidget-urile particularizate sunt încărcate în primul rând pe bazamemoriei
cache și apoi pe baza sincronizării serverului. Dacă este actualizată configurația de aspect desktop de
către administratorul dvs., trebuie să goliți memoria cache și să reîncărcați Agent Desktop pentru a
vizualiza cele mai recente pictograme particularizate sau widget-uri particularizate. Încercarea de a
reîncărca fără a șterge cache-ul poate cauza clipirea pe ecran și poate conduce la un comportament
neașteptat.

Notă

Glisare și Fixare Widget
Funcția de glisare și fixare este activată de către administratorul dvs. Funcția de glisare și fixare vă permite
să glisați (și să fixați) widget-ul la poziția dorită pe aspectul desktop.

Pentru a glisa și fixa un widget:

Înainte de a începe

Trebuie să fiți conectat la Desktop. Pentru informații suplimentare, consultați Conectare la Agent Desktop.

Procedură

Pas 1 Accesați pagina cu widget-uri personalizate apăsând pe pictograma personalizare de pe Bară de Navigare
sau selectați un widget cu file personalizate din panoul Informații Auxiliare.

Pas 2 Apăsați pe Editare Dispunere.

Pas 3 Puneți cursorul pe widget. Atunci când cursorul se schimbă în , apăsați și glisați widget-ul la poziția dorită
din dispunerea desktop-ului.

Glisare și fixare efectuată pe un widget este specifică utilizatorului conectat, a browserului utilizat și a
dispozitivului utilizat.În timpul modului editare, funcționalitățile widget sunt dezactivate.

Pas 4 Apăsați Salvare Dispunere.

Pentru a anula editarea dispunerii desktop-ului, apăsați pe Anulare Editare.Notă
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Redimensionarea unui widget
Funcția de redimensionare este activată de către administratorul dvs. Funcția redimensionare vă permite să
micșorați sau să extindeți widget-ul la o dimensiune particularizată în dispunerea desktop.

Nu puteți să redimensionați widget-ul dacă aveți doar un singur widget în pagina sau fila personalizată.Notă

Pentru a redimensiona un widget:

Înainte de a începe

Trebuie să fiți conectat la Desktop. Pentru informații suplimentare, consultați Conectare la Agent Desktop.

Procedură

Pas 1 Accesați pagina cu widget-uri personalizate apăsând pe pictograma personalizare de pe Bară de Navigare
sau selectați un widget cu file personalizate din panoul Informații Auxiliare.

Pas 2 Apăsați pe Editare Dispunere.

Pas 3 Puneți cursorul pe marginea widget-ului. Atunci când cursorul se schimbă în (mâner de dimensionare),

apăsați și glisați pentru a redimensiona widget-ul în dispunerea desktop.

Redimensionarea efectuată pe un widget este specifică utilizatorului conectat, a browserului utilizat și a
dispozitivului utilizat.În timpul modului editare, funcționalitățile widget sunt dezactivate.

indică redimensionarea verticală și indică redimensionarea orizontală.Notă

Pas 4 Apăsați Salvare Dispunere.

Pentru a anula editarea dispunerii desktop-ului, apăsați pe Anulare Editare.Notă

Resetare Dispunere Desktop
Dacă ați modificat aspectul spațiului de lucru utilizând caracteristica glisare și fixare sau redimensionare,
aspectul paginii particularizate sau fila particularizată poate fi resetat la vizualizarea implicită.

Pentru a reseta pagina particularizată sau aspectul personalizat cu file widget:

Înainte de a începe

Aveți posibilitatea să particularizați aspectul spațiului de lucru prin editarea aspectului implicit. Pentru mai
multe informații, consultați Glisare și FixareWidget, la pagina 116 sau Redimensionarea unui widget, la pagina
117.
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Procedură

Pas 1 Accesați pagina cu widget-uri personalizate apăsând pe pictograma personalizare de pe Bară de Navigare
sau selectați un widget cu file personalizate din panoul Informații Auxiliare.

Pas 2 Faceți clic pe Editare aspect > Resetare aspect.

Este afișat un mesaj de confirmare pentru resetarea aspectului selectat.

Pas 3 Faceţi clic pe OK.
Vizualizarea aspectului implicit de desktop este restaurată pentru pagina selectată sau pentru widget-ul
personalizat cu filă.

Resetare Completă Dispunere Desktop
Dacă ați modificat aspectul spațiului de lucru utilizând caracteristica glisare și fixare sau redimensionare,
întregul aspect al spațiului de lucru poate fi resetat la vizualizarea implicită.

Pentru a reseta întreaga dispunere desktop:

Înainte de a începe

Aveți posibilitatea să particularizați aspectul spațiului de lucru prin editarea aspectului implicit. Pentru mai
multe informații, consultați Glisare și FixareWidget, la pagina 116 sau Redimensionarea unui widget, la pagina
117.

Procedură

Pas 1 Apăsați Profil Utilizator în colțul din dreapta sus de pe desktop.
Pas 2 Din secțiunea Setări Utilizator, apăsați Resetare Completă Dispunere Desktop.

Este afișat un mesaj de confirmare pentru resetarea întregului aspect desktop.
Pas 3 Faceţi clic pe OK.

Vizualizarea aspectului implicit de desktop este restaurată pe diferite pagini și widget-uri personalizate cu
file.
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C A P I T O L U L 7
Rapoarte Statistici Performanță Agent

Puteți utiliza Agent Desktop pentru a accesa rapoartele cu statistici de performanță. Statistici Performanță
Agent Este widget-ul implicit de pagină care este afișat pe baza configurației definite de administratorul dvs.

Există două tipuri de rapoarte cu statistici:

• Rapoarte istorice— afișează datele istorice. Rapoartele sunt actualizate la fiecare 24 de ore.

• Rapoarte în timp real— afișează datele curente. Rapoartele sunt actualizate la un interval de timp care
este configurat de administratorul dvs.

• Fila pe care o selectați pe rapoartele Statistici Performanță Agent este reținută chiar dacă schimbați la
orice altă pagină și apoi reveniți la pagina de rapoarte Statistici Performanță Agent. Selecția de filă este
resetată la fila implicită atunci când vă deconectați din Agent Desktop, reîmprospătați/reîncărcați
browserul sau goliți memoria cache a browserului.

• Rapoartele Statistici Performanță Agent afișate în Agent Desktop respectă fusul orar al browserului.

• Rapoartele Statistici PerformanțăAgent afișate în Agent Desktop nu sunt compatibile cu funcționalitatea
Drill down.

Notă

• Acces Statistici Performanță Agent, la pagina 119
• Rezumat Raport, la pagina 120

Acces Statistici Performanță Agent
• Pentru a accesa rapoartele, apăsați pe Statistici Performanță Agent în Bară de Navigare. Următoarele
rapoarte sunt afișate în panoul Spațiu de lucru:

• Rezumat Raport, la pagina 120

• Statistici Agent - Istoric, la pagina 122

• Statistici Agent - Timp real, la pagina 124

• Statistici Agent după Stare - Istoric, la pagina 125

• Statistici Agent după Stare - Timp real, la pagina 126
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• Statisticile echipei - Istoric, la pagina 127

• Statisticile echipei - Timp real, la pagina 127

• Statistici coadă - Istoric, la pagina 128

• Raport Statistici Coadă - Timp real, la pagina 128

• Statistici Apeluri efectuate Agent - Istoric, la pagina 129

• Statistici Apeluri efectuate Agent - Timp real, la pagina 130

Pentru informații suplimentare despre rapoarte, consultați Ghidul utilizatorului pentru Cisco Webex Contact
Center Analyzer.

• Atunci când vă deconectați de la desktop, trebuie să închideți browserul. Lansați browserul și conectați-vă
din nou la desktop pentru a reflecta actualizările de configurație Cisco Webex Contact Center Analyzer.

• Dacă accesați Statistici Performanță Agent în modul incognito (navigare privată), trebuie să activați
modulele cookie de la terți pentru ca rapoartele Statistici Performanță Agent să se încarce cu succes.

Notă

Rezumat Raport
Raportul de sinteză reprezintă numărul de clienți pe care i-ați administrat și timpul mediu petrecut pentru a
concluziona conversațiile cu clienții.

Selectați opțiunile din listele extensibile Nume echipă, Nume coadă, Tip canal și Durată pentru a filtra
raportul.

Funcția Agent Desktop reține selecțiile de filtrare chiar dacă vă deconectați, reîmprospătați sau reîncărcați
browserul. Pentru a reseta filtrele la valoarea implicită, faceți clic pe linkul Resetare filtre.

Linkul Resetare filtre apare atunci când modificați valoarea implicită dintr-o listă extensibilă pentru a filtra
raportul.

Notă

Selectați din opțiunile din următoarele liste extensibile:

• Nume echipă

• Toate (implicit)

• O anumită echipă. Numele echipelor sunt afișate în lista verticală pe baza setărilor de profil ale
agentului.

• Nume coadă

• Toate (implicit)
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• O anumită coadă. Numele cozilor sunt afișate în lista verticală pe baza setărilor de profil ale
agentului.

• Tip Canal

• Toate (implicit)

• Chat

• E-mail

• Social

• Telefonie

Tipul de canal social apare pe baza setărilor organizaționale.Notă

• Durată

• Astăzi

• Ieri

• În această săptămână

• În ultima săptămână

• Ultimele 7 zile (implicit)

• În această lună

• În ultima lună

• Anul curent

Pentru a reîmprospăta manual datele afișate, faceți clic pe pictograma (Reîmprospătare).Notă

Următorul tabel listează parametrii care se afișează în raportul Rezumat:

DescriereParametru

Numărul total de interacțiuni cu clienții efectuate de echipa
dvs. în durata specificată.

Total administrat - Echipe

Timpul mediu petrecut de echipa ta pentru a gestiona o
interacțiune cu clientul.

Timp mediu administrat - Echipe

Timpul mediu petrecut de echipa ta pentru a concluziona o
interacțiune cu clientul.

Timp Mediu de Concluzionare - Echipe

Numărul total de interacțiuni cu clienții efectuate de dvs.Total administrate - Eu
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DescriereParametru

Timpul mediu petrecut pentru a gestiona o interacțiune cu
clientul.

Timp Mediu la Efectuare - Eu

Timpul mediu petrecut pentru a concluziona o interacțiune cu
clientul.

Timp mediu de finalizare - Eu

Numărul de contacte ale clienților care sunt în coadă pentru
echipele dvs în timp real.

Contacte în Coadă - Timp real

Numărul de agenți în stare Disponibil pentru echipele dvs în
timp real

Agenți Disponibili - Timp Real

Statistici Agent - Istoric
Raportul Statistici Agent - Istoric reprezintă statisticile dvs istorice.

Selectați opțiunile din lista extensibilă Interval sau Durată pentru a filtra raportul.

Funcția Agent Desktop reține selecțiile de filtrare chiar dacă vă deconectați, reîmprospătați sau reîncărcați
browserul. Pentru a reseta filtrele la valoarea implicită, faceți clic pe linkul Resetare filtre.

Linkul Resetare filtre apare atunci când modificați valoarea implicită dintr-o listă extensibilă pentru a filtra
raportul.

Notă

Opțiunile afișate în lista extensibilă Interval depind deDurata selectată. De exemplu, dacăDurata selectată
este Ultimele 7 zile, lista extensibilă Interval afișează următoarele opțiuni:

• 30 Minute

• Orar

• Zilnic (implicit)

Selectați dintre următoarele opțiuni din lista extensibilă Durată:

• Astăzi

• Ieri

• În această săptămână

• În ultima săptămână

• Ultimele 7 zile (implicit)

• În această lună

• În ultima lună

• Anul curent

Următorul tabel afișează lista extensibilă Interval în funcție de Durata selectată.
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Tabel 6. Durata și opțiunile de interval corespunzătoare

IntervalDurată

• 15 Minute

• 30 Minute

• Orar

• Zilnic

• Astăzi

• Ieri

• 30 Minute

• Orar

• Zilnic

• În această săptămână

• În ultima săptămână

• Ultimele 7 zile

• Zilnic

• Săptămânal

• În această lună

• În ultima lună

• Zilnic

• Săptămânal

• Lunar

Anul curent

Pentru a reîmprospăta manual datele afișate, faceți clic pe pictograma (Reîmprospătare).Notă

Raportul statistic istoric este afișat ca reprezentare grafică a datelor din secțiunea Grafic Statistici Agent și
rezumatul raportului în secțiunea Rezumat detaliat a tabelului.

Pentru a vizualiza raportul în Cisco Webex Contact Center Analyzer, faceți clic pe pictograma Lansare care
se afișează în partea dreaptă aGraficului Statistici Agent după Stare sau înRezumatul de Stare Detaliat.

Trebuie să aveți permisiuni pentru a accesa Cisco Webex Contact Center Analyzer.Notă

Următorii sunt parametrii care sunt afișați în secțiunea tabelului Rezumat Detaliat după Stare din raportul
Statistici Agent - Istoric:

DescriereParametru

Intervalul de timp pentru raport.Interval

Modul de interacțiune a clienților, cum ar fi chat, e-mail, social, sau
telefonie.

Tip Canal

Data și ora locală la care s-a conectat agentul.Ora de Conectare Inițială
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DescriereParametru

Data și ora locală la care s-a deconectat agentul.Ora de Deconectare Finală

Numărul total de interacțiuni de intrare cu clientul pe care agentul le
efectuează în cadrul intervalului.

# Contacte Efectuate

Timpul mediu petrecut de agent pentru a gestiona o solicitare a clientului.
Timpul mediu include durata de conectare, durata de așteptare și durata
de concluzionare.

Timp Mediu la Efectuare

Timpul mediu necesar pentru ca agentul să concluzioneze o interacțiune
cu clientul.

Timp Mediu de Concluzionare

Rezumatul raportului este afișat la sfârșitul secțiunii Rezumat Detaliat a tabelului.

Statistici Agent - Timp real
Raportul Statistici Agent - Timp real reprezintă statisticile în timp real.

Pentru a reîmprospăta manual datele afișate, faceți clic pe pictograma (Reîmprospătare).Notă

Raportul statistic timp real este afișat ca reprezentare grafică a datelor din Grafic Statistici Agent în Timp
real și rezumatul raportului în tabelul Rezumat detaliat.

Pentru a vizualiza raportul în Cisco Webex Contact Center Analyzer, faceți clic pe pictograma Lansare care
se afișează în partea dreaptă a Graficului Statistici Agent Timp Real sau în Rezumatul Detaliat.

Trebuie să aveți permisiuni pentru a accesa Cisco Webex Contact Center Analyzer.Notă

Următorii sunt parametrii afișați în tabelul din secțiunea Rezumat Detaliat din raportul Statistici Agent -
Timp real:

DescriereParametru

Un șir pentru a identifica sesiunea de login a agentului.ID Sesiune Agent

Modul de interacțiune a clienților, cum ar fi chat, e-mail, social, sau
telefonie.

Tip Canal

Data și ora locală la care s-a conectat agentul.Oră Conectare

Data și ora locală la care s-a deconectat agentul.Oră Deconectare

Numărul total de interacțiuni de intrare cu clientul pe care agentul le
efectuează în cadrul intervalului.

# Contacte Efectuate
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DescriereParametru

Timpul mediu petrecut de agent pentru a gestiona o solicitare a clientului.
Timpul mediu include durata de conectare, durata de așteptare și durata de
concluzionare.

Timp Mediu la Efectuare

Timpul mediu necesar pentru ca agentul să concluzioneze o interacțiune
cu clientul.

Timp Mediu de Concluzionare

Rezumatul raportului este afișat la sfârșitul secțiunii Rezumat Detaliat a tabelului.

Statistici Agent după Stare - Istoric
Raportul Statistici Agent după Stare - Istoric afișează statisticile pentru activitatea bazată pe stările dvs.

Selectați opțiunile din lista extensibilă Interval sau Durată pentru a filtra raportul.

Funcția Agent Desktop reține selecțiile de filtrare chiar dacă vă deconectați, reîmprospătați sau reîncărcați
browserul. Pentru a reseta filtrele la valoarea implicită, faceți clic pe linkul Resetare filtre.

Linkul Resetare filtre apare atunci când modificați valoarea implicită dintr-o listă extensibilă pentru a filtra
raportul.

Notă

Opțiunile afișate în lista extensibilă Interval depind deDurata selectată. De exemplu, dacăDurata selectată
este Ultimele 7 zile, lista extensibilă Interval afișează următoarele opțiuni:

• 30 Minute

• Orar

• Zilnic (implicit)

Selectați dintre următoarele opțiuni din lista extensibilă Durată:

• Astăzi

• Ieri

• În această săptămână

• În ultima săptămână

• Ultimele 7 zile (implicit)

• În această lună

• În ultima lună

• Anul curent

Pentru mai multe informații, consultați Tabel 6. Durata și opțiunile de interval corespunzătoare.
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Pentru a reîmprospăta manual datele afișate, faceți clic pe pictograma (Reîmprospătare).Notă

Raportul statistic istoric este afișat ca reprezentare grafică a datelor în Grafic Statistici Agent după Stare
și rezumatul raportului în tabelul Rezumat Stare detaliată.

Pentru a vizualiza raportul în Cisco Webex Contact Center Analyzer, faceți clic pe pictograma Lansare care
se afișează în partea dreaptă aGraficului Statistici Agent după Stare sau înRezumatul de Stare Detaliat.

Trebuie să aveți permisiuni pentru a accesa Cisco Webex Contact Center Analyzer.Notă

Următorii sunt parametrii afișați în tabelul din secțiuneaRezumat Detaliat după Stare din raportul Statistici
Agent după Stare - Istoric:

DescriereParametru

Intervalul de timp pentru raport.Interval

Un șir pentru a identifica sesiunea de login a agentului.ID Sesiune Agent

Starea stabilită de un agent sau de sistem, cum ar fi inactiv, disponibil
și așa mai departe.

Stare Activitate

Durata pe care un agent o petrece în starea corespunzătoare.Durată Stare

Rezumatul raportului este afișat la sfârșitul secțiunii Rezumat Detaliat a tabelului.

Statistici Agent după Stare - Timp real
Raportul Grafic Statistici Agent după Stare - Timp Real reprezintă statisticile pentru activitatea bazată pe
stările dvs în timp real.

Pentru a reîmprospăta manual datele afișate, faceți clic pe pictograma (Reîmprospătare).Notă

Raportul statistic timp real este afișat ca reprezentare grafică a datelor înGrafic Statistici Agent după Stare
și rezumatul raportului în tabelul Rezumat Stare detaliată.

Pentru a vizualiza raportul în Cisco Webex Contact Center Analyzer, faceți clic pe pictograma Lansare care
se afișează în partea dreaptă aGraficului Statistici Agent după Stare sau înRezumatul de Stare Detaliat.

Trebuie să aveți permisiuni pentru a accesa Cisco Webex Contact Center Analyzer.Notă

Următorii sunt parametrii care sunt afișați în secțiunea tabelului Rezumat Detaliat după Stare din raportul
Statistici Agent după Stare - Timp Real:
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DescriereParametru

Un șir pentru a identifica sesiunea de login a agentului.ID Sesiune Agent

Starea stabilită de un agent sau de sistem, cum ar fi inactiv, disponibil
și așa mai departe.

Stare Activitate

Durata pe care un agent o petrece în starea corespunzătoare.Durată Stare

Rezumatul raportului este afișat la sfârșitul secțiunii Rezumat Detaliat a tabelului.

Statisticile echipei - Istoric
Raportul Statisticile echipei - Istoric afișează statisticile istorice ale tuturor echipelor la care sunteți mapat.

Următorii sunt parametrii afișați în raportul Statisticile echipei - Istoric:

DescriereParametru

Intervalul de timp pentru raport.Interval

Numele echipei.Nume echipă

Numele agentului.Nume agent

Numărul total de interacțiuni cu clientul pe care agentul le efectuează
în cadrul intervalului.

# Contacte Efectuate

Numărul total de interacțiuni cu clienții efectuate de agent pentru un
tip de canal (de exemplu, apel vocal).

Total contacte administrate

Numărul total de interacțiuni de intrare cu clienții efectuate de agent.Contacte de intrare gestionate

Numărul total de interacțiuni de reapelare a clientului efectuate de
agent.

Reapelări Gestionate

Numărul total de interacțiuni externe cu clienții efectuate de agent.Apeluri Externe Gestionate

Timpul mediu pe care agentul îl petrece pentru a gestiona un client.
Timpul mediu include durata de conectare, durata de așteptare și durata
de concluzionare.

Timp Mediu la Efectuare

Timpul mediu necesar pentru ca agentul să concluzioneze o
interacțiune cu clientul.

Timp Mediu de Concluzionare

Rezumatul raportului este afișat la sfârșitul tabelului.

Statisticile echipei - Timp real
Raportul Statisticile Echipei - Timp real afișează statisticile în timp real ale tuturor echipelor cu care sunteți
asociat.

Următorii parametrii sunt cei afișați în raportul Statisticile echipei - Timp real:

Ghidul utilizatorului Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
127

Rapoarte Statistici Performanță Agent
Statisticile echipei - Istoric



DescriereParametru

Numele echipei.Nume echipă

Numele agentului.Nume agent

Starea agentului, cum ar fi Repaus, Disponibil și așa mai departe.Starea Curentă

Numărul total de interacțiuni cu clientul pe care agentul le efectuează
în cadrul intervalului.

# Contacte Efectuate

Timpul mediu pe care agentul îl petrece pentru a gestiona un client.
Timpul mediu include durata de conectare, durata de așteptare și durata
de concluzionare.

Timp Mediu la Efectuare

Timpul mediu necesar pentru ca agentul să concluzioneze o
interacțiune cu clientul.

Timp Mediu de Concluzionare

Rezumatul raportului este afișat la sfârșitul tabelului.

Statistici coadă - Istoric
Raportul Statistici Coadă - Istoric afișează statisticile istorice pentru toate cozile la care sunteți mapat.

Următorii sunt parametrii afișați în raportul Statistici Coadă - Istoric:

DescriereParametru

Intervalul raportului.Interval

Modul de interacțiune a clienților, cum ar fi chat, e-mail, social, sau
telefonie.

Tip Canal

Numele unei cozi.Nume coadă

Numărul de contacte ale clienților la care răspunde agentul în cadrul
nivelului de serviciu pe care administratorul l-a anticipat pentru coadă.

# Contacte

Timpul mediu pe care îl așteaptă clientul într-o coadă înainte ca agentul
să îi răspundă.

TimpMediu Așteptare în Coadă

Cel mai lung timp pe care clientul îl petrece în coadă înainte ca un agent
să răspundă.

Contactul cu cel mai lung timp
în așteptare

Numărul de contacte ale clienților la care nu răspunde niciun agent.# Contacte Abandonate

Rezumatul raportului este afișat la sfârșitul tabelului.

Raport Statistici Coadă - Timp real
Raportul Statistici Coadă - Timp Real afișează statisticile în timp real pentru toate cozile la care sunteți mapat.

Următorii sunt parametrii afișați în raportul Statistici Coadă - Timp Real:
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DescriereParametru

Modul de interacțiune a clienților, cum ar fi chat, e-mail, social, sau
telefonie.

Tip Canal

Numele unei cozi.Nume coadă

Numărul de contacte ale clienților la care răspunde agentul în cadrul
nivelului de serviciu pe care administratorul l-a anticipat pentru coadă.

# Contacte

Numărul total de interacțiuni cu clienții, care sunt gestionate pentru coadă.# Contacte Efectuate

Numărul de contacte ale clienților din coadă la un moment dat.# Contacte în așteptare în coadă

Timpul mediu pe care îl așteaptă clientul într-o coadă înainte ca agentul
să îi răspundă.

TimpMediu Așteptare în Coadă

Cel mai lung timp pe care clientul îl petrece în coadă înainte ca un agent
să răspundă. Apelurile primite în ultimele 24 de ore sunt luate în
considerare. Apelurile care sunt în prezent în coadă nu sunt luate în
considerare.

Cel mai lung contact gestionat
din coadă

Numărul de contacte ale clienților la care nu răspunde niciun agent.# Contacte Abandonate

Rezumatul raportului este afișat la sfârșitul tabelului.

Statistici Apeluri efectuate Agent - Istoric
Raportul Statistici Apeluri efectuate Agent - Istoric afișează statisticile istorice pentru apelurile externe
efectuate de un agent.

Următorii sunt parametrii afișați în raportul Statistici Apeluri efectuate Agent - Istoric:

DescriereParametru

Numele unui agent.Nume agent

Intervalul de timp pentru raport.Interval

Modul de interacțiune a clienților, cum ar fi chat, e-mail, social, sau
telefonie.

Tip Canal

Data și ora locală la care s-a conectat agentul.Ora de Conectare Inițială

Numărul de apeluri externe efectuate de către un agent în cadrul
intervalului.

Contact Extern Gestionat

Timpul mediu petrecut de agent pentru a gestiona apelurile externe.
Timpul mediu include durata de conectare, durata de așteptare și
durata de concluzionare.

TimpMediu la Efectuare Apel Extern

Cantitatea totală de timp pe care un agent o petrece discutând cu
clientul într-un apel extern, inclusiv timpul de așteptare.

Durată Conectare Apel Extern
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DescriereParametru

Timpul mediu pe care îl petrece un agent discutând cu clientul la un
apel extern, inclusiv timpul de așteptare.

Timp Mediu Conectat Apel Extern

Cantitatea totală de timp pe care un agent o petrece discutând cu
clientul într-un apel extern, fără timpul de așteptare.

Durată Apelare Externă

De câte ori au fost transferate apelurile.Număr de Transferuri

Durata medie pentru care un agent s-a consultat cu un alt agent sau
o terță parte, păstrând apelantul în așteptare.

DuratăMedie Apel Consultare

Rezumatul raportului este afișat la sfârșitul tabelului.

Statistici Apeluri efectuate Agent - Timp real
Raportul Statistici Apeluri efectuate Agent - Timp real afișează statisticile în timp real pentru apelurile externe
efectuate de un agent.

Următorii sunt parametrii afișați în raportul Statistici Apeluri efectuate Agent - Timp real:

DescriereParametru

Intervalul de timp pentru raport.Interval

Numele unui agent.Nume agent

Modul de interacțiune a clienților, cum ar fi chat, e-mail,
social, sau telefonie.

Tip Canal

Data și ora locală la care s-a conectat agentul.Oră Conectare

Numărul de apeluri externe efectuate de către un agent în
cadrul intervalului.

Contact Extern Gestionat

Timpul mediu petrecut de agent pentru a gestiona apelurile
externe. Timpul mediu include durata de conectare, durata de
așteptare și durata de concluzionare.

Timp Mediu la Efectuare Apel Extern

Cantitatea totală de timp pe care un agent o petrece discutând
cu clientul într-un apel extern, inclusiv timpul de așteptare.

Durată Conectare Apel Extern

Timpul mediu pe care îl petrece un agent discutând cu clientul
la un apel extern, inclusiv timpul de așteptare.

Timp Mediu Conectat Apel Extern

Cantitatea totală de timp pe care un agent o petrece discutând
cu clientul într-un apel extern, fără timpul de așteptare.

Durată Apelare Externă

Rezumatul raportului este afișat la sfârșitul tabelului.
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C A P I T O L U L 8
Cerințe de Rețea

• Lățime de bandă, la pagina 131

Lățime de bandă
Următoarele sunt cerințele de lățime de bandă pentru Agent Desktop:

• Performanțe optime: este necesară o conexiune de mare viteză la internet cu o lățime de bandă de rețea
minimă recomandată de 512 kbps (kilobiți pe secundă).

• Solicitări de transfer date: transferurile de date variază de la 1 la 100 kbps în medie, iar la vârf, valoarea
variază de la 2 la 3 MB.

Datele utile variază în funcție de activitățile Agent Desktop, solicitările și
frecvența activităților sau solicitărilor.

Notă

• Lățime de bandă suplimentară: o lățime de bandă de rețea minim recomandată de 100 kbps trebuie să
fie alocată separat pentru traficul de voce pentru toate punctele finale compatibile de agentWebex Contact
Center.

Atunci când este accesat Agent Desktop pentru prima dată sau cache-ul șters, titlul particularizat, logo-ul
particularizat, și pictogramele particularizate se încarcă în Bară de Navigare după câteva secunde.

Notă

Timp estimat pentru lansarea Agent Desktop

Când lansați aplicația Agent Desktop pentru prima dată, durează sub opt secunde pentru a se încărca. Dacă
datele aplicației Agent Desktop sunt memorate în cache, aplicația se încarcă în mai puțin de patru secunde.
Timpul este în funcție de viteza și disponibilitatea rețelei.

Dacă aplicația Agent Desktop nu se încarcă, sunteți notificat cu un mesaj de eroare. Puteți partaja detaliile
cu administratorul pentru a depana problema.
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