
Používateľská príručka Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
Prvé vydanie: 2020-12-02

Posledná zmena: 2022-07-28

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
http://www.cisco.com
Tel: 408 526-4000

800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883



THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS,
INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH
THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY,
CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of
the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED “AS IS" WITH ALL FAULTS.
CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT
LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS
HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network
topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional
and coincidental.

All printed copies and duplicate soft copies of this document are considered uncontrolled. See the current online version for the latest version.

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses and phone numbers are listed on the Cisco website at www.cisco.com/go/offices.

Cisco a logo Cisco sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Cisco a/alebo jej dcérskych spoločností v USA a iných krajinách. Zoznam ochranných známok
spoločnosti Cisco nájdete na adrese: https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html. Ochranné známky tretích strán uvedené v tomto dokumente sú majetkom príslušných
vlastníkov. Použitie slova partner nenaznačuje partnerský vzťah medzi spoločnosťou Cisco a žiadnou inou spoločnosťou. (1721R)

© 2020–2022 Cisco Systems, Inc. Všetky práva vyhradené.

https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html


O B S A H

Predslov ixP R E D S L O V :

História zmien ix

Informácie o tejto príručke xvii

Cieľová skupina xvii

Súvisiaca dokumentácia xvii

Komunikácia, služby a ďalšie informácie xvii

Spätná väzba k dokumentácii xvii

Konvencie xviii

Úvod 1K A P I T O L A 1

Agent Desktop Prehľad 1

Požiadavky Agent Desktop 2

Systémové požiadavky 2

Požiadavky prehliadača 2

Infraštruktúra virtuálnej plochy (VDI) 3

Požiadavky telefónu 3

Zariadenia agenta 4

Lokalizácia 5

Rozhranie Agent Desktop 5

Vodorovná hlavička 7

Navigačná lišta 8

Zoznam úloh 9

Vyskakovacie okno 11

História interakcie agenta 13

Kontrola interakcie 14

Pracovný priestor 15

Používateľská príručka Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
iii



Panel Pomocné informácie 15

Bežné funkcie pre Nové digitálne kanály 17

Textové prílohy 17

E-mailové prílohy 17

Šablóny 18

Bohaté formátovanie 19

Režimy Rich Composer 20

Spustiť pracovný postup 20

Oznámenia 21

Klávesové skratky 21

Potvrdenie o doručení 22

Stav a pripojené časovače 22

Upozornenia 24

Vyskakovacie oznámenia – prehliadač 25

Nastavenia prehliadača pre Chrome 25

Oznámenia plochy 26

Stavy agenta 28

Stavy dostupnosti agentov 28

Stavy hlasového hovoru 32

Stavy e-mailu a konverzácie 33

Dostupnosť 33

Podpora čítačky obrazovky 38

Prístup ku klávesovým skratkám 39

Klávesové skratky agenta 40

Práca s Agent Desktop 43K A P I T O L A 2

Prihláste sa do Agent Desktop 43

Odozva 45

Inštalácia aplikácie Počítač 47

Zmena stavu dostupnosti 48

Odozva na časový limit nečinnosti 48

Použitie dôvodu kompletizácie 49

Odstrániť ukončenú interakciu 50

Riešenie problémov s plochou 51

Používateľská príručka Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
iv

Obsah



Vyskakovacie okno 51

Prístup k vyskakovaciemu oknu 52

Používateľský profil 53

Zmena tímu 54

Zobrazenie kapacity kanála 54

Zapnutie alebo vypnutie nastavení oznámení 55

Prístup k centru oznámení 56

Správa chýb sťahovania 56

Aplikácia Webex 57

Prístup Aplikácia Webex 59

Pridanie emotikonov v konverzácii WhatsApp 62

Odhlásenie z Počítač 62

Správa hlasových hovorov 63K A P I T O L A 3

Prijatie hovoru 63

Volať späť 64

Premenné údajov priradených k hovoru 65

Úprava premenných údajov priradených k hovoru 65

Podržanie hovoru a pokračovanie v hovore 66

Záznam hlasového hovoru 67

Prepojenie hovoru 67

Začatie konzultovaného hovoru 69

Začatie konferenčného hovoru 72

Uskutočnite odchádzajúci hovor 74

Uskutočnenie hovoru s vytáčaním z História interakcie agenta 76

Uskutočnenie hovoru z predchádzajúcich ukážkových kampaní 78

Ukončenie hovoru 79

Správa nových digitálnych kontaktov 81K A P I T O L A 4

Správa Facebook Messenger konverzácií 81

Informácie o miniaplikácii Facebook Messenger 81

Odpovedanie na konverzáciu Facebook Messenger 82

Prenos konverzácie Facebook Messenger 83

Začnite konferenčnú konverzáciu Facebook Messenger 84

Používateľská príručka Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
v

Obsah



Ukončenie konverzácie Facebook Messenger 84

Správa konverzácií SMS 85

Informácie o miniaplikácii SMS 85

Odpovedanie na SMS konverzáciu 86

Presmerovanie konverzácie SMS 86

Spustenie konferencie konverzácie SMS 87

Ukončenie konverzácie SMS 88

Správa konverzácií WebChat 88

Informácie o miniaplikácii WebChat 89

Odpovedanie na konverzáciu WebChat 89

Prenos konverzácie WebChat 90

Spustenie konferencie WebChat 91

Ukončenie konverzácie WebChat 92

Správa konverzácií na e-maile 92

Informácie o miniaplikácii E-mail 92

Odpovedanie na konverzáciu E-mail 93

Odoslanie odpovede 94

Prenos e-mailovej konverzácie 95

Správa konverzácií WhatsApp 96

Informácie o miniaplikácii WhatsApp 96

Odpoveď na konverzáciu WhatsApp 96

Prenos konverzácie WhatsApp 97

Spustenie konferencie konverzácie WhatsApp 98

Ukončenie konverzácie WhatsApp 99

Správa rozhovorov a e-mailov (zastarané) 101K A P I T O L A 5

Správa četov 101

Odpovedanie na konverzáciu 101

Preddefinované odpovede v konverzácii 103

Prenos konverzácie 103

Začatie konferenčnej konverzácie 104

Ukončenie konverzácie 105

Správa e-mailov 106

Reagovanie na e-mail 106

Používateľská príručka Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
vi

Obsah



Preddefinovaná Šablóna e-mailu 107

Odoslanie rýchlej odpovede 108

Odoslanie štandardnej odpovede 108

Prenos e-mailu 110

Správa miniaplikácií 111K A P I T O L A 6

Cisco Webex Experience Management 112

Prepis IVR 113

Úprava rozloženia plochy 113

Presúvanie miniaplikácie 114

Zmena veľkosti miniaplikácie 115

Obnoviť rozloženie plochy 115

Obnoviť celé rozloženie plochy 116

Správy Štatistiky výkonu agenta 117K A P I T O L A 7

Prístup Štatistiky výkonu agenta 117

Súhrnná správa 118

Štatistiky agenta – historické 120

Štatistiky agenta – okamžité 122

Štatistiky agenta podľa stavu – historické 123

Štatistiky agenta podľa stavu – v reálnom čase 124

Štatistiky tímu – historické 125

Štatistiky tímu – okamžité 125

Štatistiky radu – historické 126

Štatistiky radu – správa v reálnom čase 126

Štatistiky odchádzajúcich hovorov agenta – historické 127

Štatistiky odchádzajúcich hovorov agenta – okamžité 128

Požiadavky siete 129K A P I T O L A 8

Šírka pásma 129

Používateľská príručka Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
vii

Obsah



Používateľská príručka Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
viii

Obsah



Predslov

• História zmien, na strane ix
• Informácie o tejto príručke, na strane xvii
• Cieľová skupina, na strane xvii
• Súvisiaca dokumentácia, na strane xvii
• Komunikácia, služby a ďalšie informácie, na strane xvii
• Spätná väzba k dokumentácii, na strane xvii
• Konvencie, na strane xviii

História zmien
Táto tabuľka obsahuje zoznam zmien vykonaných v tejto príručke. Najnovšie zmeny sa zobrazujú v hornej
časti.

DátumPozrite siZmena

September
2022

#unique_4 unique_4_Connect_42_cmd_rnj_
dz2_vsb, na strane 45

Aktualizovaná poznámka.

September
2022

Vyskakovacie okno, na strane 51Aktualizovaná poznámka. Na koniec témy sa
pridal tretí bod.

September
2022

Prepojenie hovoru, na strane 67Odstránená informácia o nezobrazenom
vstupnom bode.

August 2022Začatie konzultovaného hovoru, na strane 69Pridané informácie o začatí konzultačného
hovoru na vytáčané číslo namapované na
vstupný bod.

August 2022Prepojenie hovoru, na strane 67Pridané informácie o odovzdaní hovoru
prostredníctvom vytáčaného čísla na vstupný
bod.
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DátumPozrite siZmena

August 2022Vyskakovacie okno, na strane 11

Kontrola interakcie, na strane 14

Prijatie hovoru, na strane 63

Premenné údajov priradených k hovoru, na
strane 65

Začatie konzultovaného hovoru, na strane 69

Pridané informácie o premenných, ktoré sa
zobrazujú v kontextovom okne hlasového
hovoru a na paneli Kontrola interakcie.

Júl 2022Odozva na časový limit nečinnosti, na strane
48

Pridané informácie o predĺženom časovom
limite nečinnosti.

Júl 2022Prihláste sa do Agent Desktop, na strane 43Pridané informácie o rozložení plochy
priradenej vášmu tímu.

Júl 2022Prihláste sa do Agent Desktop, na strane 43Pridané informácie o obrázku na pozadí na
stránke úlohy.

Júl 2022Obsadené, na strane 30

Stav a pripojené časovače, na strane 22

Pridané informácie o značke „Obsadené“.

Júl 2022Navigačná lišta, na strane 8Pridané informácie o funkcii spätnej väzby.

Júl 2022Systémové požiadavky, na strane 2

Požiadavky prehliadača, na strane 2

Nastavenia prehliadača pre Chrome, na strane
25

Inštalácia aplikácie Počítač, na strane 47

Pridané informácie o podpore systému
Windows 11.

Júl 2022Správa konverzácií WhatsApp, na strane 96

Pridanie emotikonov v konverzácii
WhatsApp, na strane 62

Pridané informácie o kanáli WhatsApp.

Jún 2022Volať späť, na strane 64Pridané informácie o podrobnostiach týkajúce
sa webového spätného volania (spätné
volanie).
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DátumPozrite siZmena

Vyskakovacie okno, na strane 11

Prijatie hovoru, na strane 63

Volať späť, na strane 64

Uskutočnite odchádzajúci hovor, na strane
74

Odpovedanie na konverzáciu Facebook
Messenger, na strane 82

Odpovedanie na konverzáciu Facebook
Messenger, na strane 82

Odpovedanie na konverzáciu WebChat, na
strane 89

Odpovedanie na konverzáciu E-mail, na
strane 93

Odpovedanie na SMS konverzáciu, na strane
86

Odpoveď na konverzáciu WhatsApp, na
strane 96

Odpovedanie na konverzáciu, na strane 101

Reagovanie na e-mail, na strane 106

Pridané kontextové informácie pre
prichádzajúcu požiadavku.

Jún 2022Lokalizácia, na strane 5Pridaná podpora na lokalizáciu používateľskej
príručky Agent Desktop pre 12 nových
jazykov.

Máj 2022Uskutočnite odchádzajúci hovor, na strane
74

Pridané informácie o chybových hláseniach
v prípade neúspešného odchádzajúceho
hovoru.

Premenné údajov priradených k hovoru, na
strane 65

Úprava premenných údajov priradených k
hovoru, na strane 65

Pridané informácie o zabezpečených
premenných.

Apríl 2022Prihláste sa do Agent Desktop, na strane 43Na úvodnej stránke sa odstránili ilustrácie
pozadia.

Apríl 2022Panel Pomocné informácie, na strane 15Pridané informácie o preskupovaní kariet na
paneli Pomocné informácie.

Apríl 2022Stavy dostupnosti agentov, na strane 28Pridané informácie o podrobnostiach RONA.

Apríl 2022Odstrániť ukončenú interakciu, na strane 50Pridané informácie o nereagujúcej interakcii
zákazníka.
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DátumPozrite siZmena

Zmena tímu, na strane 54Pridané informácie o zapamätaní aktualizácií
nastavení profilu.

Prihláste sa do Agent Desktop, na strane 43Pridané informácie o hláseniach na pruhu s
informáciami.

Prihláste sa do Agent Desktop, na strane 43Pridané informácie o prihlasovaní sa pomocou
kódu krajiny.

Šírka pásma, na strane 129

Dostupnosť, na strane 33

Podpora čítačky obrazovky, na strane 38

Pridané informácie o funkcii poznámky.

Február 2022Uskutočnite odchádzajúci hovor, na strane
74

Uskutočnenie hovoru z predchádzajúcich
ukážkových kampaní, na strane 78

Volať späť, na strane 64

Pridané informácie o maximálnom limite pre
súbežné hovory v centre kontaktov a o
kódoch príčiny, ktoré sa zobrazujú.

Volať späť, na strane 64Odstráni sa tlačidlo Zrušiť na karte kontaktu
v žiadostiach o spätné volanie.

Január 2022Prihláste sa do Agent Desktop, na strane 43

Prepojenie hovoru, na strane 67

Začatie konzultovaného hovoru, na strane 69

Uskutočnite odchádzajúci hovor, na strane
74

Aktualizované informácie o číselnom formáte
E.164 a podrobnostiachmedzinárodného kódu
vytáčania.

Január 2022Úprava premenných údajov priradených k
hovoru, na strane 65

Pridané informácie o maximálnom počte
znakov pre hodnotu premennej CAD.

December
2021

Súhrnná správa, na strane 118

Štatistiky agenta – historické, na strane 120

Štatistiky agenta podľa stavu – historické, na
strane 123

Ďalšie informácie o ponechaní podrobností
o filtri v správach Štatistiky výkonu agenta
(APS).

December
2021

Prepojenie hovoru, na strane 67

Začatie konzultovaného hovoru, na strane 69

Uskutočnite odchádzajúci hovor, na strane
74

Aktualizovaný zoznam podporovaných
špeciálnych znakov v číselníku pre hovory.
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DátumPozrite siZmena

December
2021

Zoznam úloh, na strane 9

Prijatie hovoru, na strane 63

Volať späť, na strane 64

Uskutočnite odchádzajúci hovor, na strane
74

Uskutočnenie hovoru z predchádzajúcich
ukážkových kampaní, na strane 78

Aktualizované vyskakovacie štítky
prichádzajúceho hovoru.

November
2021

Panel Pomocné informácie, na strane 15Aktualizácia maximálnych podrobností
záznamu na karte História kontaktov.

October 2021História interakcie agenta, na strane 13

Uskutočnenie hovoru s vytáčaním z História
interakcie agenta, na strane 76

Uskutočnenie hovoru s vytáčaním z História
interakcie agenta.

October 2021Lokalizácia, na strane 5Pridaná podpora pre lokalizáciu dvoch nových
jazykov – angličtina (Spojené kráľovstvo) a
portugalčina (Portugalsko).

September
2021

Prihláste sa do Agent Desktop, na strane 43Aktualizované predvolené podrobnosti DN.

September
2021

Aplikácia Webex, na strane 57

Zariadenia agenta, na strane 4

Oznámenia plochy, na strane 26

Dostupnosť, na strane 33

Klávesové skratky agenta, na strane 40

Pridané podrobnosti Aplikácia Webex.

September
2021

Správa miniaplikácií, na strane 111

Správy Štatistiky výkonu agenta, na strane
117

Aktualizované podrobnosti o trvalých kartách.

September
2021

Súhrnná správa, na strane 118Aktualizované parametre na stránke súhrnu.

Rozhranie Agent Desktop, na strane 5

Prihláste sa do Agent Desktop, na strane 43

Správa miniaplikácií, na strane 111

Pridané podrobnosti o domovskej stránke.

Júl 2021Rozhranie Agent Desktop, na strane 5

Bežné funkcie pre Nové digitálne kanály, na
strane 17

Pridané nové digitálne kanály: Facebook
Messenger, WebChat, E-mail a SMS
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DátumPozrite siZmena

Júl 2021Vyskakovacie okno, na strane 51Aktualizované vyskakovacie podrobnosti
obrazovky.

Jún 2021Stavy dostupnosti agentov, na strane 28Aktualizované podrobnosti RONA.

Jún 2021Vodorovná hlavička, na strane 7

Oznámenia plochy, na strane 26

Prístup k vyskakovaciemu oknu, na strane
52

Aktualizované podrobnosti o hypertextovom
prepojení vyskakovacieho okna.

Jún 2021Vodorovná hlavička, na strane 7

Odozva, na strane 45

Zmena stavu dostupnosti, na strane 48

Aktualizované podrobnosti popisu na
vodorovná hlavička.

Jún 2021Používateľský profil, na strane 53Pridané podrobnosti o profilovom obrázku.

Jún 2021Zobrazenie kapacity kanála, na strane 54Pridané informácie o označeniach typumédia.

Jún 2021Panel Pomocné informácie, na strane 15

Dostupnosť, na strane 33

Reagovanie na e-mail, na strane 106

Zmenené prepojenie Zobraziť prepis na
prepojenie Zobraziť e-mailovú správu.

Jún 2021Panel Pomocné informácie, na strane 15

Prihláste sa do Agent Desktop, na strane 43

Pridané vylepšenia používateľských
skúseností.

Jún 2021Prístup ku klávesovým skratkám, na strane
39

Pridané podrobnosti o minimálnej šírke a
výške v dialógovom okne Zoznam
klávesových skratiek.

Jún 2021Prepojenie hovoru, na strane 67

Začatie konzultovaného hovoru, na strane 69

Aktualizované rozbaľovacie podrobnosti o
vytáčanom čísla.

Jún 2021Uskutočnite odchádzajúci hovor, na strane
74

Aktualizované predvolené podrobnosti
vytáčania ANI.

Máj 2021—Odstránená kapitola Správa konverzácií na
sociálnych sieťach.

Apríl 2021Zoznam úloh, na strane 9Pridané podrobnosti pre možnosti Prijať
všetky úlohy a Nové odpovede.

Apríl 2021Stavy dostupnosti agentov, na strane 28Aktualizované podrobnosti o čase RONA.

Apríl 2021Zmena stavu dostupnosti, na strane 48Pridané vyhľadávacie pole na filtrovanie
zoznamu.
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DátumPozrite siZmena

Apríl 2021Prihláste sa do Agent Desktop, na strane 43

Prepojenie hovoru, na strane 67

Začatie konzultovaného hovoru, na strane 69

Aktualizované podrobnosti o špeciálnych
znakoch.

Marec 2021Používateľský profil, na strane 53Zmenil sa názov štítka z vytáčaného čísla na
telefónne číslo.

Marec 2021Odozva, na strane 45Aktualizované informácie o názve a logu v
menšej oblasti zobrazenia.

Marec 2021Prepojenie hovoru, na strane 67

Začatie konzultovaného hovoru, na strane 69

Prenos konverzácie, na strane 103

Prenos e-mailu, na strane 110

Obnovte možnosť zoznamu v dialógových
oknách Žiadosť o konzultáciu a Žiadosť o
prepojenie.

Marec 2021Úprava premenných údajov priradených k
hovoru, na strane 65

Aktualizované podrobnosti o výbere dátumu.

Marec 2021Uskutočnite odchádzajúci hovor, na strane
74

Zmenil sa názov odchádzajúcej ikony na
ikonu vytáčania.

Aktualizované podrobnosti o špeciálnych
znakoch.

Január 2021Stavy dostupnosti agentov, na strane 28Aktualizované podrobnosti RONA.

Január 2021Zmena tímu, na strane 54Pridané podrobnosti zmeny tímu.

Január 2021Uskutočnite odchádzajúci hovor, na strane
74

Aktualizované podrobnosti ANI vytáčania.

December
2020

Úvodné vydanie tohto dokumentu

December
2020

Pracovná plocha má komplexný nový vzhľad
ako súčasť osvieženia používateľského
zážitku.

December
2020

Názov a logo na ploche je možné prispôsobiť.

December
2020

Požiadavky Agent Desktop, na strane 2Podpora prehliadača zahŕňa Edge Chromium.

December
2020

Navigačná lišta, na strane 8Ikona Navigačná lišta má prispôsobiteľné
ikony.
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DátumPozrite siZmena

December
2020

Zoznam úloh, na strane 9Panel Zoznam úloh obsahuje nasledujúce
aktualizácie:

• Pred zmenu stavu na RONA bude
požiadavka niekoľko sekúnd blikať.

• Zobrazuje neprečítané konverzácie a
správy konverzácií zo sociálnych sietí.

December
2020

Panel Pomocné informácie, na strane 15Panel Pomocné informácie obsahuje
prispôsobiteľné miniaplikácie.

December
2020

Stav a pripojené časovače, na strane 22Pridané podrobnosti o časovači stavu agenta.

December
2020

Upozornenia, na strane 24Pridané podrobnosti o vyskakovacích
oznámeniach a oznámeniach na ploche.

December
2020

Používateľský profil, na strane 53Ikona profilu používateľa zobrazuje
nasledujúce podrobnosti:

• Kapacita kanála

• Nastavenia oznámenia

• Obnoviť celé rozloženie plochy

• Klávesové skratky

• Správa chýb sťahovania

December
2020

Prístup k vyskakovaciemu oknu, na strane
52

Podpora postupu činností pre vyskakovacie
okno.

December
2020

Volať späť, na strane 64Pridané podrobnosti zdvorilostného spätného
hovoru.

December
2020

Úprava premenných údajov priradených k
hovoru, na strane 65

Viacerí agenti môžu upravovať a ukladať
premenné CAD s aktualizáciami v reálnom
čase.

December
2020

Uskutočnite odchádzajúci hovor, na strane
74

K vytočeniu hovoru pristúpte, keď je v
dostupnom stave.

December
2020

Uskutočnenie hovoru z predchádzajúcich
ukážkových kampaní, na strane 78

Pridané podrobnosti o hovore pre ukážku
kampane.

December
2020

Správa miniaplikácií, na strane 111Pridané miniaplikácie Cisco Webex
Experience Management a IVR.

December
2020

Úprava rozloženia plochy, na strane 113Prispôsobenie rozloženia pracovnej plochy
pomocou funkcií presúvania myšou a zmeny
veľkosti.
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Informácie o tejto príručke
Táto príručka popisuje používanie Webex Contact CenterAgent Desktop.

Agent Desktop prešlo obnovením používateľskej skúsenosti. Táto príručka dokumentuje komplexný nový
vzhľad plochy Agent Desktop spolu s funkciami, ktoré sa týkajú konkrétneho vydania.

Cieľová skupina
Táto príručka je určená pre agentov Webex Contact Center, ktorí používajú funkciu Agent Desktop.

Súvisiaca dokumentácia
Ak chcete zobraziť zoznam Webex Contact Center dokumentácie, prečítajte si časť https://www.cisco.com/
c/en/us/support/customer-collaboration/webex-contact-center/series.html.

Ak chcete zobraziťWebex Contact Center dokumentáciu pre vývojárov a referencie rozhrania API, prečítajte
si časť https://developer.webex-cx.com/documentation/getting-started.

Komunikácia, služby a ďalšie informácie
• Ak chcete dostávať včas relevantné informácie od spoločnosti Cisco, zaregistrujte sa do nástroja Cisco
Profile Manager.

• Ak si želáte podnikanie ovplyvniť dôležitými technológiami, navštívte lokalitu Cisco Services.

• Ak chcete odoslať žiadosť o servis, navštívte technickú podporu Cisco.

• Ak si želáte objaviť a prezrieť si zabezpečené, overené aplikácie podnikovej triedy, produkty, riešenia
a služby, navštívte lokalitu Cisco Marketplace.

• Ak chcete získať všeobecné názvy sietí, školení a certifikácií, navštívte lokalitu Cisco Press.

• Ak chcete získať informácie o záruke pre konkrétny produkt alebo skupinu produktov, prejdite na lokalitu
Cisco Warranty Finder.

Nástroj na vyhľadávanie chýb Cisco

Nástroj na vyhľadávanie chýb Cisco (BST) je webový nástroj, ktorý slúži ako brána k systému sledovania
chýb spoločnosti Cisco. Obsahuje úplný zoznam chýb a zraniteľných miest v produktoch a softvéri spoločnosti
Cisco. BST poskytuje podrobné informácie o vašich produktoch a softvéri.

Spätná väzba k dokumentácii
Ak chcete poskytnúť poznámky k tomuto dokumentu, pošlite e-mailovú správu na nasledujúcu adresu:
contactcenterproducts_docfeedback@cisco.com
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Vaše komentáre si vážime.

Konvencie
V tejto príručke sa používajú nasledujúce konvencie.

PopisKonvencia

Tučné písmo označuje príkazy (ako napríklad položky používateľa),
klávesy, tlačidlá, názvy priečinkov a názvy vedľajšej ponuky. Príklad:

• Vyberte možnosti Upraviť > Nájsť.

• Kliknite na tlačidlo Hotovo.

Tučné písmo

Kurzíva:

• Uvádza nový termín.

Príklad: Skupina kvalifikácií je zbierka agentov, ktorí majú podobné
kvalifikácie.

• Zdôrazňuje dôležité informácie.

Príklad: Nepoužívajte numerické konvencie označovania.

• Označuje argument, pre ktorý musíte zadať hodnoty.

Príklad: AK (podmienka, true-value, false-value)

• Označuje názov.

Príklad: Prečítajte si používateľskú príručku k modulu Agent
Desktop.

Kurzíva

Písmo okna označuje:

• Text, ako sa zobrazuje v kóde alebo v informáciách, ktoré systém
zobrazuje.

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

• Názvy súborov.

Napríklad: tserver.properties.

• Cesta k adresáru.

Príklad: C:\Program Files\Adobe

Písmo okna
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K A P I T O L A 1
Úvod

• Agent Desktop Prehľad, na strane 1
• Požiadavky Agent Desktop, na strane 2
• Lokalizácia, na strane 5
• Rozhranie Agent Desktop, na strane 5
• Stav a pripojené časovače, na strane 22
• Upozornenia, na strane 24
• Stavy agenta, na strane 28
• Dostupnosť, na strane 33

Agent Desktop Prehľad
Aplikácia Agent Desktop poskytuje jednu aplikáciu založenú na prehliadači, ktorá umožňuje agentom
komunikovať so zákazníkmi pomocou hlasu, konverzácie, e-mailu alebo konverzácia v sociálnych správach.

Po prihlásení Agent Desktop závisí vzhľad od toho, ako správca aplikácieWebex Contact Center nakonfiguroval
rozloženie pracovnej plochy. Veľkosť displeja Agent Desktop musí byť väčšia než 500 × 500 pixelov (šírka
× výška). Musíte nastaviť priblíženie webového prehliadača na 100 % na čo najlepšie využívanie Agent
Desktop. Viac informácií nájdete v časti Odozva, na strane 45.

Správca nakonfiguruje profil agenta pre nastavenia povolení a plochy. Agenti sú priradení k určitému
tímu, ktorý podporuje určitú funkciu. Napríklad skupina agentov v tíme, ktorá podporuje zlatých
zákazníkov alebo spravuje fakturáciu.

Poznámka

Správca určuje nasledujúce povolenia a nastavenia profilu agenta:

• Možnosti prichádzajúceho hovoru

• Príčiny stavu nečinnosti

• Prenos radu

• Konzultácia a prenos agenta

• Podrobnosti kompletizácie a časovača kompletizácie

• Automaticky dostupný agent
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• Možnosti odchádzajúceho hovoru

• Možnosti vytáčaného čísla a knihy adries

• Prístup k hláseniam o štatistike výkonu agenta

• Prístup k miniaplikáciám

• Rad je miesto, kde sa aktívne kontakty uchovávajú a distribuujú agentom, zatiaľ čo kontakty čakajú
na odpoveď agenta.

• Správca nakonfiguruje príčiny nečinnosti, ktoré sú vhodné pre váš podnik. Stav nečinnosti označuje,
že ste prihlásený, ale nie ste pripravený prijať všetky smerované žiadosti. Napríklad prestávka na
obed.

Poznámka

Požiadavky Agent Desktop
Na zabezpečenie, aby všetky funkcie fungovali podľa očakávania pred pokusom o prihlásenie po prvýkrát,
vyžaduje nasledujúce nastavenie Agent Desktop.

Systémové požiadavky
Minimálne systémové požiadavky sú nasledujúce:

• Pamäť – 2 GB celková aplikácia RAM, okrem pridelenia operačného systému.

• Operačný systém – podporované operačné systémy (OS) sú:

• Windows 10 a Windows 11

• macOS 10.12, 10.13 a 10.14

• Chrome OS 70 (64-bit) a novší

Požiadavky prehliadača
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené podporované prehliadače.

Tabuľka 1: Podporované prehliadače

Verzia prehliadačaOperačný systém

• Google Chrome V 76.0.3809 a novšie verzie

• Firefox Extended Support Release (ESR) V68 a novšie verzie

• Edge Chromium (MS Edge V79 a novšia verzia)

Windows 10

Používateľská príručka Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
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Verzia prehliadačaOperačný systém

• Google Chrome V103.0.5060.114 a novšie verzie

• Firefox Extended Support Release (ESR) V102.0 a novšie
verzie

• Edge Chromium (MS Edge V103.0.1264.44 a novšia verzia)

Windows 11

• Google Chrome V 76.0.3809 a novšie verzie

• Firefox Extended Support Release (ESR) V68 a novšie verzie

• Edge Chromium (MS Edge V79 a novšia verzia)

macOS

• Chromium V73 a novšie verzie

• Google Chrome V 76.0.3809 a novšie verzie

Chrome OS

Nasledujúce možnosti prehliadača musia byť nakonfigurované:

• Súbory cookie a údaje stránok sú povolené.

• Úroveň zabezpečenia je nastavená na hodnotu Stredná.

• Možnosť obrázok je zapnutá.

• Blokovanie automaticky otváraných okien je vypnuté.

• Je povolený JavaScript.

Infraštruktúra virtuálnej plochy (VDI)
Podporované sú nasledujúce virtuálne pracovné plochy:

• Citrix XenDesktop V7.x

• Parallels Desktop for Mac V16

• VMware Fusion V11.5.1

• VMware View V5.x

• VMware Horizon V6.x

• VMware Horizon V7.x

Požiadavky telefónu
Agenti, ktorí spracovávajú hlasové interakcie, musia mať telefón. Ak chcete zabezpečiť pripojenie, zavolajte
na telefónne číslo z iného telefónu a skontrolujte svoje hlasové pripojenie. V dialógovom okne Prihlasovacie
údaje k stanici (Prihlasovacie údaje k stanici > Telefónne číslo) musíte zadať rovnaké DN ako pri
prihlasovaní. Ďalšie informácie nájdete v časti Prihláste sa do Agent Desktop, na strane 43.
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Zariadenia agenta
Cisco Webex Contact Center podporuje nasledujúce zariadenia agenta pre volanie:

• Stolový telefón Webex Calling

• Počítačová aplikácia Webex Calling (PC Audio)

• Webex mobilná aplikácia pre mobilný telefón

• Aplikácia Webex integrovaný s Webex Calling (PC Audio)

Ak používate volajúce zariadenie, po prihlásení zadajte klapku, ktorá je nakonfigurovaná správcom v
dialógovom okne Prihlasovacie údaje k stanici (Prihlasovacie údaje k stanici > klapka). Viac informácií
nájdete v časti Prihláste sa do Agent Desktop, na strane 43.

Aplikácia Webex ako klient

Aplikácia Webex stiahnuté na vašom systéme (osobnom zariadení) odkazujú na Klient Webex. Ďalšie
informácie nájdete v časti Stiahnutie aplikácie.

Klient Webex možno po integrácii s WebEx Calling použiť ako zariadenie koncového bodu. Ak chcete
prijímať alebo uskutočňovať hlasový hovor, musíte sa prihlásiť do Agent Desktop pomocou klapky
(Prihlasovacie údaje k stanici > klapka).

Ak používate klapku, môžete prijať hlasný hovor z KlientWebex. Ak neprijmete hovor v rámci maximálneho
dostupného času, hovor sa vráti do radu a systém zmení váš stav na RONA.

Prístup k AplikáciaWebex možno získať aj v rámci Agent Desktopspolupráce s ostatnými agentmi, vedúcimi
pracovníkmi a odborníkmi z oblasti ochrany údajov (MSP) vašej organizácie bez toho, aby ste museli
prechádzať mimo systému Agent Desktop. Ovládanie hovoru však nebude dostupné. Ak chcete prijímať a
uskutočňovať hovory, budete stále potrebovať externé a nezabudované Aplikácia Webex. Ďalšie informácie
nájdete v téme Aplikácie pre hovory.

Ďalšie informácie o prístupe do Aplikácia Webex v rámci Agent Desktop nájdete v časti Aplikácia Webex,
na strane 57.

Ak používate Klient Webex a Aplikácia Webex v rámci Agent Desktop, objaví sa pre prichádzajúci
hovor nasledujúce oznámenie:

• Keď po rozbalení panela Zoznam úloh v Agent Desktop máte prichádzajúci hovor od zákazníka,
zobrazí sa oznámenie Klient Webex a vyskakovacie okno Agent Desktop.

• Keď sú neaktívne Klient Webex a Agent Desktop:

• V prípade prichádzajúceho hovoru od zákazníka v KlientWebex sa vám zobrazí vyskakovacie
oznámenie a oznámenie Klient Webex.

• Pre prichádzajúce hovory od zákazníka na Webex Client a od kolegu cez Webex v rovnakom
čase, budete dostávať oznámenia z prehliadača, Klient Webex a Webex.

Poznámka
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Lokalizácia
Agent Desktop Používateľské rozhranie

Agent DesktopRozhranie podporuje lokalizáciu v 29 jazykoch.

Podporované jazyky sú nasledujúce:

Bulharčina, katalánčina, čínština (Čína), čínština (Taiwan), chorvátčina, čeština, dánčina, holandčina,
angličtina (UK), angličtina (USA), fínčina, francúzština, nemčina, maďarčina, taliančina, japončina, kórejčina,
nórčina, poľština, portugalčina (Brazília), portugalčina (Portugalsko), rumunčina, ruština, srbčina, slovenčina,
slovinčina, španielčina, švédčina a turečtina.

Agent Desktop Jazyk používateľského rozhrania je založený na nastaveniach preferencií jazyka vo vašom
prehliadači. Predpokladajme napríklad, že ste v prehliadači Google Chrome vybrali preferovaný jazyk ako
francúzsky. Pri spustení Agent Desktop v prehliadači Google Chrome, sa používateľské rozhranie Agent
Desktop bude zobrazovať vo francúzštine (francúzština).

V prehliadači Firefox je jazyk používateľského rozhrania Agent Desktop založený na preferovanom
jazyku, ktorý je vybratý pre webové stránky. Jazyk webovej stránky môžete vybrať v dialógovom okne
Nastavenie jazyka webových stránok (Nastavenia > Všeobecné > Jazyk a vzhľad > Jazyk >
Vybrať...). Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Výber jazykov rozhrania pre viacjazyčné webové
stránky.

Poznámka

Agent Desktop Používateľská príručka

Používateľská príručka Agent Desktop podporuje lokalizáciu v 13 jazykoch. Východiskovým jazykom je
angličtina (USA).

Podporované jazyky sú nasledujúce:

Čínština (Hong Kong), čínština (zjednodušená), dánčina, holandčina, francúzština, nemčina, taliančina,
japončina, kórejčina, portugalčina (Brazília), ruština, španielčina a švédčina. Ďalšie informácie nájdete v
časti Preložené používateľské príručky.

Rozhranie Agent Desktop
Používateľské rozhranie Agent Desktop obsahuje nasledujúce časti:

• Vodorovná hlavička, na strane 7

• Navigačná lišta, na strane 8

• Zoznam úloh, na strane 9

• História interakcie agenta, na strane 13

• Kontrola interakcie, na strane 14

• Pracovný priestor, na strane 15
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• Panel Pomocné informácie, na strane 15

Obrázok 1: Vzorové používateľské rozhranie Agent Desktop for Voice
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Obrázok 2: Vzorové používateľské rozhranie Agent Desktop pre Nové digitálne kanály

Vodorovná hlavička
Časť vodorovná hlavička je oblasť, ktorá beží pozdĺž hornej časti rozhrania Agent Desktop. V časti vodorovná
hlavička sú dostupné nasledujúce možnosti:

• Názov a logo: zobrazuje logo a názov Cisco Webex Contact Center (predvolené nastavenie) v ľavom
hornom rohu obrazovky. Správcamôže prispôsobiť názov a logo na základe nastavení rozloženia plochy.

• Stav dostupnosti – zobrazuje stav dostupnosti pre prijímanie a prijímanie kontaktov medzi všetkými
komunikačnými kanálmi (hlasový hovor, konverzácia, e-mail alebo konverzácia v sociálnych správach).
Keď sa prihlásite do Agent Desktop, váš stav bude predvolene nastavený na Nečinný. Viac informácií
nájdete v časti Stavy dostupnosti agentov, na strane 28.

• Aplikácia Webex: Zobrazenie možnosti spolupráce s ostatnými agentmi, vedúcimi pracovníkmi a
odborníkmi v oblasti ochrany údajov (MSP) vašej organizácie bez toho, aby ste museli prechádzať z
Agent Desktop. Viac informácií nájdete v časti Aplikácia Webex, na strane 57.

• Hovor s vytáčaním: Zobrazeniemožnosti na uskutočnenie hovoru s vytáčaním. IkonaHovor s vytáčaním
sa zobrazuje na základe konfigurácie profilu agenta. Viac informácií nájdete v časti Uskutočnite
odchádzajúci hovor, na strane 74.

Používateľská príručka Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
7

Úvod
Vodorovná hlavička



• Centrum oznámení: Zobrazuje počet prijatých nových správ. Po kliknutí na ikonu centra oznámení
sa v dialógovom okne zobrazujú upozornenia a oznámenia plochy. Viac informácií nájdete v časti Prístup
k centru oznámení, na strane 56.

Prostredníctvom adresy URL vyskakovacieho okna môžete prejsť na staršie vyskakovacie okno. Viac
informácií nájdete v časti Prístup k vyskakovaciemu oknu, na strane 52.

• Používateľský profil: Zobrazuje informácie a nastavenia. Viac informácií nájdete v časti Používateľský
profil, na strane 53.

• Aplikácia Webex, ikonyHovor s vytáčaním aCentrum oznámení a poradie, v akom sa zobrazujú
v horizontálnej hlavičke, závisia od konfigurácie definovanej správcom.

• Ak správca nakonfiguroval miniaplikácie hlavičky, miniaplikácie sa zobrazia na vodorovná hlavička.
Ďalšie informácie o miniaplikáciách nájdete v časti Správa miniaplikácií, na strane 111.

Poznámka

Navigačná lišta
Navigačná lišta sa zobrazuje na ľavej strane rozhrania Agent Desktop.

Dostupnosť ikon na Navigačná lišta závisí od toho, ako správca nakonfiguroval rozloženie plochy.Poznámka

Na prístup k hlavným funkciám sú k dispozícii nasledujúce ikony:

• Domov ( ): zobrazí sa hlavný panel agenta, na ktorom môžete získať prístup k dokončeným alebo
priradeným kontaktom, ktoré vyžadujú vašu pozornosť. Môžete vykonávať akcie, ako je komunikácia
so zákazníkmi v rôznych kanáloch a zobrazenie informácií o zákazníkoch. Ikona zobrazuje znak označujúci

počet požiadaviek, ktoré ste neprijali v rôznych kanáloch. Príklad .

• Štatistiky výkonu agenta ( ): Zobrazuje miniaplikáciu Štatistiky výkonu agenta, ktorá ponúka
podrobné historické a okamžité štatistiky agenta. Ak je profil nakonfigurovaný na vykazovanie
štatistických údajov, ikona Štatistiky výkonu agenta sa zobrazí v časti Navigačná lišta. Informácie o
štatistických hláseniach nájdete v časti Správy Štatistiky výkonu agenta, na strane 117.

• Znova načítať ( ): Ak pristupujete k objektu Agent Desktop v iFrame, kliknutím na tlačidlo Znova
načítať obnovte webovú stránku Agent Desktop. Objekt iFrame je prvok HTML, ktorý umožňuje vnoriť
jednu webovú stránku na inej webovej stránke.

Ikona Znova načítať sa zobrazuje iba pri prístupe do Agent Desktop v
rámci iFrame.

Poznámka

• Spätná väzba ( ): Zobrazuje stránku spätnej väzby na novej karte prehliadača. Môžete zdieľať spätnú
väzbu o skúsenostiach s plochou.
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• Pomocník ( ): Zobrazuje témy pomocníka v dialógovom okne Centrum pomoci. Ak chcete zobraziť
formát PDF tém pomoci, kliknite na položku zobraziť ako PDF.

• Na základe konfigurácie rozloženia plochy sa vlastné ikony (napríklad ikona služby zákazníkom
Experience Analytics) zobrazujú vo Navigačná lišta nad ikonou Pomocník.

• Po prvom prístupe do Agent Desktop, prípadne po vymazaní vyrovnávacej pamäte sa vlastný názov,
vlastné logo a vlastné ikony načítajú do časti Navigačná lišta, k čomu dôjde o pár sekúnd neskôr.

• Vlastné ikony alebo vlastné miniaplikácie sa načítajú najprv na základe vyrovnávacej pamäte a
potom na základe synchronizácie servera. Ak konfigurácia rozloženia pracovnej plochy aktualizuje
správca, musíte vymazať vyrovnávaciu pamäť a obnoviťAgent Desktop na zobrazenie najnovších
vlastných ikon alebo vlastných miniaplikácií. Pokus o opätovné načítanie bez vymazania
vyrovnávacej pamäte môže spôsobiť blikanie obrazovky a môže tiež viesť k neočakávanému
správaniu.

Poznámka

Zoznam úloh
Panel Zoznam úloh sa zobrazuje v ľavom hornom rohu rozhrania Agent Desktop.

Ak je požiadavka smerovaná na váš rad a budete k dispozícii, na paneli Zoznam úloh sa zobrazí nová
požiadavka. Musíte prijať požiadavku na začatie komunikácie so zákazníkom. V predvolenom nastavení sa
panel Zoznam úloh rozbalí. Ak je panel zbalený, môžete si v pravom dolnom rohu plochy zobraziť
vyskakovacie okno Zoznam úloh, kde prijmete žiadosť. Viac informácií nájdete v časti Vyskakovacie okno,
na strane 11.

Ak máte viacero požiadaviek, v hornej časti panela Zoznam úloh sa zobrazuje posledná žiadosť. Poradie je
hovory, konverzácie, konverzácie v sociálnych správach a e-maily.

Žiadosť zobrazuje nasledujúce podrobnosti:

• Hovory: zobrazuje menovku a ikonu označujúce typ hovoru, telefónne číslo zákazníka, DNIS (číslo
služby pre identifikáciu volaného čísla), názov radu, ktorý vás presmeroval a časovač označujúci čas,
ktorý uplynul od prijatia hovoru. Stav prichádzajúceho hovoru sa zobrazuje s príznakom Zvoní.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené typy hovorov, ikony a zodpovedajúce menovky:

IkonaOznačenieTyp hovoru

Prichádzajúci hovorPrichádzajúci hlasový hovor

Volať späťVolať späť

Hovor kampaneOdchádzajúci hovor ukážky
kampane

Hovor s vytáčanímHovor s vytáčaním
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• Konverzácie: zobrazuje ikona (Konverzácia), meno zákazníka alebo jedinečné ID, e-mailová adresa,
rad, ktorý presmeroval konverzáciu k vám, a časovač označujúci, ako dlho bude konverzácia čakať na
prijatie.

• Konverzácie v sociálnych správach: Zobrazujú sa nasledujúce podrobnosti:

• Facebook Messenger: žiadosť zobrazuje ikonu (Messenger), radu, ktorá smerovala žiadosť o
rozhovor na vás, jedinečné ID na stránke Facebook Business a časovač označujúci čas, ktorý uplynul
od prijatia žiadosti o konverzáciu.

Meno zákazníka sa zobrazuje na ploche iba v prípade, že informácie o
profile zákazníka na Facebooku Messenger sú nastavené ako verejné.

Poznámka

• SMS: v požiadavke sa zobrazuje ikona (SMS), telefónne číslo zákazníka, rad, ktorý smeroval
žiadosť o SMS konverzáciu, číslo zdroja (DN) a časovač označujúci čas, ktorý uplynul od prijatia
žiadosti o konverzáciu.

• E-maily: zobrazuje zobrazí ikona (e-mail), meno zákazníka, rad, ktorý presmeroval e-mail k vám,
e-mailová adresa zákazníka a časovač, ktorý zobrazuje čas, ktorý uplynul od prijatia žiadosti e-mailom.

• Keď umiestnite ukazovateľ na žiadosť na paneli Zoznam úloh, zobrazí sa ikona (rozbaliť).
Kliknutím na si zobrazte podrobnosti žiadosti.

• Oznámenia so zvukovým upozornením sa zobrazujú v prípade, že prijímate konverzáciu, konverzácia
v sociálnych správach alebo e-mailovú žiadosť.

• Znak v každej konverzácii a úlohe konverzácia v sociálnych správach zobrazuje počet neprečítaných
správ.

Poznámka

Na paneli Zoznam úloh sa zobrazujú nasledujúce možnosti:

• Prijať všetky úlohy: Kliknite na tlačidlo Prijať všetky úlohy a prijmite všetky žiadosti (konverzácie,
e-maily, alebo konverzácie v sociálnych správach) spolu. Tlačidlo Prijať všetky úlohy sa zobrazí, ak
máte viac ako päť nových požiadaviek.

• Nové odpovede: Kliknutím na tlačidlo Nové odpovede prejdite na zobrazenie neprečítaných správ
(konverzácie alebo konverzácie v sociálnych správach).

Po prijatí žiadosti časovač zobrazuje čas, ktorý uplynul od prijatia žiadosti. Viac informácií nájdete v časti
Stav a pripojené časovače, na strane 22.
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• Ak nemôžete prijať požiadavku v zadanom čase zobrazenom v časovači, tlačidlo akcie na
vyskakovacom okne bude niekoľko sekúnd blikať a váš stav sa zmení na RONA (Redirection on
No Answer). Viac informácií o stave RONA nájdete v časti Stavy dostupnosti agentov, na strane
28.

• Pri zbalení panela Zoznam úloh zvážte odhlásenie. Ak sa prihlásite do Agent Desktop bez vymazania
vyrovnávacej pamäte, panel Zoznam úloh si zachová predchádzajúci výber, ktorým je zbalený stav.

Poznámka

Vyskakovacie okno
Ak je panel Zoznam úloh zbalený, zobrazí sa v pravej spodnej časti kontextové okno Počítač. Vyskakovacie
okno je dialógové okno, ktoré sa zobrazí, keď sú hovor, konverzácia, e-mail alebo požiadavka konverzácia
v sociálnych správach smerované na vás.

V rámci Počítač sa zobrazia tieto kontextové okná:

• Kontextové okno pripájania: kontextové okno pripájania vás informuje o tom, že nová žiadosť o kontakt
je v procese priradenia.

• Kontextové okno žiadosť o kontakt: kontextové okno žiadosť o kontakt sa zobrazí po kontextovom okne
pripájania. V rámci kontextového okna so žiadosťou o kontakt musíte reagovať ešte pred zmenou stavu
na RONA. Vyskakovacie okno zobrazuje premenné, tlačidlá akcie alebo prepojenia založené na
konfigurácii, ktorá je definovaná pre každý kanál.
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Nemôžete sa odhlásiť, keď sa na paneli Počítač zobrazuje kontextové okno pripájania alebo kontextové
okno so žiadosťou o kontakt.

Poznámka

Vyskakovacie okno zobrazuje premenné, tlačidlá akcie alebo prepojenia založené na konfigurácii, ktorá je
definovaná pre každý kanál. Nasledujúca tabuľka zobrazuje premenné, ktoré sa zobrazujú vo vyskakovacom
okne podľa typu kanála:

Tabuľka 2: Premenné hlasového kanála zobrazené v kontextovom okne

Premenné zobrazené v kontextovom okneHlasový kanál – typ hovoru

V programe FlowDesigner konfiguruje správca premenné, označenia
premenných a poradie, v akom sa musia zobraziť na paneli Agent
Desktop. V kontextovom okne sa zobrazia minimálne tri a maximálne
šesť premenných. V nasledujúcom kontextovom okne sa nezobrazia
premenné označené ako zabezpečené správcom.

Žiadosť o konzultačný hovor zobrazí v kontextovom okne
maximálne deväť premenných. To znamená tri predvolené
premenné (meno agenta, DN agenta, tím agenta) a
maximálne šesť premenných nakonfigurovaných správcom.
Tri predvolené premenné odkazujú na agenta, ktorý
inicioval konzultačný hovor.

Poznámka

• Telefónne číslo

• Názov radu

• DNIS (identifikačná služba vytočeného čísla)

Prichádzajúci hlasový hovor

• Telefónne číslo

• Názov radu

• DNIS (identifikačná služba vytočeného čísla)

Volať späť

• Premenné, ktoré sú založené na konfigurácii definovanej
správcom.

Odchádzajúci hovor ukážky kampane

• Telefónne číslo

• Názov radu

• DNIS (identifikačná služba vytočeného čísla)

Hovor s vytáčaním
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Tabuľka 3: Premenné digitálneho kanála zobrazené v kontextovom okne

Premenné zobrazené v kontextovom okneTyp digitálneho kanála

• Názov radu

• Zdrojová stránka

Facebook Messenger

• Názov radu

• Telefónne číslo

• Zdrojové číslo

Short Message Service (SMS)

• Meno zákazníka

• E-mail

• Názov radu

WebChat

• Meno zákazníka

• E-mail

• Názov radu

E-mail

• Meno zákazníka

• Názov radu

WhatsApp

Ak máte viaceré požiadavky, vyskakovacie hlásenia sa budú stohovať. Ak máte v ktoromkoľvek okamihu
viac ako päť požiadaviek, žiadosti sa zobrazujú ako 1-5 z <celkového počtu>. Kliknite na ikonu a zobrazte
si ďalšie požiadavky. Môžete prijať e-mail, konverzáciu alebo konverzácia v sociálnych správach kliknutím
na tlačidlo Prijať v každom z vyskakovacích okien. Ak chcete prijať všetky žiadosti spolu, kliknite na kliknite
na možnosť Prijať <počet> požiadaviek. Prvá požiadavka sa zobrazuje v hornej časti. Poradie je e-maily,
konverzácie v sociálnych správach, konverzácie a hovory zhora nadol.

História interakcie agenta
Panel História interakcie agenta sa zobrazuje v ľavom dolnom rohu rozhrania Agent Desktop. Na tomto paneli
môžete zobraziť predchádzajúcu komunikáciu so zákazníkom na všetkých kanáloch (hlas, e-mail, konverzácia
a sociálne siete). Panel zobrazuje podrobnosti o posledných 24 hodinách.

Ak chcete zobraziť predchádzajúcu komunikáciu na základe konkrétnych kanálov za posledných 24 hodín,
vyberte jednu z nasledujúcich kariet:

• Všetky – zobrazuje podrobnosti o predchádzajúcej komunikácii medzi všetkými kanálmi spolu s celkovým
pripojeným časom a časovou pečiatkou, kedy ste žiadosť prijali. Toto je predvolený výber.

• Hovory – zobrazuje podrobnosti o vašich hlasových hovoroch spolu s telefónnym číslom zákazníka,
dôvodom kompletizácie, celkovým pripojeným časom a časovou pečiatkou, kedy ste žiadosť prijali.

Používateľská príručka Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
13

Úvod
História interakcie agenta



Vytočenie hovoru môžete uskutočniť kliknutím na telefónne číslo na paneli História interakcie agenta.
Pred uskutočnením hovoru môžete tiež upraviť telefónne číslo. Viac informácií nájdete v časti
Uskutočnenie hovoru s vytáčaním z História interakcie agenta, na strane 76.

• Konverzácie – zobrazuje podrobnosti o vašich konverzáciách spolu s menom zákazníka, dôvodom
kompletizácie, celkovým pripojeným časom a časovou pečiatkou, kedy ste žiadosť prijali.

• Konverzácie v sociálnych správach – zobrazuje podrobnosti o aplikácii Facebook Messenger, SMS
(Short Message Service) a konverzácie WhatsApp spolu s menom zákazníka (Facebook Messenger a
WhatsApp), telefónne číslo zákazníka (SMS), dôvod kompletizácie, celkovým pripojeným časom a
časovou pečiatkou, kedy ste žiadosť prijali.

• E-maily – zobrazuje podrobnosti o vašich e-mailoch spolu s e-mailovou adresou zákazníka, dôvodom
kompletizácie, celkovým pripojeným časom a časovou pečiatkou, kedy ste žiadosť prijali.

• Panel História interakcie agentaponúka podrobnosti o všetkých dokončených interakciách spolu
s príslušným dôvodom kompletizácie. Ak interakcia nie je kompletizovaná, zobrazí sa dôvod
kompletizácie s príznakom N/A.: Upozorňujeme, že dôvod kompletizácie sa nemusí zobrazovať
na paneli História interakcie agenta na maximálne 6 sekúnd po skončení interakcie. Dovtedy sa
bude zobrazovať príznak N/A. Viac informácií nájdete v časti Použitie dôvodu kompletizácie, na
strane 49.

• Panel História interakcie agenta podporuje pre dôvod kompletizácie maximálne 13 znakov. Ak
počet znakov prekročí tento limit, zobrazí sa ikona troch bodiek. Ak podržíte ukazovateľmyši nad
ikonou troch bodky, zobrazí sa položka popis úplného dôvodu kompletizácie.

• Môžete zmeniť veľkosť alebo zbaliť panel História interakcie agenta.

• Ak chcete zmeniť veľkosť, umiestnite ukazovateľ myši na okraj panela História interakcie
agenta. Keď sa ukazovateľmyši zmení na (kurzor zmeny veľkosti), kliknutím a potiahnutím

zmeníte zvislú veľkosť panela História interakcie agenta. Panel História interakcie agenta
so zmenenou veľkosťou sa zachová až do odhlásenia, zatvorenia prehliadača alebo vymazania
vyrovnávacej pamäte prehliadača.

• Na zbalenie presuňte ukazovateľ myši buď nad panel Zoznam úloh, alebo panel História

interakcie agenta. Zobrazí sa ikona (zbaliť). Kliknutím zatvorte panel.

Poznámka

Kontrola interakcie
Panel Kontrola interakcie sa zobrazuje v hornom strede rozhrania Agent Desktop.

Panel Kontrola interakcie obsahuje nasledujúce podrobnosti:

• Informácie o zákazníkovi so všetkými premennými údajov priradených k hovoru (CAD) pre hlasové
hovory. V programe Flow Designer konfiguruje správca premenné, označenia premenných a poradie, v
akom sa musia zobraziť na paneli Kontrola interakcie. Na paneli Kontrola interakcie sa zobrazuje
maximálne 30 premenných.
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• Spojený časovač, ktorý zahŕňa dĺžku vášho kontaktu so zákazníkom až do ukončenia komunikácie.

• Spolu s pripojeným časovačom zobrazuje panel Kontrola interakcie iný časovač na základe stavu
nastaveného systémom a spôsobu, akým prebieha komunikácia. Ak napríklad podržíte hovor, časovač
zobrazuje čas podržania vedľa stavu Konzultácia podržaná.

• Ovládacie tlačidlá používané na vykonávanie úloh podľa konfigurácie vášho profilu. Ak chcete napríklad
spustiť záznam počas aktívneho hovoru, môžete použiť tlačidlo Spustiť záznam.

Ak prijmete hlasový hovor (prichádzajúci alebo odchádzajúci), panel Kontrola interakcie sa v predvolenom
nastavení rozbalí a zostane trvalý, aj keď prepnete medzi možnosťami v Navigačná lišta.

Keď prijmete e-mail, konverzáciu alebo žiadosť konverzácia v sociálnych správach, v predvolenom nastavení
sa panel Kontrola interakcie zbalí. Na rozšírenie panela na zobrazenie informácií o zákazníkovi použite
ikonu Kontrola interakcie (rozbaliť).

Ak chcete skopírovať informácie o zákazníkovi, podržte ukazovateľ myši nad ním a potom kliknite na
tlačidlo .

Poznámka

Ďalšie informácie o spojenom časovači nájdete v časti Stav a pripojené časovače, na strane 22. Ďalšie
informácie o premenných CAD nájdete v časti Úprava premenných údajov priradených k hovoru, na strane
65.

Pracovný priestor
Panel Pracovný priestor sa zobrazuje v strede rozhrania Agent Desktop iba v prípade, že prijmete e-mail,
konverzáciu alebo žiadosť konverzácia v sociálnych správach.

Po prijatí hlasového hovoru (prichádzajúceho alebo odchádzajúceho) sa v stredovej časti zobrazí panel
Pomocné informácie.

Poznámka

Na stredovom paneli sa zobrazujú podrobnosti založené na výbere karty kontaktu na paneli Zoznam úloh. Ak
napríklad vyberiete aktívny e-mailový kontakt, na stredovom paneli sa zobrazia podrobnosti o prijatom e-maile.

Na stredovom paneli môžete tiež zobraziť informácie podľa vášho výberu v Navigačná lišta. Ak napríklad
vyberiete možnosť Štatistiky výkonu agenta (ak je profil nakonfigurovaný), potom sa v stredovej časti
zobrazia hlásenia.

Keď podržíte ukazovateľmyši na paneli Zoznam úloh alebo na paneli História interakcie agenta, zobrazí

sa ikona (zbaliť) . Kliknutím na zavrite panel a zväčšite oblasť pracovného priestoru.

Poznámka

Panel Pomocné informácie
Pozícia zobrazenia panela Pomocné informácie na rozhraní Agent Desktop závisí od typu aktívnej požiadavky.
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Po prijatí požiadavky na e-mail, konverzáciu alebo konverzácia v sociálnych správach sa panel Pomocné
informácie zobrazuje na pravej strane plochy a panel Pracovný priestor sa zobrazuje v strede plochy. Keď
prijmete hlasový hovor (prichádzajúci alebo vytáčaný), zobrazí sa panel Pomocné informácie v strede plochy.

Miniaplikácie sa zobrazujú v rámci kariet na paneli plochy s názvom Pomocné informácie. Každá karta na
paneli môže obsahovať jednu alebo viac miniaplikácií, a to na základe predvolených nastavení rozloženia
plochy nakonfigurovaných vaším správcom. Viac informácií nájdete v časti Správa miniaplikácií, na strane
111.

Podrobnosti o kartách na paneli Pomocné informácie sú:

• História kontaktov (predvolené): Zobrazuje históriu komunikácie so zákazníkom počas posledných 60
dní. História kontaktov zobrazuje maximálne 300 záznamov. Ak sa nachádzate v konverzácii so
zákazníkom cez digitálny kanál (e-mail, konverzácia alebo sociálne správy), karta História kontaktu
zobrazuje predchádzajúce kontakty zákazníka realizované prostredníctvom toho istého kanála. Ak máte
hlasový hovor, karta História kontaktu zobrazuje históriu výlučne hlasových hovorov.

Keď prijmete kontakt, karta História kontaktu zobrazuje podrobnosti o zákazníkovi v chronologickom
poradí. Podrobnosti o histórii zákazníka zahŕňajú meno zákazníka, dôvod kompletizácie, názov radu,
spojený čas a čas ukončenia. Môžete tiež zobraziť predchádzajúce e-maily od zákazníka kliknutím na
prepojenie Zobraziť e-mailovú správu.

Karta História kontaktuponúka podrobnosti o všetkých dokončených
interakciách spolu s príslušným dôvodom kompletizácie. Ak interakcia nie
je kompletizovaná, zobrazí sa dôvod kompletizácie s príznakom N/A.Viac
informácií nájdete v časti Použitie dôvodu kompletizácie, na strane 49.

Poznámka

• Vyskakovacia obrazovka: Zobrazuje kartu vyskakovacej obrazovky na základe predvoleného nastavenia
rozloženia plochy.

• Vlastné miniaplikácie: Zobrazuje vlastné miniaplikácie s kartami na základe predvoleného rozloženia
plochy alebo organizačných nastavení. Viac informácií nájdete v časti Správa miniaplikácií, na strane
111.

Ak chcete zobraziť celý názov karty, môžete podržať ukazovateľ myši nad hlavičkou karty.

Na paneli Pomocné informácie sa zachová výber karty pre konkrétnu interakciu, aj keď prepínate medzi
interakciami alebo vlastnými stránkami. Predpokladajme napríklad, že ste pripojený k hlasovej interakcii
a na paneli Pomocné informácie ste získali prístup ku karte Vyskakovacie okno. Neskôr prepnete na
interakciu konverzácie a zobrazí sa karta História kontaktu. Po návrate k hlasovej interakcii sa výber
Vyskakovacie okno naďalej zachová.

Výber karty sa zachová po opätovnom načítaní Agent Desktop. Po vymazaní vyrovnávacej pamäte sa
však výber karty nezachová.

Poznámka

Môžete vykonať nasledujúce:

• Kliknutím na maximalizujte vybratú kartu na paneli Pomocné informácie.
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• Ak chcete zmeniť poradie kariet v rámci panela Pomocné informácie, presuňte ich myšou. Toto sa
vzťahuje na:

• Karty, ktoré sa zobrazujú na paneli Pomocné informácie.

• Karty, ktoré sú zoskupené pod rozbaľovacím zoznamomĎalšie karty na paneli Pomocné informácie.
Kliknite na rozbaľovací zoznam Ďalšie karty a potom vyberte požadovanú kartu.

Poradie kariet sa zachová aj po prechode mimo panela Pomocné informácie, opätovnom nainštalovaní
prehliadača, vymazaní vyrovnávacej pamäti prehliadača alebo odhlásení a opätovnom prihlásení do Agent
Desktop.

Ak chcete nastaviť poradie kariet na predvolené poradie, kliknite na ikonu (Ďalšie akcie) > Obnoviť
poradie kariet.

Bežné funkcie pre Nové digitálne kanály

Textové prílohy
Príloha je súbor, ktorý sa odosiela spolu s textovou správou.

Ak chcete pridať textovú prílohu, postupujte takto:

Procedúra

Krok 1 Agenti môžu tieto prílohy pretiahnuť do poľa vytvárania alebo kliknúť na ikonu a vyhľadať súbor určený
na nahratie spolu s príslušným poľom vytvárania.

• Prílohu môžete odoslať iba vo formátoch, ktoré konfiguruje správca v zásadách príloh.

• V každej správe môžete pripojiť jednu prílohu.

• Môžete odoslať viaceré prílohy s textovou správou.

• Prílohy, ktoré nespĺňajú pravidlo PCI, sa vynechajú a takéto prílohy budú sivé. Zobrazí sa
ikona informácií. Kliknite na ikonu informácií a zobrazí sa chybové hlásenie s dôvodom pre
deaktivované prílohy. Toto chybové hlásenie možno zavrieť, no nevyhovujúce prílohy zostanú
deaktivované.

Poznámka

Krok 2 Agenti môžu pred odoslaním zákazníkovi zobraziť ukážku súboru a jeho veľkosť.
Krok 3 Ak chcete odstrániť prílohu, kliknite na ikonu X.

E-mailové prílohy
Príloha je súbor, ktorý sa odosiela spolu s e-mailovou správou. Prílohy môžu byť vložené pomocou tela
e-mailu alebo môžu byť pripojené ako bežná príloha.

Pridanie prílohy e-mailu:
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Procedúra

Krok 1 Kliknite na ikonu a vyhľadajte súbor, aby ste nahrali prílohu.

• Správca nakonfiguruje maximálnu veľkosť súboru, formáty súborov a maximálny počet súborov, ktoré
môžete odovzdať.

• Môžete si zobraziť a stiahnuť prílohy z prijatých e-mailov z vlákna e-mailu.

• Prílohy, ktoré nespĺňajú pravidlo PCI, sa vynechajú a takéto prílohy budú sivé. Ak vyberiete takéto
prílohy, zobrazí sa nad nástrojom na tvorbu e-mailov pruh s informáciami, ktorý informuje o príčine
deaktivovaných príloh. Tento pruh s informáciami možno zatvoriť, zatiaľ čo nevyhovujúce prílohy ostanú
vypnuté.

• Ak pri prechode mimo nástroja na tvorbu e-mailov budete mať v texte e-mailu obsah, koncept sa uloží.

Krok 2 Agenti môžu pred odoslaním zákazníkovi zobraziť ukážku súboru a jeho veľkosť.
Krok 3 Ak chcete odstrániť prílohu, kliknite na ikonu X.

Šablóny
Agenti môžu používať zoskupené odpovede vo forme šablón správ. Tieto šablóny pomáhajú udržiavať
konzistenciu v odpovediach agentov a skrátiť čas, ktorý je prijatý na odosielanie bežne používaných správ.

Priloženie šablóny

Ak chcete použiť šablónu v konverzácii, postupujte takto:

Procedúra

Krok 1 Kliknite na ikonu (šablóna) v poli vytvárania.

Na obrazovke sa zobrazí modálna položka so zoznamom nakonfigurovaných skupín šablón.

Karta Všetky šablóny obsahuje zoznam všetkých šablón, ktoré sú nakonfigurované pre tím.

Krok 2 Ak chcete zobraziť úplný zoznam skupín šablón nakonfigurovaných pre tím, kliknite na možnosť Viac.
Krok 3 Ak chcete zobraziť zoznam šablón vytvorených v rámci danej skupiny šablón, vyberte skupinu šablón.
Krok 4 Vyberte šablónu. Príslušné informácie sa načítajú do poľa vytvárania.

Pole vyhľadávania môžete použiť na filtrovanie názvov šablón zadaním kľúčového slova do poľa
vyhľadávania a výberom šablóny na základe výsledkov.

Poznámka

Krok 5 Kliknite na tlačidlo Odoslať.
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Zamknuté šablóny

Správcovia majú privilégium zamknúť šablóny pri ich vytváraní na správcovskej konzole. Môžete si zobraziť
ikonu (Zámok) vedľa zamknutých šablón. Tieto uzamknuté šablóny môžete používať v podobe, v akej
sú, pričom ich nie je možné upravovať. Ak sa pokúsite vykonať akciu úprav, na obrazovke sa zobrazí chybové
hlásenie.

Šablóny s vymeniteľnými parametrami

Správcovia môžu vytvoriť šablóny s vymeniteľnými parametrami pre agentov na odosielanie prispôsobených
správ zákazníkom. Tieto šablóny môžete načítať do poľa vytvárania a pomocou klávesu tabulátora prechádzať
medzi vymeniteľnými parametrami, kde ich zmeníte.

Šablóny s dynamickou substitúciou parametrov systému v aplikácii Chat Console

V tele šablónymôžete použiť šablóny nakonfigurované správcom s parametrami systému. Ak sa tieto šablóny
používajú v konverzáciách, príslušné systémové parametre sa dynamicky nahradia v poli vytvárania.

Bohaté formátovanie

Kliknutím na ikonu (formátovanie) môžete v texte pred odpovedaním na správu použiť štýly RTF.

Nasledujúce štýly RTF môžete použiť na správu s odpoveďou v poli pre vytvorenie:

PopisŠtýl formátovania

Napíše text tučným písmom.Tučné

Na text sa použijú kurzíva.Kurzíva

Cez text sa nakreslí čiara.Prečiarknuté

Na vybratý text môžete použiť iba jeden štýl. Ak napríklad vyberiete, aby sa určité slovo alebo veta
napísali tučne, nemôžete na ten istý text použiť kurzívu.

Poznámka

Formát RTF v e-mailových správach

Nasledujúce štýly RTF môžete použiť na správu s odpoveďou v poli textu e-mailu:

PopisŠtýl formátovania

Napíše text tučným písmom.Tučné

Na text sa použijú kurzíva.Kurzíva

Podčiarknutie textu.Podčiarknuté

Cez text sa nakreslí čiara.Prečiarknuté

Na text použije prednastavené písmo a štýl.Nadpis 1

Používateľská príručka Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
19

Úvod
Zamknuté šablóny



PopisŠtýl formátovania

Odsadí text a označí ho ako citáciu so zvislou čiarou na ľavom okraji.Citácia

Zmení farbu písma.Farba písma

Vloží emotikon.Emotikony

Odsadí text doľava.Zarážka vľavo

Odsadí text napravo.Zarážka vpravo

Vytvorí usporiadaný zoznam.Zobraziť podľa – zoradené

Vytvorí zoznam s odrážkami.Zobraziť podľa – odrážka

Vloží hypertextové prepojenie na vybratý text.Prepojenie

Vloží tabuľku v oblasti textu.Tabuľka

Režimy Rich Composer
Nástroj na vytváranie e-mailu podporuje nasledujúce dva režimy:

• Režim čítania: Po kliknutí na e-mail si môžete prečítať e-mailové konverzácie.

Ak dostanete nový e-mail v režime prezerania, zobrazí sa nad nástrojom
na vytvorenie e-mailu panel so správouZobraziť všetky správy a vykonať
ďalšie akcie.

Poznámka

• Režim na vytváranie: Môžete odosielať štandardné e-maily pomocou režimu na vytvárane e-mailu
formátovaním textu, pridaním obrázkov, pripájaním súborov atď.

Spustiť pracovný postup
Centrum kontaktov Webex možno jednoducho integrovať s externými systémami, aby sa zabezpečilo, že
záznamy zákazníkov sa synchronizujú v reálnom čase. Toto je možné dosiahnuť pomocou pracovných
postupov. Tieto toky činností môžete spustiť, ak ste uprostred konverzácie so zákazníkom.

Ak chcete použiť túto funkciu, zákazníci si musia zaobstarať vyššie vydanie pripojenia.Poznámka

Ak chcete spustiť tok činností, postupujte takto:

Procedúra

Krok 1 Kliknite na ikonu (spúšťač toku činností) nad oknom vytvárania.
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Na obrazovke sa zobrazí kontextové okno so zoznamom predkonfigurovaných tokov činností.

Krok 2 Vyberte tok činností a kliknite na tlačidlo Spúšťač.
Krok 3 Ak bol tok činností nakonfigurovaný tak, aby prijímal vstupné parametre agenta, zobrazí sa kontextové okno.

Zadajte požadované parametre a kliknite na tlačidlo Spúšťač.

Po spustení toku činností sa do vlákna konverzácie pripojí revízny záznam vo forme oznámenia.

Krok 4 Kliknite na tlačidlo Odoslať.

Oznámenia
Pomocou oznámenia si môžete zobraziť podrobný prehľad o konverzáciách. Hlásenia môžete zobraziť na
vlákne správy počas konverzácií a denníkov auditov.

Napríklad oznámenie Konverzácia UZATVORENÁ s časovou pečiatkou predchádzajúcej konverzácie je
uzavretá sa zobrazí vždy, keď je Konverzácia OBNOVENÁ.

Klávesové skratky

Klávesové skratky Agent Desktop pre konverzácie

Agenti môžu používať skratky pre správy konverzácie:

Klávesové skratkyČinnosť

Ctrl + EnterOdosielanie správ konverzácie

Ak sa správa neodošle ani po kliknutí na tlačidlo Odoslať, agenti ho môžu znova odoslať kliknutím na
prepojenie Kliknutím zopakovať. Prepojenie Kliknutím zopakovať sa zobrazí vedľa mena agenta vo
vlákne konverzácie.

Poznámka

Klávesové skratky Agent Desktop pre e-mailové konverzácie

Agenti môžu použiť nasledujúce skratky pre e-mailové správy:

Klávesové skratkyČinnosť

Ctrl + Shift + 6Odpovedať

Ctrl + Shift + 5Odpovedať všetkým

Ctrl + Alt + SOdoslať e-mail

Ctrl + Shift + 0Preposlať e-mail
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Potvrdenie o doručení
Pri každom odoslaní správy zákazníkovi sa potvrdenia o doručení zaznamenávajú vedľa každej správy vo
vlákne správy. Pre prvú správu sa zaznamená potvrdenie o ODOSLANÍ (SENT). Pre ostatné správy sa
zaznamená potvrdenie o DORUČENÍ (DELIVERED).

Stav a pripojené časovače
Nasledujúce časovače sa zobrazujú v rámci Agent Desktop pre všetky kanály (hlasový hovor, odchádzajúce
hovory, odchádzajúce a digitálne kanály):

• Stavový časovač:Časovač stavu agenta sa zobrazuje v poli Stav dostupnosti v časti vodorovná hlavička.
Časovač zobrazuje čas, ktorý ste boli v aktuálnom stave. Stav zahŕňa možnosti Dostupné, RONA alebo
akýkoľvek neaktívny stav nakonfigurovaný vaším správcom. Stavový časovač sa aktualizuje každú
sekundu a formát je mm:ss. Ak ste pripojený viac ako jednu hodinu, formát sa zmení na hh:mm:ss
(napríklad 01:10:25). Keď zmeníte stav (napríklad z Dostupné na akýkoľvek nečinný stav), časovač sa
vynuluje na hodnotu 00:00.

• Časovač nečinnosti: Ak ste v stave Nečinný a prepínate medzi inými stavmi nečinnosti, časovač
zobrazuje čas, počas ktorého sa nachádzate v aktuálnom stave nečinnosti a celkový čas v stavoch
nečinnosti. Napríklad zohľadnite, že ste v stave Nečinný 10 minút a potom budete mať prestávku
na obed (nakonfigurovaný stav nečinnosti) 20 minút. Potom sa časovač zobrazuje ako 20:00/30:00.
Doba prestávky na obed je 20 minút (nakonfigurovaný stav nečinnosti) a celkový čas v stave
nečinnosti je 30 minút.

Keď prijmete hovor, konverzáciu, e-mail alebo žiadosť konverzácia v sociálnych správach, zobrazí sa
štítok so značkou Obsadené. Značka Obsadené signalizuje, že ste zaneprázdnení a pripojení k
zákazníkovi. Počas interakcie so zákazníkom sa pripojený časovač zobrazuje na paneli Zoznam úloh a
na paneli Kontrola interakcie. Po skončení komunikácie sa stavový časovač zobrazuje v poli stav
dostupnostivodorovná hlavička. V závislosti od kapacity kanálamôžete pokračovať v prijímaní aktívnych
požiadaviek na iných kanáloch.

Príklady:

• Ste v stave Dostupný 2 minúty a prijmete žiadosť o prichádzajúci hovor. Stav Dostupný sa zmení
na značku Obsadené. Čas, ktorý uplynul od prijatia žiadosti až do ukončenia komunikácie, je 10
minút. Čas súhrnu sú 2 minúty. Časovač potom zobrazuje 14:00 – hodnotu, ktorá zahŕňa stav
Dostupný (2 minúty), čas komunikácie (10 minút) a čas súhrnu (2 minúty). Aktuálny stav je
Dostupný.

• Ste v stave Dostupný 2 minúty a prijmete žiadosť o prichádzajúci hovor. Stav Dostupný sa zmení
na značkuObsadené. Počas komunikácie so zákazníkom zmeníte stav naNečinný, preto neprijímate
žiadne prichádzajúce žiadosti. Čas, ktorý uplynul od zmeny stavu na Nečinný až do ukončenia
komunikácie je 10minút.Čas súhrnu sú 2minúty.Časovač potom zobrazuje 12:00 – hodnotu, ktorá
zahŕňa časovač stavuNečinný, čas komunikácie (10 minút) a čas súhrnu (2 minúty). Aktuálny stav
je Nečinný.

Hlásenia môžete zobraziť podľa stavu dostupnosti a nie na základe značky
Obsadené, pretože nejde o nezávislý stav.

Poznámka
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• Spojený časovač: pri prijímaní hovoru, konverzácie, e-mailu alebo žiadosti konverzácia v sociálnych
správach sa časovač zobrazuje vedľa požiadavky na paneli Zoznam úloh. Časovač zobrazuje čas, ktorý
uplynul od prijatia žiadosti. Spojený časovač sa aktualizuje každú sekundu a formát je mm:ss. Ak ste
pripojený viac ako jednu hodinu, formát sa zmení na hh:mm:ss (napríklad 01:10:25). Pripojený časovač
sa tiež zobrazuje na paneli Kontrola interakcie.

Spolu s pripojeným časovačom zobrazuje panel Kontrola interakcie iný časovač na základe stavu
nastaveného systémom a spôsobu, akým prebieha komunikácia. Ak napríklad podržíte hovor, časovač
zobrazuje čas podržania vedľa stavuKonzultácia podržaná.Ďalšie informácie o stavoch systému nájdete
v časti Stavy hlasového hovoru, na strane 32 a Stavy e-mailu a konverzácie, na strane 33.

Na paneli História interakcie agenta sa zobrazuje pripojený čas, ktorý zahŕňa dobu trvania kontaktu so
zákazníkom, až kým sa neukončí komunikácia. Predpokladajme napríklad, že počas hovoru zákazníka
môžete pred ukončením komunikácie so zákazníkom konzultovať s iným agentom. Spojený čas zahŕňa
čas, ktorý ste boli v spojení so zákazníkom, a čas konzultovania s iným agentom.

Tabuľka 4: Prepínač časovača na základe prípadu použitia

KomentáreČasovačStav
dostupnosti v
zobrazení

Prípad použitia

-00:00NečinnéNečinný – východiskový
stav pri prihlasovaní

Povedzme, že ste v stave nečinnosti 10 minút a
potom budete mať prestávku na obed
(nakonfigurovaný stav nečinnosti) 20 minút.
Potom sa časovač zobrazuje ako 20:00/30:00.

00:00/00:00Nový stav
nečinnosti
(prestávka na
obed)

Nečinný – nečinný – pri
ručnom prechode na iné
stavy nečinnosti.
Napríklad z nečinnosti na
prestávku na obed

Ak chcete prijať akýkoľvek hovor, konverzáciu,
e-mail alebo žiadosti konverzácia v sociálnych
správach, musíte nastaviť stav na Dostupný.

00:00K dispozíciiNečinný – Dostupný –
manuálny prechod na
prijímanie žiadostí o
kontakt v závislosti od
kapacity kanála

Po prijatí žiadosti o kontakt sa stav Dostupný

( ) zmení na označenie Obsadené ( ).
Bez
časovača

ObsadenéDostupný – Obsadené –
automaticky sa prepne po
prijatí žiadosti o kontakt

Stav môžete nastaviť na Nečinný, ak nechcete,
aby sa počas komunikácie so zákazníkom
neprijímali žiadne žiadosti o hovor, konverzáciu,
e-mail alebo žiadosti konverzácia v sociálnych
správach.

Počas komunikácie so zákazníkom, ak sa
rozhodnete zmeniť stav na ktorýkoľvek stav
nečinnosti, zobrazí sa ikona značky Obsadené z

(Obsadené v stave dostupnosti) na
(Obsadené v stave nečinnosti).

Bez
časovača

ObsadenéObsadené – Nečinný –
manuálne prepnutie do
stavu nečinnosti, aby sa
neprijímali žiadne
žiadosti o kontakt počas
komunikácie so
zákazníkom
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KomentáreČasovačStav
dostupnosti v
zobrazení

Prípad použitia

Zobrazuje celkový čas, ktorý zahŕňa čas v stave
dostupnosti, keď ste prijali požiadavku na obsah,
čas, ktorý uplynul od prijatia žiadosti až po
koniec komunikácie (spojený časovač), a čas
súhrnu.

00:00K dispozíciiObsadené – Dostupný –
automaticky sa prepne,
keď sa vaša komunikácia
ukončí.

Ak váš správca zadefinoval Dostupnosť agenta
po vytáčaní namožnosťÁno, po skončení hovoru
s vytáčaním sa váš stav nastaví ako Dostupný aj
v prípade, ak ste hovor s vytáčaním realizovali v
stave Nečinný.

Bez
časovača

ObsadenéNečinný – Dostupný –
Obsadené

Ak správca zadefinoval Dostupnosť agenta po
vytáčaní na možnosť Nie, po skončení
telefonického hovoru sa stav nastaví na Nečinný.

Bez
časovača

ObsadenéNečinný – Nečinný –
Obsadené

Musíte vykonať akciu v kontextovom okne
Redirection on No Answer (RONA) a stav
časovač sa začína od 00:00. Predpokladajme
napríklad, že ste v stave Dostupný počas 2 minút
a prijali ste žiadosť o hlasový hovor. Počas
komunikácie so zákazníkom trvajúcej približne
5 minút sa zobrazí žiadosť o e-mailový kontakt.
Ak neprijmete žiadosť o e-mailový kontakt v
stanovenom čase, zobrazí sa kontextové okno
RONA. Môžete si vybrať možnosť Prejsť do
režimu nečinnosti alebo Prejsť do režimu
dostupnosti. Ak vyberiete niektorú z možností,
stavový časovač sa spustí od 00:00.

Obsadené –
bez
časovača

RONA –
00:00

Obsadené –
RONA

Obsadené – RONA –
automaticky prepne, ak
ste neprijali žiadosť o
kontakt v stanovenom
čase.

Systémový čas musí byť synchronizovaný s časom siete, aby sa časovač stavu agenta a žiadosť o spojený
časovač zobrazovali správne.

Poznámka

Upozornenia
Oznámenia vás upozorňujú na nové udalosti plochy, ktoré si vyžadujú vašu pozornosť. Oznámenia sa zobrazujú
bez ohľadu na to, či používate aplikáciu alebo nie.
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Vyskakovacie oznámenia – prehliadač
Vyskakovacie okno je natívne oznámenie prehliadača, ktoré sa zobrazuje iba v prípade, že je karta prehliadača
v pozadí. Vyskakovacie oznámenia prehliadača sa zobrazujú v prípade, že Agent Desktop nie je aktívnym
oknom alebo záložkou prehliadača. Okno prehliadača Agent Desktop alebo karta je neaktívna, ak

• pracujete na iných oknách prehliadača alebo kartách,

• pracujete s inými aplikáciami,

• ste minimalizovali ste prehliadača Agent Desktop.

Ak Agent Desktop nie je aktívnym oknom alebo záložkou prehliadača, zobrazí sa upozornenie so zvukovým
upozornením na paneli úloh prehliadača, a to na základe jeho nastavení. Musíte kliknúť na vyskakovacie
oznámenie, aby sa okno alebo karta Agent Desktop zaktívnili. Nižšie sú uvedené správania a obmedzenia
vyskakovacích oznámení prehliadača:

• Zobrazenie vyskakovacieho okna prehliadača závisí od nastavení operačného systému a prehliadača.

• Musíte aktivovať povolenia na vyskakovacie oznámenia prehliadača pre operačný systém aj prehliadač.

• Po zobrazení výzvy musíte povoliť povolenia prehliadača.

• Umiestnenie oznamovacích vyskakovacích okien prehliadača závisí od operačného systému.

• Oznamovacie vyskakovacie okná prehliadača nemožno stohovať. Nové oznámenie nahradí existujúce
vyskakovacie oznámenie.

Ďalšie informácie o podporovaných prehliadačoch nájdete v časti Požiadavky prehliadača, na strane 2.

• Vyskakovacie oznámenia sa vzťahujú na hovory, konverzácie, e-maily a konverzácie v sociálnych
správach. Vyskakovacie oznámenia obsahujú upozornenie, telefónne číslo, meno alebo e-mailovú
adresu zákazníka. Napríklad prichádzajúci e-mail od johndoe@gmail.com.

• Správca nakonfiguruje časový interval pre vyskakovacie oznámenia, po ktorom sa automaticky
zatvoria. Hodnota časového limitu sa dodržiava v prehliadači Chrome cez OS Windows, Chrome
OS a macOS. Ostatné podporované prehliadače však nerešpektujú nakonfigurovanú hodnotu
časového limitu upozornenia.

Poznámka

Nastavenia prehliadača pre Chrome
Kontextové oznámenia sa nemusia v prehliadači Chrome pre systém Windows 10 a Windows 11 zobraziť.
Ak chcete zobraziť oznámenia na pracovnej ploche a nie na paneli Správa oznámení systému Windows 10
a Windows 11, vypnite funkciu Povoliť natívne oznámenia v prehliadači Chrome (verzia 86 a staršia).
Vyskakovacie oznámenia, ktoré sa zobrazujú na ploche, budú v natívnom formáte.

Procedúra

Krok 1 Otvorte Chrome a do panela s adresou zadajtechrome://flags/#enable-native-notifications.
Krok 2 Stlačte kláves Enter na klávesnici.
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Krok 3 Z rozbaľovacieho zoznamu označeného poľa vyberte možnosť Vypnuté.
Krok 4 Kliknite na možnosť Znova spustiť teraz.

Oznámenia sa zobrazujú na ploche v natívnom formáte.

Oznámenia plochy
Oznámenia na úrovni plochy alebo aplikácie sa zobrazujú v pravom hornom rohu aplikácie Počítač. Nižšie
sú uvedené oznámenia týkajúce sa správania a obmedzenia na ploche:

• Upozornenia na ploche je možné stohovať.

• Oznámenia plochy môžu byť automaticky zamietnuté alebo zatvorené.

• Oznámenia plochy sa v Počítač zobrazujú na základe Nastavení oznámenia. Viac informácií nájdete
v časti Zapnutie alebo vypnutie nastavení oznámení, na strane 55.

Váš správca nakonfiguruje nasledujúce:

• Počet súčasne zobrazovaných oznámení plochy.

• Časový interval, kým sa oznámenia plochy automaticky zatvoria. Nakonfigurovaný časový limit pre
oznámenia je použiteľný pre podporované prehliadače v operačnom systéme Windows a Chrome. V
systéme macOS podporované prehliadače automaticky zatvárajú oznámenia.

Oznámenia plochy sa vzťahujú na hovory, konverzácie, e-maily a konverzácie v sociálnych správach.
Oznámenie obsahuje meno zákazníka, telefónne číslo, správu konverzácie alebo informácie o požiadavke.
Nižšie sú uvedené príklady:

OznámeniaČinnosť

Automaticky pokračovať v zázname

Nahrávanie sa obnoví o 5 sekúnd.

Po obnovení nahrávania hovoru.

Informácie o zákazníkovi boli aktualizované

Vaše zmeny sa prepísali aktualizovanými údajmi o hovore.

Ak viacerí používatelia súčasne upravia
hodnoty premenných údajov (CAD), ktoré
sú priradené k hovoru.

Zobrazilo sa kontextové okno

Zobrazilo sa vám vyskakovacie okno.

Znovu otvoriť kontextové okno alebo <Screen Pop
hyperlink>

Na základe konfigurácie smerovania, ktorú správca
nastavil v nástroji Flow Designer, môžete vidieť
buď prispôsobený zobrazovaný text, alebo
hypertextové prepojenieZnovu otvoriť kontextové
okno.

Poznámka

Po úspešnom zobrazení vyskakovacieho
okna.
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OznámeniaČinnosť

Konzultácia pripojená

Požiadavka na konzultáciu bola prijatá.

Keď iný agent akceptuje vašu žiadosť o
konzultáciu.

Konf. pripojené

Vaša požiadavka na konferenciu bola prijatá.

Keď iný agent akceptuje vašu žiadosť o
konferenciu.

Konzultačný hovor podržaný

Váš konzultačný hovor bol podržaný.

Keď je požiadavka o konzultačný hovor
podržaná.

Automaticky zosumarizovať

Váš hovor bol automaticky zosumarizovaný.

Ak je hovor automaticky zosumarizovaný.

Správy od Johna Doea

Ok. Rozumiem. Ďakujem!

Po prijatí konverzácie od zákazníka.

Správy od Johna Doea

Príloha odoslaná.

Po odoslaní prílohy zákazníkovi.

Správy od Barbara Hecker

Zdravím, tu Barbara Hecker. Ako môžem...

Keď odošlete správu konferenčnú správu
inému agentovi.

Koniec konverzácie zo strany Jasona Welcha

Konverzácia sa ukončila.

Keď zákazník ukončí správu konverzácie.

Zmena tímu prebehla úspešne

Teraz máte aktívne prihlásenie do Sales_Team.

Pri zmene tímu.

Prichádzajúci hovor od Jane Doe

00:02

Po prijatí prichádzajúceho hovoru od
Aplikácia Webex.

Správa od Johna Doea

Ok. Rozumiem. Ďakujem!

Po prijatí správy z konverzácie od Aplikácia
Webex.

Prichádzajúca schôdza z osobného miestnosti Jane Doe

00:02

Po prijatí žiadosti o schôdzu zo strany
Aplikácia Webex.
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OznámeniaČinnosť

Plánovaná schôdza na ukážku

Za 5 minút

Ak názov schôdze pre plánovanú schôdzu nie je
definovaný, názov predvolenej osobnej miestnosti
sa zobrazuje ako hlavička oznámenia. Napríklad
Osobná miestnosť Jane Doe.

Poznámka

Ak sa schôdza začala, zostávajúci čas sa nahradí textom Teraz.

Plánovaná schôdza na ukážku

Teraz

Po prijatí žiadosti o plánovanú schôdzu zo
strany Aplikácia Webex.

• Na paneli Zoznam úloh, Znak v každej konverzácii a úlohe konverzácia v sociálnych správach
zobrazuje počet neprečítaných správ.

• Oznámenia so zvukovým upozornením sa zobrazujú v prípade, že prijímate konverzáciu, konverzácia
v sociálnych správach alebo e-mailovú žiadosť.

Poznámka

Stavy agenta
Stav agenta označuje vašu pracovnú situáciu počas používania aplikácie Agent Desktop. Nasleduje rozpis
stavov agenta:

• Stav nastavený vami – určuje, či môžete dostávať a prijímať kontakty medzi všetkými komunikačnými
kanálmi (hovor, konverzácia, e-mail alebo požiadavka konverzácia v sociálnych správach). Viac informácií
nájdete v časti Stavy dostupnosti agentov, na strane 28.

• Stav nastavený systémom – stav, ktorý vám systém priradí na základe kanála, cez ktorý komunikujete.
Viac informácií nájdete v časti Stavy hlasového hovoru, na strane 32 a Stavy e-mailu a konverzácie, na
strane 33.

Stavy dostupnosti agentov
Nižšie sú uvedené stavy agentov, ktoré sa zobrazujú na paneli Agent Desktop a týkajú sa všetkých kanáloch
(hlasový hovor, vytáčanie, odchádzajúce a digitálne kanály):

• K dispozícii

• Nečinné, na strane 29

• Vyzváňa bez odpovede, na strane 29

Toto je značka agenta:

• Obsadené, na strane 30
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K dispozícii

Stav Dostupný označuje, že ste pripravený prijať a odpovedať na k vám presmerované žiadosti o kontakt.
Po prihlásení musíte v rozbaľovacom zozname vybrať možnosť Dostupný, aby ste mohli prijímať hlasový
hovor, konverzáciu, e-mail a požiadavky konverzácia v sociálnych správach. Stav Dostupný predchádza
zelená ikona ( ).

• Akákoľvek komunikácia, ako je hlasový hovor, konverzácia, e-mail, konverzácia v sociálnych
správach alebo kampaň, je smerovaná len vtedy, keď je stav nastavený Dostupný. Viac informácií
nájdete v časti Zmena stavu dostupnosti, na strane 48.

• Oneskorenie závisí od sieťovej konektivity.

Poznámka

Nečinné

Stav Nečinný označuje, že ste prihlásený, ale nie ste pripravený prijať všetky smerované žiadosti. Keď sa
prihlásite na plochu, stav sa nastaví na východiskový dôvod nečinnosti nakonfigurovaný správcom.

Správca nakonfiguruje ďalšie príčiny stavu nečinnosti, ktoré sú vhodné pre váš podnik. Ak musíte prejsť do
režimu offline pre schôdzu, školenie alebo prestávku na obed, zmeňte stav na príčinu nečinnosti výberom
možnosti v rozbaľovacom zozname. Dôvody stavu nečinnosti definované správcom predchádzajú sivou ikonou
( ).

Okrem toho môžete pri interakcii so zákazníkom vybrať dôvod stavu nečinnosti. napríklad počas relácie
konverzácie so zákazníkom alebo pri odpovedaní na e-mailovú správu. Ďalšie informácie o tom, aký dôvod
stavu nečinnosti použiť, vám poskytne váš nadriadený.

Ak ste v stave Dostupný alebo Nečinný bez prebiehajúcich konverzácií, váš nadriadený vás môže
odhlásiť z Počítač. Ak chcete získať prístup k Počítač, musíte sa znova prihlásiť. Viac informácií nájdete
v časti Prihláste sa do Agent Desktop, na strane 43.

Poznámka

Vyzváňa bez odpovede

Stav RONA (Redirection on No Answer) označuje, že ste neprijali hlasový hovor, konverzáciu e-mail alebo
žiadosť konverzácia v sociálnych správach v stanovenej lehote. Hlasový hovor, konverzácia, e-mail alebo
žiadosť konverzácia v sociálnych správach sa vráti do radu. Systém zmení váš stav z Dostupný na RONA.
Stav RONA predchádza červená ikona ( ).

Správca nakonfiguruje čas, ktorý je k dispozícii na prijatie prichádzajúcej žiadosti z ľubovoľného kanála. Ak
je nakonfigurovaný maximálny čas na viac ako osem sekúnd, tlačidlo akcie vo vyskakovacom okne bude
blikať päť sekúnd pred zmenou stavu na RONA.

Ak nemôžete prijať požiadavku v zadanom čase zobrazenom v časovači, tlačidlo akcie na vyskakovacom
okne bude niekoľko sekúnd blikať a váš stav sa zmení na RONA (Redirection on No Answer). Požiadavka
sa vráti do radu.

Systém nemôže doručiť žiadne nové žiadosti o kontakt za nasledujúcich podmienok:

• Požiadavka nebola prijatá počas stavu Dostupný.
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• Zadané telefónne číslo alebo klapka sú nesprávne.

Keď sa váš stav zmení na RONA, zobrazí sa vyskakovacie okno s nasledujúcimi možnosťami:

• Prejsť do režimu Nečinný: Po kliknutí na tlačidlo Prejsť do režimu Nečinný sa zmení stav z RONA
na východiskový dôvod nečinnosti nakonfigurovaný správcom.

• Prejsť do stavu Dostupný: Po kliknutí na tlačidlo Prejsť do stavu Dostupný sa zmení stav z RONA
na Dostupný. Stav Dostupný označuje, že ste pripravený prijať a odpovedať na k vám presmerované
žiadosti o kontakt.

Ak požiadavka na prichádzajúci hovor nie je doručená z dôvodu zlyhania siete, telefónu alebo iných zariadení,
váš stav sa nastaví na RONA. Môžete kliknúť na Prejsť do režimu Nečinný zobrazenom na vyskakovacom
okne a kontaktovať správcu, aby prešetril situáciu.

• Stav na RONA nemožno zmeniť ručne.

• Na prijatie hlasového hovoru, konverzácie, e-mailu alebo žiadosti konverzácia v sociálnych správach
si musíte ručne zmeniť stav z RONA na Dostupný.

• Ak aplikácia Počítač nie je aktívnym oknom alebo záložkou prehliadača, zobrazí sa upozornenie,
keď sa váš štát zmení na RONA. Viac informácií nájdete v časti Vyskakovacie oznámenia –
prehliadač, na strane 25.

Poznámka

Obsadené

Značka Obsadené signalizuje, že ste zaneprázdnení a pripojení k zákazníkovi. Po prijatí žiadosti o kontakt
sa stav Dostupný ( ) zmení na označenie Obsadené ( ).
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Počas komunikácie so zákazníkom, ak sa rozhodnete zmeniť stav na ktorýkoľvek stav nečinnosti, zobrazí sa
ikona značky Obsadené z (Obsadené v stave dostupnosti) na (Obsadené v stave nečinnosti).
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Pripojený časovač sa zobrazuje na paneli Kontrola interakcie a nie v poli Stav dostupnosti. Po skončení
komunikácie sa zobrazí stav a časovač. Viac informácií nájdete v časti Stav a pripojené časovače, na strane
22.

Ak ste zaneprázdnení v staveDostupný ( ), môžete pokračovať v prijímaní aktívnych požiadaviek na iných
kanáloch v závislosti od kapacity kanála.

Stav dostupnosti Agent Desktop sa zachová aj v prípade, že zavriete prehľadávač alebo vymažete
vyrovnávaciu pamäť prehliadača.

Poznámka

Stavy hlasového hovoru
Stavy hlasového hovoru iniciuje systém. Stav hovoru sa zmení v závislosti od akcie na hovore a od toho, či
komunikujete so zákazníkom alebo iným agentom. Ak napríklad podržíte hovor zákazníka, na paneli Kontrola
interakcie sa zobrazuje stav ako Podržaný hovor.

Spojený časovač: pri prijímaní hovoru, konverzácie, e-mailu alebo žiadosti konverzácia v sociálnych správach
sa časovač zobrazuje vedľa požiadavky na paneli Zoznam úloh. Časovač zobrazuje čas, ktorý uplynul od
prijatia žiadosti. Spojený časovač sa aktualizuje každú sekundu a formát je mm:ss. Ak ste pripojený viac ako
jednu hodinu, formát sa zmení na hh:mm:ss (napríklad 01:10:25). Pripojený časovač sa tiež zobrazuje na
paneli Kontrola interakcie.
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Pri komunikácii s volajúcim (zákazníkom) alebo iným agentom na základe vašej akcie tieto stavy hlasového
hovoru nastavuje systém:

• Zvonenie – označuje, že v pravom dolnom rohu pracovnej plochy sa zobrazuje vyskakovacie okno
prichádzajúceho hovoru. Ak nemôžete prijať hovor v čase nakonfigurovanom správcom, hovor sa vráti
do radu. Systém zmení váš stav z Dostupný na RONA.

• Podržaný hovor – označuje, že ste hovor so zákazníkom podržali.

• Žiadosť o konzultáciu – označuje, že ste iniciovali konzultovaný hovor.

• Konzultácia – označuje, že konzultujete s iným agentom.

• Konzultácia podržaná – označuje, že ste umiestnili agenta, s ktorým ste konzultovali, do stavu podržaný.

• Ikona konferencie s <telefónnym číslom alebo názvom agenta> – označuje obojsmernú komunikáciu
medzi vami, zákazníkom a iným agentom.

• Kompletizácia – označuje, že ste ukončili hlasový hovor so zákazníkom.

Stavy e-mailu a konverzácie
Stavy požiadavky na konverzáciu a e-mail iniciuje systém a menia sa pri komunikácii.

Stav e-mailu

• Kompletizácia – označuje, že ste ukončili vašu e-mailovú komunikáciu so zákazníkom.

Stavy konverzácie a sociálnych kanálov

Nižšie sú uvedené stavy požiadavky konverzácie a sociálneho kanála:

• Požadovaná konferencia – označuje, že ste spustili konferenčnú konverzáciu.

• Konferencia – označuje obojsmernú komunikáciu medzi vami, zákazníkom a iným agentom.

• Kompletizácia – označuje, že ste ukončili konverzáciu alebo konverzácia v sociálnych správach so
zákazníkom.

Dostupnosť
Funkcia Agent Desktop podporuje funkcie, ktoré zlepšujú prístupnosť pre používateľov so slabým zrakom.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené spôsoby navigácie v rámci Agent Desktop pomocou funkcií zjednodušenia
ovládania.

Webová dostupnosť

Použite nasledujúce klávesyRealizácia nasledujúcich akciíAgent Desktop Prvok

Šípky nahor a nadolV rozbaľovacom zozname prejdite na
uložené e-mailové adresy.

Prihlásiť
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Použite nasledujúce klávesyRealizácia nasledujúcich akciíAgent Desktop Prvok

EnterVyberte e-mailovú adresu.Prihlásiť

Klávesnica Mac: Command +
šípka doľava

Klávesnica Windows: Alt +
šípka doľava

Zmeňte vybratú e-mailovú adresu.Prihlásiť

EnterPrihlásenie sa do Agent Desktop.Prihlásiť

Šípka doprava a EnterZvoľte si buď Telefónne číslo, alebo
Klapku.

Poverenia stanice

Tabulátor

Šípky doprava a doľava

Zamerajte sa a vyberte možnosť v
dialógovom okne Telefónne číslo alebo
Klapka.

Poverenia stanice

TabulátorPrechádzajte prvkami v dialógovom okne
Telefónne číslo alebo Klapka.

Poverenia stanice

Šípky nahor a nadolZ rozbaľovacieho zoznamu Tím si vyberte
tím.

Poverenia stanice

EnterVyberte si možnosť.Poverenia stanice

EscZatvorte dialógové okno Prihlasovacie
údaje k stanici.

Poverenia stanice

Tabulátor a EnterPrístup k centru oznámení.Centrum oznámení

Šípky nahor a nadolPrezrite si oznámenia.Centrum oznámení

Tabulátor, potom Enter alebo
medzerník

Označte všetky oznámenia ako prečítané,
znova otvorte vyskakovaciu obrazovku,
zavrite oznámenie a ignorujte oznámenia.

Centrum oznámení

Esc alebo Enter alebo
medzerník

Zatvorte dialógové okno Centrum
oznámení.

Centrum oznámení

Šípky nahor a nadolPrejdite v rozbaľovacom zozname na stav
agenta.

Stav agenta

EnterZvoľte si stav agenta.Stav agenta

Esc alebo Enter alebo
medzerník

Zatvorte dialógové okno stavu agenta.Stav agenta

Enter alebo medzerníkPrejdite do dialógového okna profilu
používateľa.

Používateľský profil

Tabulátor a EnterPrechod možnosťami v dialógovom okne
profilu používateľa.

Používateľský profil
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EscZatvorte dialógové okno profil používateľa.Používateľský profil

Tabulátor a EnterPrístup k nastaveniam oznámení.Nastavenia oznámenia

Tabulátor a medzerníkPovoliť alebo zakázať možnosti (prepínať
tlačidlá) v nastaveniach oznámení.

Nastavenia oznámenia

Klávesy so šípkamiZvýšte alebo znížte hlasitosť zvuku.Nastavenia oznámenia

Tabulátor, potom Enter alebo
medzerník

Stlmiť, zapnúť zvuk alebo prehrať zvuk.Nastavenia oznámenia

Tabulátor a medzerníkPrepnutie na tmavý režim (prepínacie
tlačidlo).

Tmavý režim

Tabulátor a EnterPrejdite do dialógového okna klávesové
skratky.

Klávesové skratky

Tabulátor a EnterPrechádzajte prvkami v dialógovom okne
Zoznam klávesových skratiek.

Klávesové skratky

Tabulátor, potom Enter alebo
medzerník

Vymažte kritérium vyhľadávania vo
vyhľadávacom poli.

Klávesové skratky

Tabulátor a EnterZoraďte stĺpce v dialógovom okneZoznam
klávesových skratiek.

Klávesové skratky

Tabulátor, potom šípky nahor
alebo nadol

Prejdite si zoznamom klávesových skratiek.Klávesové skratky

Tabulátor, potom Enter alebo
medzerník

Maximalizujte, obnovte a zatvorte dialógové
okno Zoznam klávesových skratiek.

Klávesové skratky

Tabulátor a EnterStiahnite si chybovú správu.Chybová správa

Šípky doľava alebo dopravaPrechádzajte hláseniami.Správy Štatistiky výkonu
agenta

EnterVyberte správu.Správy Štatistiky výkonu
agenta

Klávesy so šípkamiPrepnutie medzi úlohami.Zoznam úloh

Enter alebo medzerníkVyberte si úlohu.Zoznam úloh

Šípky doprava a doľavaPrechádzajte všetkými kanálmi v rámci
História interakcie agenta.

História interakcie agenta

EnterVyberte si kanál.História interakcie agenta

TabulátorPrepínač medzi históriou kontaktu v
špecifickom kanáli.

História interakcie agenta
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EnterPrijmite vyskakovaciu požiadavku.Vyskakovacie okno

TabulátorPrepnutie medzi vyskakovacími
požiadavkami.

Vyskakovacie okno

TabulátorPrejdite si prvkami v Kontrola interakcieKontrola interakcie

EnterVyberte si možnosť.Kontrola interakcie

TabulátorPrepína medzi hodnotami premennej CAD.Premenné CAD

Enter alebo medzerníkVyberte hodnotu premennej CAD.Premenné CAD

Šípky doprava a doľavaVyberte možnosť prepínača.Prepojenie, konzultovanie alebo
konferencia

Šípky nahor a nadolZvoľte si v rozbaľovacom zozname.Prepojenie, konzultovanie alebo
konferencia

EnterVyberte si možnosť.Prepojenie, konzultovanie alebo
konferencia

EscZatvorte dialógové okno.Prepojenie, konzultovanie alebo
konferencia

Tabulátor, potom Enter alebo
medzerník

Prechádzajte možnosťami.Konverzácia a Konverzácia v
sociálnych správach

Tabulátor, potom Enter alebo
medzerník

Rozbaliť alebo zbaliť kontaktné informácie.Konverzácia a Konverzácia v
sociálnych správach

Tabulátor, potom Enter alebo
medzerník

Prechádzajte možnosťami.E-mail

Tabulátor, potom Enter alebo
medzerník

Rozbaliť alebo zbaliť kontaktné informácie.E-mail

Tabulátor, potom Enter alebo
medzerník

Vyberte štýl formátovania RTF.E-mail

Šípky doprava a doľavaVyberte možnosť Adresár alebo
Klávesnica na vytáčanie.

Hovor s vytáčaním

Šípky nahor a nadolPrechádzajte položkami Adresára alebo
volanými číslami v klávesnici na
vytáčanie.

Hovor s vytáčaním

Tabulátor, potom Enter alebo
medzerník

Vymažte kritérium vyhľadávania vo
vyhľadávacom poli.

Hovor s vytáčaním

Tabulátor a EnterAk chcete uskutočniť hovor, vyberte kontakt
z adresára.

Hovor s vytáčaním
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Tabulátor, potom Enter alebo
medzerník

Ak chcete uskutočniť hovor, prejdite na
tlačidlá číslo klávesnice na vytáčanie.

Hovor s vytáčaním

EscZatvorte dialógové okno Hovor s
vytáčaním.

Hovor s vytáčaním

Tabulátor, potom Enter alebo
medzerník

Maximalizujte a obnovte miniaplikácie.Pomocné informácie

Šípky doprava a doľavaPrechádzanie medzi kartami na paneli
Pomocné informácie.

Pomocné informácie

Enter alebo medzerníkVyberte kartu.Pomocné informácie

Tabulátor alebo šípka nahor a
nadol

Prechádzať prvkami v rámci karty.Pomocné informácie

Tabulátor a EnterPrejdite na prepojenie Zobraziť e-mailovú
správu na karte História kontaktu.

Pomocné informácie

Tabulátor, potom Enter alebo
medzerník

Prechádzajte možnosťami Upraviť
rozloženie.

Pomocné informácie

Tabulátor a EnterObnovenie celého rozloženia plochy.Obnoviť rozloženie plochy

Tabulátor, potom Enter alebo
medzerník

Prejdite si výberom prvkov v dialógovom
okne Resetovať potvrdenie rozloženia.

Obnoviť rozloženie plochy

Tabulátor, potom Enter alebo
medzerník

Rozbaľte a zbaľte dialógové okno Dôvody
kompletizácie.

Kompletizácia

TabulátorPrejdite si prvkami v dialógovom okne
Dôvody kompletizácie.

Kompletizácia

Tabulátor, potom Enter alebo
medzerník

Zrušte automatickú kompletizáciu.Kompletizácia

Šípky nahor a nadolVyberte možnosť prepínača.Kompletizácia

Tabulátor, potom Enter alebo
medzerník

Odoslať kompletizáciu.Kompletizácia

TabulátorPrejdite si prvkami v dialógovom okne
Centrum pomoci.

Pomocník

EnterVyberte si možnosť.Pomocník

Shift + Tab a EnterPrístup k určitej téme pomoci na novej
karte.

Pomocník

EscZatvorte dialógové oknoCentrum pomoci.Pomocník
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Tabulátor

Enter alebo medzerník

Odhláste sa z Agent Desktop.Odhlásiť

Tabulátor, potom šípky nahor
a nadol

Prejdite si prvkami v rámci Aplikácia
Webex.

Aplikácia Webex

Enter alebo medzerníkVyberte si možnosť.Aplikácia Webex

Podpora čítačky obrazovky
Agent Desktop podporuje aj softvér na čítanie obrazovky JAWS pre nižšie uvedené prvky.

Ďalšie informácie o podporovanej verzii JAWS nájdete v časti Dobrovoľné šablóny pre zjednodušenie
ovládania produktov (VPAT) pre Cisco Webex Contact Center.

PoznámkyPrvokPanel alebo stránka
alebo miniaplikácia

Aplikácia na čítanie obrazovky prečíta názov ikony, nadpis,
názov poľa, rozbaľovacie pole, rozbaľovací zoznam,
prepínacie tlačidlo, textové pole, možnosť hľadania, chybové
hlásenie, počet položiek uvedených v zozname, pomocný
text, rozbalenie alebo zbalenie a klávesovú skratku.

Aplikácia na čítanie obrazovky JAWS nečíta
rozbaľovací zoznam automatického dokončovania
zobrazený na základe kritéria vyhľadávania.

Poznámka

Ikony a používateľské
rozhranie

Agent Desktop

Aplikácia na čítanie obrazovky prečíta e-mailovú adresu a
ďalšiu položku akcie.

Názvy poľaPrihlásiť

Aplikácia na čítanie obrazovky prečíta chybové hlásenie,
ktoré je výsledkom neúspešného zadania podrobností k
prihláseniu na stanici. Príklad, keď je číslo neplatné.

Chyba v dialógovom
okne Prihlasovacie
údaje k stanici.

Prihlásenie na stanici

Aplikácia na čítanie obrazovky prečíta počet neprečítaných
správ a možností v dialógovom okne.

Počet správCentrum oznámení

Aplikácia na čítanie obrazovky prečíta rozbaľovací zoznam
stavu agenta.

ZoznamStav agenta

Aplikácia na čítanie obrazovky prečíta možnosti profilu.MožnostiPoužívateľský profil

Aplikácia na čítanie obrazovky prečíta popisný text pomoci
typu smerovania priradeného k profilu.

Kapacita kanála

Aplikácia na čítanie obrazovky číta popisný text pomoci
možnosti nastavenia oznámenia: Povoliť oznámenia,
Povoliť tiché oznámenia a Povoliť zvukové oznámenia.

Text pomociNastavenia oznámenia
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PoznámkyPrvokPanel alebo stránka
alebo miniaplikácia

Aplikácia na čítanie obrazovky prečíta názov hlavičky stĺpca
a hodnoty riadka.

Hlavička a riadky
stĺpca

Klávesové skratky

Aplikácia na čítanie obrazovky prečíta stav sťahovania
hlásenia o chybe.

StavSpráva chýb
sťahovania

Aplikácia na čítanie obrazovky prečíta názovminiaplikácie.NázovŠtatistiky výkonu
agenta

Aplikácia na čítanie z obrazovky prečíta každú hlavičku
tabuľky a každú bunku v tabuľke.

Tabuľka

Aplikácia na čítanie z obrazovky prečíta meno kontaktu,
telefónne číslo alebo e-mailovú adresu a typ kanála. Príklad,
E-mail od johndoe@gmail.com.

Žiadosť o kontaktZoznam úloh a
vyskakovacie okno

Aplikácia na čítanie z obrazovky prečíta meno kontaktu,
telefónne číslo alebo e-mailovú adresu a typ kanála a iné
podrobnosti.

História kontaktuHistória interakcie
agenta

Aplikácia na čítanie obrazovky prečíta názov miniaplikácie
a jej obsahu.

Názov a obsahMiniaplikácia

Aplikácia na čítanie obrazovky prečíta obsah knihy adries.AdresárHovor s vytáčaním

Čítač obrazovky prečíta číslo na číselníku.Klávesnica na
vytáčanie

Hovor s vytáčaním

Čítač obrazovky prečíta možnosti v dialógovom okne
Centrum pomoci obsah a text hypertextového prepojenia.

Dialógové oknoPomocník

Prístup ku klávesovým skratkám
Pomocou klávesových skratiek môžete jednoducho získať prístup k funkciám plochy. Klávesové skratky
definujú alternatívny spôsob vykonávania konkrétnej akcie na ploche. Ak chcete spustiť klávesovú skratku,
zabezpečte, aby ste mali zameranie na obrazovke plochy.

Uistite sa, že jazyk používateľského rozhrania na klávesnici vo vašom operačnom systéme je nastavený
na angličtinu (Spojené štáty americké), pretože len tak budú všetky klávesové skratky Počítač fungovať
podľa očakávania.

Poznámka

Prístup k zoznamu klávesových skratiek:

Skôr ako začnete

Musíte byť prihlásený do aplikácie Počítač. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Prihláste sa do Agent
Desktop.
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Procedúra

Krok 1 Kliknite na položku Profil používateľa v pravom hornom rohu aplikácie Počítač.
Krok 2 V časti Pomocník kliknite na možnosť Klávesové skratky.

Dialógové okno Zoznam klávesových skratiek obsahuje nasledujúce:

• Preddefinované klávesové skratky

• Klávesové skratky v rozpore

• Prístup k zoznamu klávesových skratiek môžete získať pomocou klávesovej skratky CTRL
+ ALT + F.

• Klávesové skratky nereagujú, ak existujú rovnaké klávesy, ktoré sú priradené k vykonávaniu
viacerých akcií. Ak chcete vyriešiť konfliktné klávesové skratky, musíte sa obrátiť na správcu.

• Na filtrovanie zoznamu použite pole vyhľadávania.

Poznámka

Krok 3 (Voliteľné) Ak chcete presunúť alebo zmeniť veľkosť dialógového okna Zoznam klávesových skratiek,
postupujte takto:

• Ak chcete dialógové okno presunúť, umiestnite ukazovateľ myši nad dialógové okno. Ukazovateľ myši
sa zmení na . Kliknite a presuňte dialógové okno do požadovanej polohy.

• Ak chcete zmeniť veľkosť dialógového okna, podržte ukazovateľ myši nad orámovaním dialógového

okna. Kurzor sa zmení na alebo (rukoväť na zmenu veľkosti) na základe umiestnenia ukazovateľa.
Ak chcete zmeniť veľkosť dialógového okna, kliknite a presuňte rukoväť na zmenu veľkosti.

• Nemôžete zmeniť veľkosť dialógového okna mimo minimálnu šírku a výšku 480 x 320 pixelov. Tým
sa zabezpečí, že obsah v dialógovom okne zostane vždy čitateľný.

• Ak chcete dialógové okno maximalizovať, kliknite na tlačidlo .

Klávesové skratky agenta
Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam klávesových skratiek špecifických pre daného agenta:

Ak používate klávesnicuMac, stlačte namiesto klávesuAltmožnosťOption. Ak napríklad chcete prejsť
k dostupnému stavu, stlačte tlačidlo Control-Option-R.

Poznámka
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Tabuľka 5: Zoznam klávesových skratiek Agent Desktop (Windows)

Klávesové
skratky

ČinnosťSkupina

Ctrl+Alt+RPrejsť na dostupný stavStav agenta

Ctrl+Alt+NPrejsť na nečinný stav

Ctrl+Alt+APrijať konverzáciu/e-mail/sociálnu sieťAplikácia

Ctrl+Alt+PPrepnúť medzi vyskakovacími oknami

Ctrl + Shift + 9Rozbaliť/zbaliť vyskakovacie okno

Ctrl + Shift + 4Prijať všetky (viditeľné) vyskakovacie okná

Ctrl + Alt + SOdoslať e-mailSpracovanie emailov

Ctrl + Shift + 6Odpovedať

Ctrl + Shift + 5Odpovedať všetkým

Ctrl + Alt + TOtvoriť kartu NavigáciaZobrazenie vloženej pracovnej plochy

Ctrl + Alt + BObnoviť

Ctrl + Alt + VPodržať/pokračovať v hovoreKontrola interakcie

Ctrl + Shift + ZPozastaviť/pokračovať v nahrávaní

Ctrl + Alt + HKonferenčná požiadavka na hovor/konverzáciu

Ctrl + Alt + CPožiadavka na konzultáciu pre hovor

Ctrl + Alt + EKoniec pre všetky kanály

Ctrl + Alt + XPožiadavka na prenos pre všetky kanály

Ctrl + Alt + MUložiť upravené hodnoty premennej CAD

Ctrl + Alt + ZVrátiť upravené hodnoty premennej CAD

Ctrl + Alt + YRozbaliť/zbaliť

Ctrl + Alt + WDôvod kompletizácie

Ctrl + Alt + 1Otvoriť domovskú stránkuNavigácia

Ctrl + Alt + 2Otvoriť stránku Štatistiky výkonu agenta

Ctrl + Alt + IOtvoriť centrum oznámeníOznámenia

Ctrl + Alt + DAktivovať tiché oznámenia

Ctrl + Alt + OOtvoriť Hovor s vytáčanímVytáčanie
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Klávesové
skratky

ČinnosťSkupina

Ctrl + Shift + 8Prepnúť medzi aktívnymi úlohamiZoznam úloh

Ctrl + Shift + 7Rozbaliť/zbaliť panel úloh

Ctrl + Alt + UOtvoriť používateľský profilPoužívateľský profil

Ctrl + Alt + LOdhlásiť

Ctrl+Alt+FOtvoriť zoznam klávesových skratiek

Ctrl+Shift+2Správa chýb sťahovania

Ctrl + Shift + 3Otvoriť aplikáciu WebexAplikácia Webex

Ctrl + Shift + 1Minimalizovať/obnoviť aplikáciu Webex

• Poradie čísla klávesovej skratky v Navigačná lišta je založené na poradí, v ktorom je v rozložení
plochy nakonfigurovaná súvisiaca miniaplikácia alebo vlastná stránka. Ak je napríklad ikona
analýzy skúsenosti zákazníkov treťou položkou na navigačnom paneli, stlačením kombinácie
klávesov CTRL + ALT + 3 sa otvorí stránka analýzy skúseností zákazníkov.

• Písmená, ktoré sa používajú v klávesových skratkách, nerozlišujú malé a veľké písmená.

Poznámka

Používateľská príručka Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
42

Úvod
Klávesové skratky agenta



K A P I T O L A 2
Práca s Agent Desktop

• Prihláste sa do Agent Desktop, na strane 43
• Inštalácia aplikácie Počítač, na strane 47
• Zmena stavu dostupnosti, na strane 48
• Odozva na časový limit nečinnosti, na strane 48
• Použitie dôvodu kompletizácie, na strane 49
• Odstrániť ukončenú interakciu, na strane 50
• Riešenie problémov s plochou, na strane 51
• Vyskakovacie okno, na strane 51
• Používateľský profil, na strane 53
• Aplikácia Webex, na strane 57
• Pridanie emotikonov v konverzácii WhatsApp, na strane 62
• Odhlásenie z Počítač, na strane 62

Prihláste sa do Agent Desktop
Pri používaní Agent Desktop nezabudnite na tieto body:

• Viacnásobné prihlásenie: nemôžete získať prístup do Agent Desktop z viacerých prehliadačov alebo
viacerých kariet toho istého okna prehliadača.

Ak sa prihlásite do viacerých inštancií Agent Desktop a prepínate medzi prehliadačmi alebo kartami
Agent Desktop, zobrazí sa hlásenie s výzvou. Kliknutím na tlačidlo Pokračovať v okne rýchlej správy
sa prihláste do Agent Desktop v danom okne prehliadača.

Ak počas hovoru kliknete na tlačidlo Pokračovať, načítanie panela Kontrola interakcie bude trvať 4 až
5 sekúnd.

• Problémy s prihlásením: Ak chcete vyriešiť všetky problémy súvisiace s prihlásením, musíte sa obrátiť
na správcu. Nasledujúce scenáre môžu zabrániť prihláseniu do Agent Desktop:

• Ak je telefónne číslo neplatné, nie je zaregistrované alebo ho už používa iný používateľ.

• Ak povolenia a nastavenia nájomcu, profilu, kvalifikácie alebo agenta nie sú nakonfigurované.

• Ak sa vyskytnú problémy so sieťou alebo API (aplikačné programovacie rozhranie).
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• Obnovenie prehliadača: Ak nemôžete obnoviť reláciu z dôvodu zlyhania pripojenia, uplynutia platnosti
relácie alebo problémov miestneho ukladacieho priestoru, obnovte reláciu obnovením prehliadača.

• Banner: správa sa zobrazuje ako banner v hornej časti Agent Desktop a informuje vás, že niektoré funkcie
nie sú k dispozícii. Keď správca problém vyrieši, musíte znova načítať webovú stránku Agent Desktop.
Po opätovnom načítaní prehliadača sa daný pruh s informáciami odstráni a všetky funkcie budú na Agent
Desktop dostupné.

Skôr ako začnete

Uistite sa, že telefón je pripravený prijímať hovory.

Procedúra

Krok 1 Na paneli s adresou prehliadača zadajte adresu URL, ktorú vám poskytol správca.
Krok 2 Zadajte meno používateľa a kliknite na možnosť Ďalej.

Ak chcete zmeniť vybratú e-mailovú adresu, stlačte klávesy Alt + šípka doľava (Windows) alebo
klávesové skratky Command + šípka doľava (Mac).

Poznámka

Krok 3 Zadajte svoje heslo a kliknite na možnosť Prihlásiť sa.

Zobrazí sa dialógové okno Prihlasovacie údaje k stanici.

Ak chcete obnoviť zabudnuté heslo, kliknite na tlačidlo Zabudnuté heslo a zadajte šesťciferný
potvrdzovací kód odoslaný na vašu e-mailovú adresu.

Poznámka

Ak váš správca nakonfiguruje predvolené telefónne číslo (DN), predvolená hodnota DN v poliach Telefónne
číslo a Klapka sa predvyplní.

Ak správca obmedzí DN na predvolené DN, nebudete mať možnosť pri prihlasovaní sa do Agent Desktop
upravovať predvyplnené DN. Polia Telefónne číslo a Klapka sú určené len na čítanie. V tomto scenári
preskočte krok 4 a krok 5.

Krok 4 V častiTelefónne číslo/klapka zadajte telefónne číslo pre prichádzajúce aj odchádzajúce hovory. Predvolene
je vybratý prepínač Telefónne číslo.

• Začiarknite políčkoFormát medzinárodného vytáčania. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte kód krajiny
podľa geografickej polohy. Ak chcete filtrovať zoznam, môžete tiež zadať kód krajiny alebo názov
krajiny. Zadajte telefónne číslo. Vytáčané čísla sú overované na základe kódu krajiny. Podporovaný
formát je:

• Formát kódu krajiny: + [Kód krajiny][Telefónne číslo]

Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte kód krajiny a zadajte iba telefónne číslo.

Napríklad: <+120> 15532447

Formát medzinárodného vytáčania je skontrolovaný a predvolená hodnota je +1.Poznámka

• Ak chcete použiť iný formát čísla vytáčania, zrušte začiarknutie políčka Formát medzinárodného
vytáčania. Zadajte telefónne číslo. Podporované formáty sú:

• Formát čísla E.164: [+][kód krajiny][číslo]
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Napríklad +11234567890

• Formát IDD (medzinárodné priame vytáčanie): [IDD] [kód krajiny] [číslo]

Napríklad 01161123456789.

Formát telefónneho čísla závisí od vašej polohy. Podrobnosti o nastavení formátu vám poskytne
správca.

Poznámka

Krok 5 (Voliteľné) Ak používate volajúce zariadenie, stlačte prepínač Klapka a zadajte klapku, ktorú konfiguruje
správca (napríklad 10078). Klapka podporuje maximálne 18 číslic.

Krok 6 V časti Tím vyberte tím, ktorý chcete priradiť z rozbaľovacieho zoznamu, alebo použite pole vyhľadávania
na filtrovanie zoznamu.

Krok 7 (Voliteľné) Začiarknite políčko Zapamätať si moje poverenia, aby ste uložili podrobnosti o poverení stanice
pre budúce prihlásenia.

• Ak zrušíte začiarknutie políčkaZapamätať si moje prihlasovacie údaje, prihlasovacie údaje
sa neuložia pre budúce prihlásenie. Prihlasovacie údaje je potrebné zadať ručne pri každom
prihlásení do aplikácie Agent Desktop.

• Dialógové okno Prihlasovacie údaje stanice podporuje funkciu automatického vypĺňania zo
strany prehliadača. Funkcia automatického vypĺňania šetrí váš čas tým, že automaticky vyplní
predtým zadané telefónne čísla a čísla klapky. Počet návrhov poskytnutých v okne
automatického vypĺňania je špecifický pre prehliadač. Ak chcete odstrániť uložené položky,
musíte vymazať vyrovnávaciu pamäť prehliadača. Funkcia automatického vypĺňania nie je
podporovaná v režime súkromného prehliadania.

Poznámka

Krok 8 Kliknite na tlačidlo Odoslať.

Ak ste začiarkli políčkoZapamätať si moje poverenia, môže sa zobraziť hlásenie, že vaše poverenia
neboli uložené. V takom prípade musíte pri opätovnom prihlásení zadať svoje údaje.

Poznámka

Správca môže nakonfigurovať stránku úloh tak, aby sa pri prihlásení zobrazovali ilustrácie na pozadí. Ak
ilustrácia nie je nakonfigurovaná, zobrazí sa stránka úloh s prázdnym pozadím.

Ak správca priradí vášmu tímu neupravené rozloženie, nové funkcie založené na rozložení sa
zobrazia po prihlásení. Ak ste sa už prihlásili, nové funkcie založené na rozložení sa zobrazia po
opätovnom načítaní prehliadača.

Poznámka

Odozva
Agent Desktop podporuje citlivé zobrazenie, ktoré umožňuje jednoduché čítanie a navigáciumedzi rozlíšeniami
obrazovky. Veľkosť displeja Agent Desktop musí byť väčšia než 500 × 500 pixelov (šírka × výška). Musíte
nastaviť priblíženie webového prehliadača na 100 % na čo najlepšie využívanie Agent Desktop. Ďalšie
informácie o podporovaných verziách prehliadačoch nájdete v časti Požiadavky Agent Desktop, na strane
2.

Na základe progresívnych veľkostí obrazovky, orientácie a zobrazovania oblastí zariadenia sa rozhranie Agent
Desktop automaticky upraví. Agent Desktop preukazuje responzívne správanie takto:
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• Vodorovná hlavička – Ak sa v časti vodorovná hlavička zobrazuje viac vlastných miniaplikácií alebo
ikon, zobrazí sa ikona Viac ( ):

• Po kliknutí na ikonu sa v rozbaľovacom zozname zobrazujú vlastné miniaplikácie a ikony.

• Pri zmene veľkosti obrazovky sa vlastné miniaplikácie a ikony zobrazujú na vodorovná hlavičkana
základe očakávania bez ikony .

• Navigačná lišta – Ľavý navigačný panel sa rozbalí do vodorovnej hlavičky v malých oblastiach
zobrazenia. Po kliknutí na ikonu Ponuka ( ) sa posuvný panel zobrazí spolu s ikonami.

Názov a logo sa nezobrazujú, keď je oblasť zobrazenia menšia ako 736
pixelov. Zväčšite šírku na 737 pixlov alebo viac, aby ste zobrazili logo a
názov.

Poznámka

• Zoznam úloh, História interakcie agenta a Pomocné informácie panely – panely sa prekryjú na
Pracovný priestor. V predvolenom nastavení budú v malých oblastiach zobrazenia panela v zbalenom
stave.

Po kliknutí na ikonu (rozbaliť) každého panela sa na posuvnom paneli zobrazia podrobnosti. Po rozbalení
jedného panela dôjde k zbaleniu ostatných rozbalených panelov, aby nedošlo k skrytiu pracovného
priestoru.

Na paneli Pomocné informácie sa zobrazí možnosť Viac, ak sa v zobrazení zobrazujú ďalšie karty.

Ak pridáte menovky do dlhých miniaplikácií, systém názov popisu skráti.

• Vyhnite sa pridávaniu štítkov do dlhých miniaplikácií

• Kliknite iba na ikonu miniaplikácie. Nie je možné kliknúť na celý riadok v rozbaľovacom zozname
Viac.

Poznámka

Agent Desktopmožno nainštalovať ako aplikáciu. Správanie reagujúce na funkciu je rovnaké ako v prehliadači
Agent Desktop.

• Správca určuje, či vlastná miniaplikácia reaguje alebo nie.

• Nereagujúce miniaplikácie nemôžu zabezpečiť najlepšie možnosti používateľa a nezobrazujú sa,
keď je oblasť zobrazenia menšia ako 736 pixlov. Zväčšite šírku na 737 pixlov alebo viac, aby ste
zobrazili všetky miniaplikácie nakonfigurované ako neresponzívne.

Poznámka
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Inštalácia aplikácie Počítač
Počítačmôžete nainštalovať ako aplikáciu, ak je Počítač prístupná pomocoumodernéhowebového prehliadača,
ktorý podporuje progresívnu webovú aplikáciu (PWA).

PWA sú webové aplikácie, ktoré využívajú najnovšie technológie, ktoré kombinujú najlepšie webové a
mobilné aplikácie. Premýšľajte o nich ako webových stránkach založených na webových technológiách, ktoré
však fungujú ako aplikácie.

Operačné systémy a prehliadače, ktoré podporujú Počítač ako aplikáciu, sú:

• Operačné systémy –Windows 10 a Windows 11, macOS a Chrome OS

• Webové prehliadače – Google Chrome a Edge Chromium (MS Edge)

Skôr ako začnete

• Musíte byť prihlásený do aplikácie Počítač. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Prihláste sa do
Agent Desktop.

• Musíte použiť moderný webový prehliadač, ktorý podporuje službu PWA, ako je napríklad Google
Chrome a Edge Chromium (MS Edge).

Procedúra

Krok 1 Kliknite na prepojenie Inštalovať aplikáciu zobrazenú v hlásení oznámenia alebo sa na paneli s adresou
zobrazí ikona Inštalovať pracovnú plochu Webex CC.

Krok 2 Kliknite na tlačidlo Inštalovať.

Po inštalácii aplikácia Počítač otvorí v jednotlivých aplikáciách okno. Zároveň sa dá využiť ako samostatná
aplikácia plochy. Aplikáciu môžete pridať na domovskú obrazovku alebo ju pripnúť na panel úloh, aby ste
mali jednoduchý prístup.

• Keď sa prihlásite do aplikácie Počítač alebo vymažete vyrovnávaciu pamäť, zobrazí sa
upozornenie s možnosťou nainštalovať Počítač ako aplikáciu plochy.

• Pomocou webového prehliadača Firefox nemôžete nainštalovať Počítač ako aplikáciu plochy.

• Pri prístupe k aplikácii Počítač buď z webového prehliadača, alebo aplikácie, skúsenosti
používateľa (UX) zostávajú nezmenené, okrem toho, že panel s adresou nie je súčasťou aplikácie
plochy.

• Odinštalovanie aplikácie Počítač:

• Kliknite na ikonu troch bodiek na záhlaví aplikácie.

• Kliknite na Odinštalovať plochu Webex CC > Odstrániť.

Poznámka
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Zmena stavu dostupnosti
Keď sa prihlásite do Agent Desktop, stav sa nastaví na východiskový stav nečinnosti (dôvod) nakonfigurovaný
správcom. Ak chcete prijať akýkoľvek hovor, konverzáciu, e-mail alebo žiadosti konverzácia v sociálnych
správach, musíte nastaviť stav na Dostupný.

Zmena predvoleného stavu:

Skôr ako začnete

Musíte byť prihlásený do aplikácie Počítač. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Prihláste sa do Agent
Desktop.

Procedúra

Krok 1 Kliknite na rozbaľovací zoznam Stav dostupnosti, ktorý sa zobrazuje na paneli vodorovná hlavička.
Krok 2 V rozbaľovacom zozname vyberte požadovaný stav dostupnosti alebo na filtrovanie zoznamu použite pole

vyhľadávania.

Rozbaľovací zoznam zobrazuje stav Dostupný a stavy nečinnosti nakonfigurované správcom.

Odozva na časový limit nečinnosti
Činnosť agenta zahŕňa manipuláciu s kontaktmi, prácu na vlastných miniaplikáciách alebo vykonávanie
akejkoľvek úlohy v rámci Agent Desktop. Ak nevykonáte žiadnu činnosť s Agent Desktop v stave Dostupný
alebo Nečinný, považujete sa za neaktívnych.

Správca nakonfiguruje hodnotu časového limitu nečinnosti. Ak ste v priebehu stanoveného času neaktívni v
rámciAgent Desktop, Agent Desktop vás odhlási automaticky. Jednuminútu pred uplynutím nakonfigurovaného
časového limitu sa zobrazí dialógové okno Dlhá nečinnosť s časovačom. Ak nevykonáte žiadnu činnosť
pred uplynutím časovača, Agent Desktop vás odhlási. Dialógové okno sa zobrazí bez ohľadu na stav dostupnosti.
V prehliadači sa zobrazí upozornenie, v prípade, že Agent Desktop nie je aktívnym oknom alebo kartou
prehliadača.

Skôr ako začnete

• Musíte byť prihlásený do aplikácie Počítač. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Prihláste sa do
Agent Desktop.

• Dlhšiu dobu neprebieha na Agent Desktop.

Procedúra

Krok 1 Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Používateľská príručka Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
48

Práca s Agent Desktop
Zmena stavu dostupnosti



• Zostať prihlásení: umožňuje zostať prihlásení, kým sa neodhlásite pred uplynutím časovača.

• Odhlásenie: umožňuje odhlásiť sa z Agent Desktop

Časovač s odpočítavaním sa zobrazí v dialógovom okne Dlhá nečinnosť jednu minútu pred uplynutím
nakonfigurovaného časového limitu.

Krok 2 Ak došlo k vášmu automatickému odhláseniu, kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno.

Použitie dôvodu kompletizácie
Dôvod kompletizácie označuje, prečo zákazník volal centrum kontaktov, a zaznamenáva vaše skúsenosti,
ktoré pomáhajú zákazníkovi vyriešiť otázky. Váš podnik používa tieto informácie na meranie efektivity a
úspechu centra kontaktov.

Po ukončení interakcií so zákazníkmi sa použije dôvod kompletizácie. Dôvod kompletizácie si vyberte v
nasledujúcich prípadoch:

• Po ukončení aktívneho hlasového hovoru, rozhovoru alebo konverzácia v sociálnych správach so
zákazníkom.

• Keď presuniete aktívny hlasový hovor, konverzáciu, e-mail alebo žiadosť konverzácia v sociálnych
správach.

• Pri odosielaní e-mailovej odpovede zákazníkovi.

• Keď zákazník ukončí aktívny hlasový hovor alebo žiadosť o konverzáciu.

Skôr ako začnete

Ak chcete použiť dôvod kompletizácie, musíte mať aktívnu interakciu so zákazníkom.

Procedúra

Krok 1 Na základe prípadu kliknite na možnosť Ukončiť alebo Prepojiť alebo Odoslať.

Zobrazí sa dialógové okno Dôvody kompletizácie.

Časovač a dôvody kompletizácie, ktoré sa zobrazujú v dialógovom okneDôvody kompletizácie, konfiguruje
správca.

Krok 2 (Voliteľné) Ak chcete zabrániť automatickej kompletizácii zo strany plochy, kliknite na tlačidlo Zrušiť
automatickú kompletizáciu.

Krok 3 Požadovaný dôvod môžete vybrať z rozbaľovacieho zoznamu alebo použiť pole vyhľadávania na filtrovanie
zoznamu. Súčasne možno zvoliť iba jeden dôvod kompletizácie.
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• Časovač odpočítavania sa zobrazí vedľa stavu Kompletizácia a signalizuje čas, ktorý uplynul
od ukončenia interakcie.

• Časovač odpočítavania sa zobrazí v dialógovom okne Dôvody kompletizácie a označujúce
čas, pokým dôjde k automatickej kompletizácii interakcie. Ak pred uplynutím časovača
nezvolíte dôvod kompletizácie, počas automatickej kompletizácie sa uvedie predvolený dôvod
kompletizácie.

Poznámka

Krok 4 Kliknite na tlačidlo Odoslať kompletizáciu.

Odstrániť ukončenú interakciu
Interakcia zákazníka (hlas alebo digitálny) môže prestať reagovať, ak žiadosť o API alebo udalosť nedokáže
načítať údaje na paneli Kontrola interakcie. Ak interakcia nereaguje, nemôžete vykonať žiadnu operáciu
(podržať, prepojiť, konzultovať, ukončiť). Správca môže buď ukončiť nereagujúcu interakciu zákazníka,
alebo vynútiť odhlásiť sa z Agent Desktop.

Dialógové okno Interakcia bola ukončená sa zobrazí v Agent Desktop v nasledujúcich prípadoch:

• Ak správca ukončí interakciu zákazníka.

• Ak ste na konzultovanom alebo konferenčnom hovore s iným agentom a váš správca vás odhlási.
Konzultovaný alebo konferenčný agent dostane informáciu.

Skôr ako začnete

• Kontaktujte vášho administrátora. Správca musí ukončiť nereagujúcu interakciu zákazníka.

• Dialógové okno Interakcia bola ukončená sa musí zobraziť na Agent Desktop.

Procedúra

Krok 1 Kliknite na tlačidlo OK v dialógovom okne Interakcia bola ukončená.

Interakcia zákazníka sa odstráni z Agent Desktop. Karta História kontaktu nezobrazuje interakcie, ktoré
odstráni správca.

Krok 2 (Voliteľné) Kliknite na prepojenie Podrobnosti o chybe.
Krok 3 (Voliteľné) Kliknite na tlačidlo Skopírovať ID sledovania.

Skopírované ID sledovania poskytnite správcovi, ktorý tak bude môcť vyriešiť problém. Viac informácií
nájdete v časti Riešenie problémov s plochou, na strane 51.

Na paneli História interakcie agenta sa daný dôvod kompletizácie zobrazuje ako N/A, pretože interakcia nie
je skompletizovaná.
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Riešenie problémov s plochou
Ak sa na ploche objaví zlyhanie žiadosti o API alebo zlyhanie udalosti na načítanie údajov, zobrazí sa chybové
hlásenie. Môžete skopírovať ID sledovania chyby a poskytnúť jej podrobnosti správcovi, ktorý pomôže s
riešením problému.

Ak sa vyskytnú problémy s plochou, môžete odoslať denníky plochy správcovi, ktorý problém prešetrí.
Viac informácií nájdete v časti Správa chýb sťahovania, na strane 56.

Poznámka

Procedúra

Krok 1 Kliknite na prepojenie Podrobnosti o chybe v dialógovom okne chyby.
Krok 2 Kliknite na tlačidlo Skopírovať ID sledovania.

Skopírované ID sledovania poskytnite správcovi, ktorý tak bude môcť vyriešiť problém.

Vyskakovacie okno
Vyskakovacie okno je okno alebo karta, ktorá sa zobrazuje na Agent Desktop. Kontextové obrazovky sa
otvárajú na základe udalostí nakonfigurovaných správcom.

Kontextové okno ponúka ďalšie informácie o požiadavke. Správca, napríklad, vytvorí tok činností na
aktivovanie kontextového okna pri prijímaní prichádzajúceho hovoru s možnosťou zobrazenia v podobe karty
na paneli Pomocné informácie. Keď prijmete prichádzajúci hovor, zobrazí sa kartaKontextové okno na paneli
s pomocnými informáciami Agent Desktop.

Keď prijmete žiadosť, zobrazí sa na Agent Desktop kontextové oznámenie, ktoré uvádza, že požiadavka
súvisí s kontextovým oknom. Na základe možností zobrazenia si môžete vyskakovacie okno zobraziť na
Agent Desktop.

Správca nakonfiguruje kontextové okno tak, aby sa zobrazovalo jedným s nasledujúcich spôsobov:

• Na existujúce karte prehliadača, nahradí predošlé vyskakovacie okno.

• Ako nová karta prehliadača bez toho, aby to malo vplyv na existujúce vyskakovacie okno.

• Ako podkartu v rámci karty Vyskakovacie okno na paneli Pomocné informácie.

• Ako vlastnú stránku vyskakovacieho okna, ku ktorej je možné získať prístup kliknutím na ikonu
Vyskakovacie okno na Navigačná lišta.

• Ako jednu z miniaplikácií na vlastnej stránke, ktorá je prístupná kliknutím na vlastnú ikonu v časti
Navigačná lišta.
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Ak ste náhodou zatvorili obrazovku, môžete ju znova otvoriť kliknutím na prepojenie vyskakovacieho
okna v centre oznámení. Viac informácií nájdete v časti Prístup k vyskakovaciemu oknu, na strane 52.

Poznámka

Vyskakovacie okno zobrazuje podrobnosti o zákazníkovi podľa aktuálne zvolenej interakcie. Napríklad

• Keď prijmete interakciu od zákazníka Jane Doe, karta Kontextové okno na paneli Pomocné informácie
alebo na vlastnej stránke bude zobrazovať kontextové okno súvisiace s Jane Doe.

• Po prechode z jedného zákazníka Jane Doe na iného zákazníka Willa Smitha bude karta Kontextové
okno na paneli Pomocné informácie alebo na vlastnej stránke zobrazovať kontextové okno súvisiace s
Willom Smithom.

Správca môže nakonfigurovať viac ako jedno kontextové okno pre danú žiadosť. Kontextové okno sa zobrazí
v podobe vedľajších kariet v rámci karty s názvom Kontextové okno. Ak chcete maximalizovať obrazovku

zobrazenú na vedľajšej karte, kliknite na tlačidlo .

Keď odošlete dôvod kompletizácie požiadavky, zobrazí sa priradené kontextové okno na paneli Pomocné
informácie alebo na vlastnej stránke.

• Ak je kontextové okno nakonfigurované na vlastnej stránke, ikona Kontextové okno sa v časti
Navigačná lišta zobrazuje bez ohľadu na to, či ste prijali alebo ukončili žiadosť.

• Ak nakonfigurujete kontextové okno na vlastnej stránke v rozložení plochy, ale tok činností
nedefinujete v návrhárovi toku, vlastná stránka sa zobrazí prázdna.

Poznámka

Prístup k vyskakovaciemu oknu
Prístup k náhodne zatvorenému vyskakovaciemu oknu:

Procedúra

Krok 1 Kliknite na ikonu (Centrum oznámení) v vodorovná hlavička.

Rozbaľovací zoznam zobrazuje správu Zobrazilo sa kontextové okno, čas, ktorý uplynul, a funkciu
automatického číslovania (ANI) hlasového hovoru.

Krok 2 Kliknite na hypertextové prepojenie vyskakovacieho okna. Zobrazený text pre hypertextové prepojenie
vyskakovacieho okna je definovaný správcom. Na základe konfigurácie smerovania, ktorú správca nastavil
v nástroji Flow Designer, môžete vidieť buď prispôsobený zobrazovaný text, alebo hypertextové prepojenie
Znovu otvoriť kontextové okno.

Vyskakovacia obrazovka sa zobrazuje jedným z nasledujúcich spôsobov:

• na existujúce karte prehliadača, nahradí predošlé vyskakovacie okno,

• ako nová karta prehliadača bez toho, aby to malo vplyv na existujúcu vyskakovaciu obrazovku,
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• ako nová karta na paneli Pomocné informácie,

• ako vlastná stránka,

• ako jedna z miniaplikácií na vlastnej stránke.

Používateľský profil
Ikona Používateľský profil sa zobrazuje v pravom hornom rohu aplikácie Počítač. Po kliknutí na ikonu
Používateľský profil sa zobrazia nasledujúce informácie:

• Obrázok profilu

Ak vaša profilová fotka nie je nakonfigurovaná, zobrazia sa iniciály založené
na vašom krstnom mene a priezvisku. Obrázok profilu môžete
nakonfigurovať počas aktivácie konta alebo neskôr na stránke profilu Cisco
Webex. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Pridanie obrázka profilu.

Poznámka

• Meno používateľa

• Nastavenia profilu: Nastavenia vášho účtu pre prístup k Počítač. Viac informácií nájdete v časti
Nastavenia profilu.

• Kapacita kanála: Počet kontaktov, ktoré môžete spracovávať na každom mediálnom kanáli v danom
čase. Viac informácií si prečítajte v časti Zobrazenie kapacity kanála, na strane 54.

• Nastavenia používateľa: Nasledujúce možnosti sa zobrazujú v časti Nastavenia používateľa:

• Nastavenia oznámení: Nastavenia na zobrazenie upozornení a upozornení na ploche. Viac informácií
nájdete v časti Zapnutie alebo vypnutie nastavení oznámení, na strane 55.

• Obnoviť celé rozloženie plochy: Možnosť obnovenia predvoleného zobrazenia rozloženia plochy
nakonfigurovaného správcom. Viac informácií nájdete v časti Obnoviť rozloženie plochy, na strane
115.

• Prepnúť na tmavý režim: Tlačidlo prepínania umožňuje povoliť alebo zakázaťmotív tmavého pozadia
Počítač. Výber tmavého režimu sa zachová až do vymazania vyrovnávacej pamäte prehliadača.

• Pomocník: Nasledujúce možnosti sa zobrazujú v časti Pomocník:

• Klávesové skratky: Možnosť prístupu k zoznamu klávesových skratiek. Viac informácií nájdete
v časti Prístup ku klávesovým skratkám, na strane 39.

• Stiahnuť hlásenie o chybách: Možnosť sťahovania hlásení o chybách. Viac informácií nájdete v
časti Správa chýb sťahovania, na strane 56.

• Odhlásiť sa: Možnosť odhlásiť sa z Počítač. Viac informácií nájdete v časti Odhlásenie z Počítač, na
strane 62.
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Zmena tímu
Svoj tím môžete zmeniť, ak nemáte aktívnu požiadavku na kontakt alebo konverzáciu.

Skôr ako začnete

• Musíte byť prihlásený do aplikácie Počítač. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Prihláste sa do
Agent Desktop.

• Musíte byť priradený k viac než jednému tímu.

Procedúra

Krok 1 Kliknite na Používateľský profil v pravom hornom rohu aplikácie Počítač.

• Vpredvolenom nastavení sa v častiTím zobrazuje aktuálny tím, ktorý bol vybratý v dialógovom
okne Prihlasovacie údaje k stanici v čase prihlásenia.

• V prípade, že máte aktívu úlohu, interakcie alebo žiadosti o prichádzajúcu úlohu, nemôžete
zmeniť svoj tím. Možnosť Tím je deaktivovaná.

Poznámka

Krok 2 Kliknite na položku Tím.
Krok 3 V časti Tím vyberte tím z rozbaľovacieho zoznamu Tím alebo použite pole vyhľadávania na filtrovanie

zoznamu.

Názvy tímov sa zobrazujú v abecednom poradí. V predvolenom nastavení je vybratý aktuálny tím.Poznámka

Krok 4 Kliknite na tlačidlo Uložiť výber.

Možnosť Uložiť výber je neaktívne, ak nie ste priradený k viac než jednému tímu.Poznámka

Zobrazí sa hlásenie s výzvou na potvrdenie zmeny tímu.

Krok 5 Kliknite na tlačidlo Zmeniť tím.

Zobrazí sa správa o úspešnej zmene tímu. Použije sa rozloženie plochy a stratégia smerovania (hlasový alebo
digitálny kanál) nového tímu.

Zobrazenie kapacity kanála
Správca nakonfiguruje počet kontaktov, ktoré môžete spracovávať na každom mediálnom kanáli v danom
čase na základe vášho multimediálneho profilu, vrátane radu v konkrétnom kanáli.

• Ak chcete zobraziť kapacitu kanála, kliknite na Používateľský profil v pravom hornom okraji Počítač.

ČasťKapacita kanála zobrazuje typ smerovania a počet kontaktov, ktoré môžete spracovávať na každom
mediálnom kanáli.
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Medzi mediálne kanály patrí Konverzácia, E-mail, Hlas a Sociálne siete. Napríklad, ak je číslo uvedené pri
odznaku kanálu média Hlas s hodnotou 1 a médium Konverzácia má hodnotu 3, máte možnosť prijať iba
jeden prichádzajúci hlasový hovor a tri žiadosti o konverzáciu.

Odznaky mediálneho kanála sa zvýraznia iba v prípade, že je kapacita vyhradená. Predpokladajme
napríklad, že počet kontaktov, ktoré je možné spracovávať pre hlas, je nakonfigurovaný ako 1 a pre
konverzáciu ako 0, potom je zvýraznený znak kanála médií pre hlas a pre konverzáciu je sivý.

Poznámka

Podrobnosti o médiách sú nasledujúce:

Podrobn.Typ smerovania

Umožňuje spracovávať viacero kontaktov naraz vo všetkých
kanáloch. Napríklad konverzácie – 2, e-mail –-4, hlas – 1 a
sociálne siete – 2.

Zmiešané

Umožňuje spracovávať jeden povinný kanál v reálnom čase,
hlas alebo konverzáciu, spolu s ostatnými nakonfigurovanými
kanálmi. Napríklad e-mail – 4 a hlas – 1.

Zmiešané v reálnom čase

Umožňuje spracovávať iba jeden kontakt v danom čase.
Napríklad hlas – 1.

Exkluzívny

Zapnutie alebo vypnutie nastavení oznámení
Oznámenia vás udržia v dianí tým, že vám dajú vedieť o nových udalostiach, ktoré si môžu vyžadovať vašu
pozornosť. Upozornenia na ploche obsahujú upozornenia, nové správy, zmeny stavu a pod. Viac informácií
nájdete v časti Oznámenia plochy, na strane 26.

Zapnutie upozornení na ploche:

Skôr ako začnete

Musíte byť prihlásený do aplikácie Počítač. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Prihláste sa do Agent
Desktop.

Procedúra

Krok 1 Kliknite na Používateľský profil v pravom hornom rohu aplikácie Počítač.
Krok 2 V časti Nastavenia používateľa kliknite na položku Nastavenie oznámení.
Krok 3 Ak chcete povoliť alebo zakázať zobrazovanie oznámení na ploche, kliknite na tlačidlo Povoliť oznámenia.

• Po zapnutí oznámení sa na vodorovná hlavička zobrazuje ikona (centrum hlásení).

• V predvolenom nastavení je prepínač Povoliť oznámenia aktivovaný.

Poznámka
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Krok 4 Ak chcete povoliť alebo zakázať zobrazovanie vizuálnych upozornení plochy, kliknite na tlačidlo Aktivovať
tiché oznámenia. Keď zapnete tiché oznámenia, oznámenia na ploche sa doručia do centra oznámení. Viac
informácií nájdete v časti Prístup k centru oznámení, na strane 56.

V predvolenom nastavení je prepínač Aktivovať tiché oznámenia deaktivovaný.Poznámka

Krok 5 Ak chcete povoliť alebo zakázať prehrávanie zvuku zo strany oznámení plochy, kliknite na tlačidloAktivovať
zvukové oznámenia. Na nastavenie hlasitosti môžete použiť jazdec.

a) Kliknutím na stlmíte zvuk. Na zrušenie stlmenia zvuku kliknite na .

b) Kliknite na , ak si želáte vypočuť predvolený zvuk.

V predvolenom nastavení je prepínačAktivovať zvukové oznámenia aktivovaný, pričom hlasitosť
je nastavená na 80 percent.

Poznámka

Zmeny v časti Nastavenia oznámení sa zachovajú, až kým neodstránite vyrovnávaciu pamäť prehliadača.
Po odhlásení a opätovnom prihlásení sa predvolené hodnoty priradia k nastaveniam oznámení.

Prístup k centru oznámení
Centrum oznámení zobrazuje upozornenia a oznámenia plochy.

Prístup do centra oznámení:

Skôr ako začnete

Uistite sa, že vyberiete možnosť Povoliť oznámenia v časti Nastavenia upozorňovania na prístup k centru
oznámení. Viac informácií nájdete v časti Zapnutie alebo vypnutie nastavení oznámení, na strane 55.

Procedúra

Krok 1 Kliknite na ikonu (Centrum oznámení) v časti vodorovná hlavička.
Zobrazí sa zoznam všetkých neprečítaných oznámení spolu s časom, ktorý uplynul po každom oznámení.

Krok 2 (Voliteľné) Ak chcete označiť všetky správy ako prečítané a vymažte neprečítané oznámenia, kliknite na
tlačidlo Označiť všetko ako prečítané.

• Ikona zobrazuje znak označujúci počet neprečítaných oznámení (napríklad ).

• Oznámenia plochy je možné stohovať a môžete ich automaticky zamietnuť alebo zatvoriť. Ak
chcete oznámenia zrušiť, kliknite na tlačidlo Ignorovať oznámenia.

• Oznámenia plochy sa vymažú, keď sa odhlásite z plochy.

Poznámka

Správa chýb sťahovania
Ak sa vyskytnú problémy s plochou, môžete odoslať denníky plochy správcovi, ktorý problém prešetrí.

Používateľská príručka Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
56

Práca s Agent Desktop
Prístup k centru oznámení



Skôr ako začnete

Musíte byť prihlásený do aplikácie Počítač. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Prihláste sa do Agent
Desktop.

.

Procedúra

Krok 1 Kliknite na Používateľský profil v pravom hornom rohu aplikácie Počítač.
Krok 2 V časti Pomocník kliknite na položku Stiahnuť správu o chybách.

Po úspešnom stiahnutí hlásenia o chybe môžete správu poskytnúť správcovi, ktorý daný problém prešetrí.

• Hlásenie o chybe môžete prevziať aj v prípade, že sa plocha obnovuje po zlyhaní pripojenia.

• Ak váš prehliadač zamrzne alebo spadne skôr, ako môžete kliknúť na možnosť Stiahnuť
správu o chybách a musíte tak reštartovať prehliadač, neklikajte na možnosť Stiahnuť správu
o chybách ihneď po obnovení.

Keď reštartujete prehliadač, denníky už nebudú k dispozícii. Počkajte na opätovné objavenie
problému na ploche a potom vyberte požadovanú možnosť.

Poznámka

Aplikácia Webex
Spoločnosť Cisco ponúka podnikové riešenie pre videokonferencie, online schôdze, zdieľanie obrazovky a
webové semináre Aplikácia Webex. Viac informácií nájdete v časti https://www.webex.com/
all-new-webex.html.

Aplikácia Webexspolu s funkciami posielania správ, volaní a schôdzí býva nakonfigurovaná v rámci Agent
Desktop. Táto funkcia umožňuje spolupracovať s ostatnými agentmi, vedúcimi pracovníkmi a odborníkmi v
oblasti ochrany údajov (MSP) vašej organizácie bez toho, aby ste museli prechádzať z Agent Desktop.
Ovládanie hovoru však nebude dostupné. Ak chcete prijímať a uskutočňovať hovory, budete stále potrebovať
externé a nezabudované Aplikácia Webex. Ďalšie informácie nájdete v téme Aplikácie pre hovory.

Správca nakonfiguruje funkciu Aplikácia Webex aktualizáciou rozloženia plochy.

Supervízori a SME si musia stiahnuťKlientWebex do svojho systému (osobného zariadenia), prípadne musia
otvoriťAplikáciaWebex prostredníctvomAplikáciaWebex pre web (https://web.webex.com/). KlientWebex
odkazujú na Aplikácia Webex stiahnuté vo vašom systéme (osobné zariadenie). Ďalšie informácie nájdete v
časti Stiahnutie aplikácie.

Ak ste nastavili vašu dostupnosť v Klient Webex na Nerušiť (DND), upozornenia prehliadača na
prichádzajúce hovory pre prichádzajúcu hlasovú poštu sa nezobrazujú na paneli Agent Desktop.Ďalšie
informácie o prístupe k zariadeniam koncového bodu Klient Webex nájdete v časti Zariadenia agenta,
na strane 4.

Poznámka
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Upozornenia

Oznámenia vás upozorňujú na nové udalosti AplikáciaWebex, ktoré si vyžadujú vašu pozornosť. Oznámenia
sa zobrazujú bez ohľadu na to, či používate Aplikácia Webex alebo nie. Viac informácií nájdete v časti
Upozornenia, na strane 24.

• AplikáciaWebex v rámci Agent Desktop podporuje iba stav Nerušiť (DND) a nie všetky preferencie
špecifikované v oznámeniach (Nastavenia > Oznámenia).

• Aj v prípade, že ste nastavili vašu dostupnosť na DND, môže sa v nasledujúcej situácii zobraziť
oznámenie na Agent Desktop:

Povedzme, že ste sa prihlásili do Agent Desktop, nastavili ste dostupnosť na DND a Aplikácia
Webex v rámci Agent Desktop ste neminimalizovali ani nezatvorili. Medzitým ste otvorili Aplikácia
Webex v iných inštanciách (Klient Webex alebo Aplikácia Webex pre Web). Môže sa zobraziť
oznámenie. Po kliknutí na oznámenie alebo po prístupe k AplikáciaWebex v rámci Agent Desktop
sa však ďalšie oznámenia nebudú zobrazovať na paneli Agent Desktop.

Poznámka

Vyskakovacie oznámenia – prehliadač

Ak je Aplikácia Webex alebo Agent Desktop neaktívna, zobrazia sa prehliadačové vyskakovacie oznámenia.
Viac informácií nájdete v časti Vyskakovacie oznámenia – prehliadač, na strane 25.

Ak chcete povoliť zobrazovanie vyskakovacích oznámení prehliadača pre Aplikácia Webex pre Web
(https://web.webex.com/) vyberte túto možnosť, keď sa zobrazí výzva, alebo zapnite povolenia na nastavenie
prehliadača. Ďalšie informácie nájdete v časti povolenie lokality v nastaveniach prehliadača.

Ak používate Aplikácia Webex v rámci Agent Desktop a Klient Webex, dostanete dve oznámenia. To
znamená na Agent Desktop a Klient Webex. Dôrazne sa odporúča odhlásiť sa z Klient Webex pre
dosiahnutie najlepšej používateľskej skúsenosti v rámci Agent Desktop.

Poznámka

Oznámenia plochy

Ak ste minimalizovali alebo zatvorili AplikáciaWebex, oznámenia na pracovnej ploche sa zobrazujú na paneli
Agent Desktop. Viac informácií nájdete v časti Oznámenia plochy, na strane 26.

IkonaWebex zobrazuje odznak (napríklad ), ktorý označuje počet neprečítaných konverzácií. Oznámenia
Aplikácia Webex nie sú zahrnuté v centre oznámení.

Ak ste nastavili vašu dostupnosť na DND, oznámenia sa nezobrazujú na Agent Desktop pre hlasové
hovory a konverzácie. Ikona Webex však zobrazuje znak označujúci počet neprečítaných konverzácií
a zmeškaných hovorov.

Poznámka
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Obmedzenia

Po zmene šírky Agent Desktop a Aplikácia Webex sa prvky, ako sú ikony a textové pole vyhľadávania budú
v Aplikácia Webex prekrývať. Predvolená zobrazená veľkosť Aplikácia Webex na Agent Desktop je 900 x
600 pixelov (šírka x výška).

Preferovaná šírka na zobrazenie prvkov v Aplikácia Webex:

• Po rozbalení navigačného menu a panela Zoznam osôb a priestorov v Aplikácia Webex: preferovaná
šírka Aplikácia Webex je 800 pixelov alebo viac.

• Po zbalení navigačného menu a panela Zoznam osôb a priestorov v Aplikácia Webex: preferovaná
šírka Aplikácia Webex je 660 pixelov alebo viac.

Prístup Aplikácia Webex
Prístup do Aplikácia Webex v rámci Agent Desktop:

Skôr ako začnete

Musíte byť prihlásený do aplikácie Agent Desktop. Viac informácií nájdete v časti Prihláste sa do Agent
Desktop, na strane 43.

Procedúra

Krok 1 kliknite na ikonu (Webex) zobrazenú na vodorovná hlavička. Prístup k Aplikácia Webex môžete získať
aj pomocou klávesovej skratky CTRL + SHIFT + 3.

V pravom dolnom rohu Agent Desktop sa zobrazí okno Aplikácia Webex. Predvolená veľkosť zobrazeného
okna Aplikácia Webex je 900 x 600 pixelov (šírka x výška). Viac informácií nájdete v časti Obmedzenia, na
strane 59.

V predvolenom nastavení sa stránka Welcome Space zobrazuje spolu s uvítaciu správu.

• Aplikácia Webex nevyžaduje opakované zadávanie prihlasovacích poverení, pretože je
podporované jediné prihlásenie (SSO).

• Po zatvorení webového prehliadača bez odhlásenia z Agent Desktop a opätovnom prístupe do
Agent Desktop v rámci toho istého prehliadača sa okno AplikáciaWebex zobrazí bez kliknutia

na ikonu .

• Ak ste neaktivovali svoj účet Aplikácia Webex alebo máte problémy s prihlásením sa do
Aplikácia Webex, obráťte sa na správcu. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Problémy s
prihlásením do Webex.

Poznámka

Aplikácia Webex podporuje citlivé zobrazenie, ktoré umožňuje jednoduché čítanie a navigáciu medzi
rozlíšeniami obrazovky. Viac informácií nájdete v časti Odozva, na strane 45.

Ďalšie informácie o používateľskom rozhraní Aplikácia Webex nájdete v časti Vaše používateľské rozhranie.

Krok 2 V Aplikácia Webex môžete realizovať nasledujúce úlohy:
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• Pošlite správu inému agentovi priamo alebo do priestoru v skupine, usporiadajte správy a podeľte sa o
obsah. Viac informácií nájdete v časti Správa.

• Zavolajte inému agentovi a nastavte možnosti vytáčania.Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti Hovor.

• Na prichádzajúci hovor vás upozorní zvuková výstraha.

• Súčasne môžete prijať prichádzajúci hovor od zákazníka cez Agent Desktop a od kolegu
cez Aplikácia Webex. Osvedčeným postupom je prijať prichádzajúci hovor od zákazníka
ako prvý.

• Keď prijmete prichádzajúci hovor v Aplikácia Webex, zobrazí sa časovač s menom. Pri
minimalizovaní sa Aplikácia Webex zobrazuje ako plávajúca lišta a na nej sa zobrazuje
časovač.

• Pri spracovávaní prichádzajúceho alebo vyvolaného hovoru so zákazníkom môžete stále
prijímať prichádzajúci hovor od kolegu cez Aplikácia Webex. Osvedčeným postupom je
najprv ukončiť hlasový hovor so zákazníkom a až potom sa zúčastniť hovoru cez Aplikácia
Webex.

• Ak ste zaneprázdnení interakciou so zákazníkmi alebo potrebujete nejaký čas na prácu
bez toho, aby ste museli prerušiť správy alebo hovory, v AplikáciaWebex svoju dostupnosť
nastaviť na Nerušiť (DND). Ďalšie informácie si prečítajte v časti Dajte ľuďom vedieť,
že ste zaneprázdnený.

Poznámka

• Plánujte schôdze, nastavte preferencie schôdze a zaznamenajte schôdze. Viac informácií nájdete v časti
Schôdza.

• Keď prijmete žiadosť o schôdzu v Aplikácia Webex, časovač sa zobrazí proti miestnosti.
Pri minimalizovaní sa AplikáciaWebex zobrazuje ako plávajúca lišta a na nej sa zobrazuje
časovač.

• Správca definuje oprávnenia pre schôdzu pre Webex Enterprise Edition.

Poznámka

• Aktualizujte svoj profil, stav, oznámenia a pozadie.Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme prispôsobenie
WebEx.

• Profilová fotka zobrazená v profile používateľa Agent Desktop a Aplikácia Webex je
rovnaká.

• V predvolenom nastavení Aplikácia Webex zobrazuje motív pozadia Agent Desktop.
Môžete však zmeniť motív pozadia Aplikácia Webex buď na predvolenú alebo svetlú
(Nastavenia > Vzhľad).

• Motív pozadia AplikáciaWebexmá prednosť pred motívom pozadia Agent Desktop.

• Po opakovanom načítaní alebo odhlásení sa z Agent Desktop a následnom opätovnom
prihlásení sa na Aplikácia Webex zobrazí téma pozadia Agent Desktop.

Poznámka

Ďalšie informácie o funkciách a používaní Aplikácia Webex nájdete v téme Víta vás Webex.

Krok 3 (Voliteľné) Ak chcete presunúť alebo zmeniť veľkosť Aplikácia Webex, postupujte takto:
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• Ak chcete presunúť Aplikácia Webex, umiestnite ukazovateľ myši nad hlavičku Aplikácia Webex.
Ukazovateľ myši sa zmení na . Kliknite a presuňte Aplikácia Webex na požadovanú pozíciu.

• Ak chcete zmeniť veľkosť Aplikácia Webex, umiestnite ukazovateľ myši na okraj Aplikácia Webex.

Kurzor sa zmení na alebo (rukoväť na zmenu veľkosti) na základe umiestnenia ukazovateľa.
Veľkosť Aplikácia Webex upravíte kliknutím a posunutím rukoväte na zmenu veľkosti.

• Nemôžete zmeniť veľkosť Aplikácia Webex mimo minimálnu šírku a výšku 480 x 320 pixelov. Tým sa
zabezpečí, že obsah zostane v Aplikácia Webex čitateľný.

• Ak chcete maximalizovať Aplikácia Webex, kliknite na tlačidlo . Keď je maximalizované Aplikácia
Webex, oznámenia Agent Desktop sa zobrazujú v pravom hornom rohu aplikácie Aplikácia Webex.

• Ak chcete minimalizovať Aplikácia Webex, kliknite na . Prípadne použite klávesovú skratku CTRL
+ SHIFT + 1. Pri minimalizovaní sa AplikáciaWebex zobrazuje ako plávajúca lišta a môže sa pretiahnuť
na požadovanú pozíciu na Agent Desktop.

• Ak chcete obnoviťminimalizované AplikáciaWebex, kliknite na plávajúci panel AplikáciaWebex.

Prípadne použite klávesovú skratku CTRL + SHIFT + 1 alebo kliknite na tlačidlo .

• Ak chcete zavrieť Aplikácia Webex, kliknite na tlačidlo .

• Ak chcete otvoriť uzavretý Aplikácia Webex, kliknite na tlačidlo . Prípadne použite klávesovú
skratku CTRL + SHIFT + 3.

• Plávajúci pruh, veľkosť a umiestnenie AplikáciaWebex sú perzistentné, aj keď prepínate medzi stránkami,
alebo ich znova načítate, prípadne sa odhlásite z Agent Desktop. Zachovávajú sa do vymazania
vyrovnávacej pamäte prehliadača.

Nemôžete sa odhlásiť z Aplikácia Webex z Agent Desktop. Po odhlásení z Agent Desktop sa tiež
odhlásite z Aplikácia Webex. Viac informácií nájdete v časti Odhlásenie z Počítač, na strane 62.

Poznámka

Riešenie Aplikácia Webex problémov

Ak chcete vyriešiť všetky problémy v Aplikácia Webex, môžete vykonať nasledujúce:

• Poskytnite ID sledovania chyby. Viac informácií nájdete v časti Riešenie problémov s plochou, na strane
51.

• Podeľte sa o denníky Agent Desktop. Viac informácií nájdete v časti Správa chýb sťahovania, na strane
56.

• Odoslanie protokolov z Aplikácia Webex (Profil a preferencie > Pomocník > Odoslať protokoly).
Ďalšie informácie nájdete v časti podpora pre WebEx.

• Vymažte vyrovnávaciu pamäť prehliadača a skúste sa znova prihlásiť do Agent Desktop.
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Pridanie emotikonov v konverzácii WhatsApp
Agenti môžu pridať emotikony v odpovedi a urobiť konverzáciu efektívnejšiu a interaktívnu.

Procedúra

Krok 1 Na ikonu emotikonov kliknite v poli vytvárania.

Na obrazovke sa zobrazí modálna položka so zoznamom nakonfigurovaných emotikonov.

Krok 2 Na pridanie požadovaného emotikonu do konverzácie je potrebné naň kliknúť.

Odhlásenie z Počítač

Na odhlásenie sa z aplikácie Počítač nezatvárajte prehliadač. V prípade aktívnej konverzácie sa nemožno
odhlásiť z Počítač. Pred odhlásením skompletizujte všetky aktívne konverzácie. Viac informácií nájdete
v časti Použitie dôvodu kompletizácie, na strane 49.

Dôležité upozornenie

Odhlásenie z Agent Desktop:

Skôr ako začnete

Dokončite aktívnu konverzáciu so zákazníkom.

Procedúra

Krok 1 Uistite sa, že stav je nastavený naNečinný. Kliknite naPoužívateľský profil v pravom hornom rohu aplikácie
Počítač.

Krok 2 Kliknite na tlačidlo Odhlásiť.

• Ak ste v stave Dostupný alebo Nečinný bez prebiehajúcich konverzácií, váš nadriadený vás
môže odhlásiť z Počítač. Ak chcete získať prístup k Počítač, musíte sa znova prihlásiť. Viac
informácií nájdete v časti Prihláste sa do Agent Desktop, na strane 43.

• Pred odhlásením sa zobrazí hlásenie s potvrdením.

Poznámka
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K A P I T O L A 3
Správa hlasových hovorov

Plochu môžete používať na prijímanie, reagovanie a uskutočňovanie hovorov zákazníkov v závislosti od
povolení, ktoré vám pridelil správca.

• Prijatie hovoru, na strane 63
• Premenné údajov priradených k hovoru, na strane 65
• Podržanie hovoru a pokračovanie v hovore, na strane 66
• Záznam hlasového hovoru, na strane 67
• Prepojenie hovoru, na strane 67
• Začatie konzultovaného hovoru, na strane 69
• Uskutočnite odchádzajúci hovor, na strane 74
• Uskutočnenie hovoru z predchádzajúcich ukážkových kampaní, na strane 78
• Ukončenie hovoru, na strane 79

Prijatie hovoru
Ak vám správca poskytne potrebné povolenia, môžete prijať hovor zákazníka. Keď prijmete zákaznícky hovor
(prichádzajúci hovor), najskôr sa zobrazí kontextovéokno pripojenia a potom kontextové okno žiadosti o

kontakt.Kontextové okno so žiadosťou o kontakt zobrazuje označenie prichádzajúceho hovoru, ikonu
(prichádzajúci hovor), premenné nakonfigurované správcom a časovač, ktorý zobrazuje čas, ktorý uplynul
od prijatia hovoru. Stav prichádzajúceho hovoru sa zobrazí ako Vyzváňajúci.Žiadosť o kontakt (kontextové

okno) zobrazí menovku prichádzajúceho hovoru, ikonu (prichádzajúci hovor), telefónne číslo zákazníka,
DNIS (identifikačné číslo pre identifikáciu volaného čísla), názov radu, ktorý daný hovor smeruje, a časovač
označujúci čas, ktorý uplynul od prijatia hovoru. Stav prichádzajúceho hovoru sa zobrazuje s príznakom
Zvoní.

Ak neprijmete hovor v rámci maximálneho dostupného času, hovor sa vráti do radu a systém zmení váš stav
naRONA. Zobrazí sa vyskakovacie okno s možnosťami na zmenu stavu naDostupný aleboNečinný.Ďalšie
informácie o vyskakovacom okne RONA nájdete v časti Stavy dostupnosti agentov, na strane 28.

Keď ste v stave RONA, nemôžete prijímať žiadne hovory. Ak chcete prijímať žiadosti o akékoľvek
mediálne kanály, vrátane nových hlasových hovorov, musíte ručne zmeniť svoj stav od RONA na k
Dostupné.

Poznámka
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Prijatie hovoru:

Skôr ako začnete

Ak chcete prijať hovory zákazníkov, musíte byť v stave Dostupný.

Procedúra

Krok 1 Pri prijímaní žiadosti o hovor na ploche použite na jeho prijatie fyzický telefón.
Časovač sa spustí a zobrazí sa paneli Kontrola interakcie.

Krok 2 Počas spracovávania hovoru môžete na paneli Kontrola interakcie vykonávať nasledujúce úlohy :

• Aktualizácia premenných priradených k hovoru. Viac informácií nájdete v časti Úprava premenných
údajov priradených k hovoru, na strane 65.

• Podržanie a obnovenie aktívneho hovoru. Viac informácií nájdete v časti Podržanie hovoru a pokračovanie
v hovore, na strane 66.

• Nahrávanie a pozastavenie zaznamenávania hovoru. Viac informácií nájdete v časti Záznam hlasového
hovoru, na strane 67.

• Prenos hovoru do radu, agentovi alebo na telefónne číslo. Viac informácií nájdete v časti Prepojenie
hovoru, na strane 67.

• Iniciovať konzultovaný hovor do radu, agentovi alebo na telefónne číslo. Viac informácií nájdete v časti
Začatie konzultovaného hovoru, na strane 69.

• Iniciovať obojsmernú komunikáciu medzi vami, zákazníkom a iným agentom. Viac informácií nájdete
v časti Začatie konferenčného hovoru, na strane 72.

Krok 3 Kliknite na tlačidlo Ukončiť. Viac informácií nájdete v časti Ukončenie hovoru, na strane 79.

Volať späť
Zákazníci sa môžu rozhodnúť prijať spätné volanie pomocou IVR (Interactive Voice Response) volaním alebo
použitím chatbota (virtuálneho agenta) telefonického centra.

Zákazník sa môže rozhodnúť, že namiesto čakania v rade kontaktných centier, kým agent príjme hovor,
využije radšej možnosť zdvorilostného spätného hovoru.

Žiadosti o spätné volanie sa odosielajú do systému Webex Contact Center. Ak je agent k dispozícii, systém
iniciuje spätné volanie zákazníkovi. Zákazníkovi môže byť ponúknutá možnosť spätného volania počas špičky
alebo mimo pracovnej doby kontaktného centra.

Žiadosti o spätné volanie sú smerované na vás ako žiadosť o prichádzajúci hovor. Žiadosť o kartu kontaktu

pre spätné volanie na paneli Zoznam úloh zobrazuje menovku pre spätné volanie, ikonu (spätného volania),
telefónne číslo zákazníka, DNIS (číslo pre identifikáciu volaného čísla), rad, ktorý daný hovor smeroval, a
časovač označujúci čas, ktorý uplynul od prijatia hovoru. Stav prichádzajúceho hovoru sa zobrazuje s
príznakom Zvoní.
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Ak zákazník prijme hovor, pripojíte sa k zákazníkovi a zobrazí sa panel Kontrola interakcie.Ďalšie informácie
o úlohách, ktoré môžete vykonávať pri spracovávaní hovoru, nájdete v téme Prijatie hovoru.

• Ak zákazník neprijme hovor, hovor sa vráti do radu.

• Ak centrum kontaktov dosiahlo maximálny limit pre súčasné hovory, ktorý je nastavený pre údajové
centrum alebo nájomcu, nemôžete uskutočňovať ďalšie hovory, pričom sa na Agent Desktop
zobrazia príslušné kódy príčiny. Ďalšie informácie o maximálnom limite pre súbežné hovory
nájdete v časti Uskutočnite odchádzajúci hovor, na strane 74.

Poznámka

Premenné údajov priradených k hovoru
Premenné údajov priradených k hovoru (CAD) umožňujú správcovi zhromažďovať údaje o hovoroch, ako
je napríklad číslo prípadu alebo akýkoľvek kód akcie zákazníka. V programe Flow Designer konfiguruje
správca premenné, označenia premenných a poradie, v akom sa musia zobraziť na paneli Kontrola interakcie.
Na paneli Kontrola interakcie sa zobrazujemaximálne 30 premenných. Ak váš správca nakonfiguruje premenné
CAD tak, aby sa dali upravovať, premenné CAD môžete upravovať počas hovoru. Viac informácií nájdete
v časti Úprava premenných údajov priradených k hovoru, na strane 65.

Správca označí premenné obsahujúce citlivé informácie, ako sú napríklad informácie umožňujúce osobnú
identifikáciu (PII) a údaje vašej organizácie, ako zabezpečené. Ak je premenná označená ako zabezpečená,
vedľa názvu poľa na paneli Kontrola interakcie sa zobrazí ikona (Zabezpečená premenná).

Úprava premenných údajov priradených k hovoru
Pomocou panela Kontrola interakcie môžete upraviť jednu alebo viac premenných CAD.

Skôr ako začnete

Musíte prijať požiadavku na hovor. Viac informácií nájdete v časti Prijatie hovoru, na strane 63.

Procedúra

Krok 1 Kliknite do textového poľa upraviteľného poľa a zadajte zodpovedajúcu hodnotu. Zadajte napríklad číslo
prípadu alebo kód akcie.

Môžete zadať alebo prilepiť maximálne 256 znakov pre hodnotu premennej CAD.Poznámka

Môžete vykonať nasledujúce:

• Ak chcete zmeniť existujúcu hodnotu, vyberte ju a prepíšte ju novou hodnotou.

• Ak chcete kopírovať hodnotu premennej CAD podržte ukazovateľ myši nad ním a potom kliknite na
tlačidlo .

• Ak chcete vybrať dátum a čas, kliknite na ikonu (Výber dátumu) alebo kliknite na pole.
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• Pri konzultácii alebo prepájaní hovoru ak viacerí agenti upravia rovnakú hodnotu premennej
CAD súčasne, zobrazia sa zmeny, ktoré sú uložené ako prvé, pričom druhému agentovi sa
zobrazí hlásenie. Napríklad dvaja agenti (agent A a agent B) upravujú rovnakú premennú CAD
v rovnakom čase a agent A uloží hodnotu. Hodnota zadaná agentom B sa prepíše a agentovi
B sa zobrazí hlásenie.

• Pri úprave premennej CAD, ktorá zodpovedá dátumu a času, postupujte pri uložení hodnoty
premennej podľa podporovaného medzinárodného štandardu.

Poznámka

Krok 2 Po úprave hodnôt premenných CAD podľa potreby kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ak sa pokúsite odísť bez uloženia zmien hodnoty premennej CAD, upozorní vás hlásenie.

• Na základe konfigurácie alebo udalostí v návrhárovi postupov sa môže objaviť oneskorenie
systému pri zobrazovaní aktualizovaných hodnôt premenných CAD. Uloženie hodnôt
premenných CAD závisí od dostupnosti siete a ďalších prevádzkových podmienok.

Poznámka

Ak chcete obnoviť predtým uložené hodnoty, kliknite na tlačidlo Vrátiť.

Podržanie hovoru a pokračovanie v hovore
Zákazníka môžete podržať, aby ste mohli konzultovať s iným agentom alebo vyhľadať ďalšie informácie o
zákazníkovi.

Podržanie hovoru na linke:

Skôr ako začnete

Musíte prijať požiadavku na hovor. Viac informácií nájdete v časti Prijatie hovoru, na strane 63.

Procedúra

Krok 1 Kliknite na tlačidlo Podržať.
Vedľa časovača sa zobrazí stav Call on Hold. Tlačidlo Ukončiť je deaktivované.

Krok 2 Ak chcete zrušiť podržanie hovoru, kliknite na možnosť Pokračovať.

Po konzultácii s iným agentom sa váš hovor so zákazníkom automaticky podrží. Ak zrušíte podržanie
hovoru so zákazníkom, hovor s konzultujúcim agentom sa automaticky podrží. Obidve hovory nie
je možné podržať súčasne. Ďalšie informácie o konzultácii s iným agentom nájdete v časti Začatie
konzultovaného hovoru, na strane 69.

Poznámka
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Záznam hlasového hovoru
Váš hovor so zákazníkom sa zaznamená len vtedy, ak váš správca povolil nahrávanie hovorov.

Ak správca povolil funkciu štítu ochrany súkromia pre váš podnik, môžete pozastaviť nahrávanie hovoru
počas získavania citlivých informácií, ako sú informácie o kreditnej karte od zákazníka. Váš nadriadený
vám dá informáciu, kedy pozastaviť nahrávanie.

Poznámka

Pozastavenie a obnovenie nahrávania hovoru:

Skôr ako začnete

Musíte prijať požiadavku na hovor. Viac informácií nájdete v časti Prijatie hovoru, na strane 63.

Procedúra

Krok 1 Ak chcete pozastaviť nahrávanie aktívneho hovoru, kliknite na tlačidlo Pozastaviť záznam.

Správca určuje trvanie, na ktoré plocha pozastaví nahrávanie hovoru. Po uplynutí času sa plocha automaticky
obnoví.

Ikona označuje, že prebieha nahrávanie.Poznámka

Krok 2 (Voliteľné) Kliknutím na tlačidlo Spustiť nahrávanie ručne obnovíte nahrávanie v ktoromkoľvek okamihu.

Prepojenie hovoru
Ak nemôžete vyriešiť otázku zákazníka a chcete eskalovať aktívny hlasový hovor (prichádzajúci alebo
odchádzajúci), môžete hovor prepojiť na iného agenta alebo nadriadeného.

Ak chcete prepojiť aktívny hovor na rad, agenta, vstupný bod alebo telefónne číslo:

Skôr ako začnete

Musíte prijať požiadavku na hovor. Viac informácií nájdete v časti Prijatie hovoru, na strane 63.

Procedúra

Krok 1 Kliknite na položku Preniesť.
Zobrazí sa dialógové okno Žiadosť o prepojenie.

Krok 2 Môžete prepojiť aktívny hovor na rad, agenta, vstupný bod alebo telefónne číslo. Po vybratí radu, agenta
alebo telefónneho čísla zvážte nasledujúce:
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• Agent –Agenta si môžete vybrať z rozbaľovacieho zoznamu alebo použiť pole vyhľadávania na filtrovanie
zoznamu. Rozbaľovací zoznam zobrazuje mená dostupných agentov. Menu agenta predchádza zelená
ikona. Viac informácií nájdete v časti Stavy dostupnosti agentov, na strane 28.

Pred prenosom hovoru na agenta zvážte nasledujúce:

• Nemôžete prepojiť hovor agentovi, ktorý je v stave Kompletizácia.

• Počas prenosu naslepo musí byť cieľový agent (agent, ktorý prijíma hovor) v stave
Dostupný. Hovor sa vynechá, ak ho cieľový agent neakceptuje.

Poznámka

• Rad: V rozbaľovacom zozname môžete na filtrovanie zoznamu vybrať požadovaný vstupný bod alebo
rad, prípadne použite pole vyhľadávania. Rozbaľovací zoznam zobrazuje rady a vstupné body, ktoré sú
k dispozícii na presmerovanie hovoru.

Správca definuje toky činností, rady a vstupné body podľa vašich požiadaviek organizácie. Pri prepájaní
hovoru na vstupný bod môžete hovor prepojiť na vstupný bod priradený k aktuálnemu toku činností
alebo k inému pracovnému postupu. Napríklad predpokladajme, že interagujte so zákazníkom cez dopyt
debetnej karty a zákazník má v úmysle obchodovať prostredníctvom údajov kreditnej karty. Teraz môžete
prepojiť hovor z toku činností debetnej karty do toku činností kreditnej karty.

Po presunutí hovoru na vstupný bod sa do nového pracovného postupu prenesú premennéCAD s rovnakým
názvom a typom údajov. Ak napríklad presuniete hovor z flow1 (EP_Debit Card) na flow2 (EP_Credit
kartu) a flow2 (EP_Credit karta) je aktívny pracovný postup:

• Premenné CAD s rovnakým typom údajov: Ak flow1 aj flow2majú premennú CAD customerID
typu Celé číslo, hodnota premennej CAD customerID sa skopíruje z flow1 do flow2.

• Premenné CAD s rôznymi typmi údajov: Ak flow1 a flow2 majú premennú CAD var1 s typom
údajov Celé číslo vo flow1 a Reťazec vo flow2, potom var1 nebude prenesené z flow1 na flow2.

• Premenné CAD s dynamickými aktualizáciami (ako je napríklad saldo účtu): ak obe flow1 a flow2
majú premennú acBalance typu Celé číslo, ako aj aktivity ako Nastaviť premennú, ktorá
dynamicky aktualizuje hodnotu premennej, potom acBalance v flow2 bude mať novú hodnotu.

Ak je hovor prenesený na vstupný bod, hovor nemôže byť smerovaný späť k vám.Poznámka

• Telefónne číslo: Na filtrovanie zoznamu môžete zadať číslo alebo meno, z rozbaľovacieho zoznamu
vybrať číslo alebomeno, alebo použiť pole vyhľadávania. Rozbaľovací zoznam zobrazuje vašu podnikovú
knihu adries. Názvy sú uvedené spolu s číslami z knihy adries.

Agent Desktop podporuje iba špeciálne znaky + (plus), # (hash), * (hviezdička) a : (dvojbodka) v poli
Telefónne číslo. Ak v poli Telefónne číslo skopírujete číslo so špeciálnymi znakmi, Agent Desktop
zachová iba tie špeciálne znaky, ktoré sú podporované, a pred umožnením prenosu hovoru odstráni
všetky ostatné špeciálne znaky.
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• Aplikácia Agent Desktop overuje formát zadaného telefónneho čísla. Telefónne číslo
môže obsahovať 3 až 14 číslic a podporované špeciálne znaky.

• Telefónne číslo podporuje nasledujúce formáty:

• Americký formát: + [kód krajiny] [kód oblasti] [7-miestne telefónne číslo]

Napríklad +12015532447

• Formát čísla E.164: [+][kód krajiny][číslo]

Napríklad +11234567890

• Formát IDD (medzinárodné priame vytáčanie): [IDD] [kód krajiny] [číslo]

Napríklad 01161123456789.

• Pri spúšťaní prenosu naslepo nepoužívajte číslo vstupného bodu ako telefónne číslo.

Poznámka

Krok 3 (Voliteľné) Kliknutím na ikonu (Obnoviť zoznam) zobrazíte najnovší zoznam agentov, radov a telefónnych
čísel.

Načítaný zoznam zobrazuje aktuálne stavy dostupnosti agenta.

Krok 4 Kliknite na položku Preniesť.
Spustí sa žiadosť o prenos a otvorí sa dialógové okno Dôvody kompletizácie. Viac informácií nájdete v časti
Použitie dôvodu kompletizácie, na strane 49.

Ak chcete okamžite prepojiť hovor (prenos naslepo), vyberte položku Agent alebo Telefónne číslo
a kliknite na položku Preniesť. Hovor príjme ktorýkoľvek dostupný agent.

Poznámka

Začatie konzultovaného hovoru
Počas aktívneho hovoru so zákazníkom môžete iniciovať konzultovaný hovor s iným agentom.

Skôr ako začnete

Musíte byť v aktívnom hovore so zákazníkom. Viac informácií nájdete v časti Prijatie hovoru, na strane 63.

Procedúra

Krok 1 Kliknite na tlačidlo Konzultovať.

Zobrazí sa dialógové okno Žiadosť o konzultáciu.

Pri interakcii s iným agentom sa odporúča iniciovať konzultovaný hovor pomocoumožnostiŽiadosť
o konzultáciu v dialógovom okne Agent Desktop namiesto použitia telefónneho zariadenia (fyzický
alebo softvérový telefón).

Poznámka
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Krok 2 Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

• Agent –Agenta si môžete vybrať z rozbaľovacieho zoznamu alebo použiť pole vyhľadávania na filtrovanie
zoznamu. Rozbaľovací zoznam zobrazuje názvy agentov, ktorí sú k dispozícii na prekonzultovanie hovoru.
Názov agenta predchádza farebná ikona označujúca aktuálny stav dostupnosti. Napríklad stavuDostupný
predchádza zelená ikona. Ďalšie informácie si prečítajte v časti Stavy dostupnosti agentov, na strane
28.

• Rad: Požadovaný rad môžete vybrať z rozbaľovacieho zoznamu alebo použiť pole vyhľadávania na
filtrovanie zoznamu. Rozbaľovací zoznam zobrazuje rady, ktoré sú k dispozícii na prekonzultovanie
hovoru.

Systém vyhľadá dostupného agenta vo vybratom rade. Ak nechcete čakať, kliknite na tlačidlo
Zrušiť konzultáciu, čím zrušíte spustenú žiadosť o konzultáciu.

Poznámka

• Telefónne číslo: Na filtrovanie zoznamu môžete zadať číslo alebo meno, z rozbaľovacieho zoznamu
vybrať číslo alebomeno, alebo použiť pole vyhľadávania. Rozbaľovací zoznam zobrazuje vašu podnikovú
knihu adries. Názvy sú uvedené spolu s číslami z knihy adries.

Agent Desktop podporuje iba špeciálne znaky + (plus), # (hash), * (hviezdička) a : (dvojbodka) v poli
Telefónne číslo. Ak v poli Telefónne číslo skopírujete číslo so špeciálnymi znakmi, Agent Desktop
zachová iba tie špeciálne znaky, ktoré sú podporované, a pred iniciovaním konzultačného hovoru odstráni
všetky ostatné špeciálne znaky.

• Aplikácia Agent Desktop overuje formát zadaného telefónneho čísla. Telefónne číslo
môže obsahovať 3 až 14 číslic a podporované špeciálne znaky.

• Telefónne číslo podporuje nasledujúce formáty:

• Americký formát: + [kód krajiny] [kód oblasti] [7-miestne telefónne číslo]

Napríklad +12015532447

• Formát čísla E.164: [+][kód krajiny][číslo]

Napríklad +11234567890

• Formát IDD (medzinárodné priame vytáčanie): [IDD] [kód krajiny] [číslo]

Napríklad 01161123456789.

• Pri spúšťaní prenosu naslepo nepoužívajte číslo vstupného bodu ako telefónne číslo.

Poznámka

Krok 3 (Voliteľné) Kliknutím na ikonu (Obnoviť zoznam) zobrazíte najnovší zoznam agentov, radov, a telefónnych
čísel.

Načítaný zoznam zobrazuje aktuálne stavy dostupnosti agenta.

Krok 4 Kliknite na tlačidlo Konzultovať.

• Stav Žiadosť o konzultáciu sa zobrazí vedľa časovača.

• Žiadosť o konzultačný hovor zobrazí v kontextovom okne maximálne deväť premenných. To znamená
tri predvolené premenné (meno agenta, DN agenta, tím agenta) a maximálne šesť premenných
nakonfigurovaných správcom. Tri predvolené premenné odkazujú na agenta, ktorý inicioval konzultačný
hovor.
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• Po prijatí žiadosti o hovor pomocou agenta sa na ploche zobrazujú dva panely Kontrola interakcie spolu
s premennými.

• Volajúci (zákazník): Panel Kontrola interakcie zobrazuje podrobnosti o zákazníkovi. Stav sa
aktualizuje na základe vykonaných akcií. Ak ste napríklad konzultovali so zástupcom, stav hovoru
zákazníka je Podržanie hovoru na linke.

• Konzultovaný agent: Na paneli Kontrola interakcie sa zobrazujú podrobnosti o agentovi, s ktorým
konzultujete (ide o agenta, ktorý prijíma hovor). Stav sa aktualizuje na základe vykonaných akcií.
Ak napríklad začnete s agentom konzultovať, stav sa zmení naKonzultácia. Konzultačného agenta
poradenstva môžete podržať kliknutím na tlačidlo Podržať. Stav sa zmení na Konzultácia
pozastavená. Viac informácií nájdete v časti Podržanie hovoru a pokračovanie v hovore, na strane
66.

Konzultovaný agent môže ukončiť hovor kliknutím na tlačidlo Odísť z konzultácie a hovor bude
pokračovať medzi vami a zákazníkom.

Krok 5 (Voliteľné) Počas konzultovaného hovoru s iným agentom môžete vykonať nasledujúce kroky:

• Kliknutím na tlačidlo Pokračovať podržíte hovor konzultujúceho agenta a hovor zákazníka bude
pokračovať. Viac informácií nájdete v časti Podržanie hovoru a pokračovanie v hovore, na strane 66.

• Ak chcete hovor prepojiť s konzultujúcim agentom, kliknite na možnosť Prepojiť. Spustí sa žiadosť o
prenos a otvorí sa dialógové okno Dôvody kompletizácie. Viac informácií nájdete v časti Prepojenie
hovoru, na strane 67.

• Ak chcete vytvoriť obojsmernú komunikáciu medzi vami, zákazníkom a poradenským agentom, kliknite
na tlačidlo Konferencia. Viac informácií nájdete v časti Začatie konferenčného hovoru, na strane 72.

Krok 6 Kliknite na tlačidlo Ukončiť konzultáciu.
Zobrazí sa dialógové okno Dôvody kompletizácie. Viac informácií nájdete v časti Použitie dôvodu
kompletizácie, na strane 49.

Nasledujúca tabuľka zaznamenáva akcie, ktoré môže každý používateľ vykonať počas konzultačného hovoru:

Agent 1: odkazuje na agenta, ktorý iniciuje konzultačný hovor.

Agent 2: odkazuje na agenta, ktorý prijíma konzultačný hovor.

SúhrnRola

• Zákazník nemôže iniciovať konzultačný hovor.

• Ak agent 1 konzultuje s agentom 2, hovor zákazníka sa podrží.

• Zákazník môže odísť z prebiehajúceho hovoru s agentom 1, čím sa ukončí interakcia.

Zákazník
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• Agent 1 môže iniciovať a ukončiť konzultačný hovor.

• Agent 1 môže obnoviť hovor zákazníka, ktorý bol podržaný.

• Agent 1 môže konzultovať s agentom 2 a podržať hovor agenta 2.

• Agent 1 môže prepojiť hovor na agenta 2. Po iniciovaní žiadosti o prepojenie sa zobrazí dialógové
okno Dôvody kompletizácie pre agenta 1. Hovor pokračuje medzi agentom 2 a zákazníkom.

• Agent 1 môže začať konferenčný hovor s agentom 2 a zákazníkom.

• Keď zákazník odíde z konzultačného hovoru, interakcia končí a agentovi 1 sa zobrazí dialógové okno
Dôvody kompletizácie.

• Pomocou agenta 1 môžete konzultačný hovor ukončiť kliknutím na tlačidlo Ukončiť konzultáciu
alebo zavesením fyzického telefónu. Zákazník a Agent 2 sa z konzultačného hovoru odpoja.

Agent 1

• Keď agent 1 obnoví hovor so zákazníkom, ktorý bol podržaný, hovor agenta 2 sa podrží a zákazníkov
hovor sa obnoví.

• Agent 2 nemôže pokračovať ani ukončiť konzultačný hovor.

• Agent 2 nemôže pri konzultačnom hovore použiť dôvod kompletizácie.

• Agent 2 môže ukončiť konzultačný hovor kliknutím na tlačidlo Odísť z konzultácie a hovor bude
pokračovať medzi agentom 1 a zákazníkom.

• Agent 2 môže prijať požiadavku na prepojenie uskutočnenú počas konzultačného hovoru agenta 1.

• Ak agent 1 začne konferenčný hovor pri konzultácii s agentom 2, Agent 2 bude súčasťou konferenčného
hovoru.

• Ak sa zákazník odpojí od konzultačného hovoru, interakcia sa ukončí. Agent 2 sa z hovoru odpojí bez
kompletizácie.

Agent 2

Začatie konferenčného hovoru
Ak chcete spustiť trojsmerný konferenčný hovor medzi vami, zákazníkom a iným agentom:

Skôr ako začnete

Musíte mať iniciované konzultované hovory. Viac informácií nájdete v časti Začatie konzultovaného hovoru,
na strane 69.

Procedúra

Krok 1 Po konzultácii s iným agentom kliknite na tlačidlo Konferencia. Viac informácií nájdete v časti Začatie
konzultovaného hovoru, na strane 69.
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IkonaKonferencie sa zobrazuje vedľa časovača. Zákazník je vrátený z podržania a vy, zákazník a konzultujúci
agent môžete navzájom komunikovať.

• Všetky premenné z konzultačného hovoru sa preniesli do konferenčného hovoru. Premenné
konferenčného hovoru zahŕňajú meno agenta, s ktorým sa konzultovalo, vytáčané číslo.

• Ak chcete hovor prepojiť s konzultujúcim agentom, kliknite na možnosť Prepojiť. Spustí sa
žiadosť o prenos a otvorí sa dialógové okno Dôvody kompletizácie. Viac informácií nájdete
v časti Prepojenie hovoru, na strane 67.

• Konzultovaný agent môže ukončiť hovor kliknutím na tlačidlo Opustiť konferenciu a hovor
bude pokračovať medzi vami a zákazníkom.

Poznámka

Krok 2 Kliknite na možnosť Ukončiť konferenciu.
Zobrazí sa dialógové okno Dôvody kompletizácie. Viac informácií nájdete v časti Použitie dôvodu
kompletizácie, na strane 49.

Nasledujúca tabuľka zaznamenáva akcie, ktoré môže každý používateľ vykonať počas konferenčného hovoru:

Agent 1 – označuje agenta, ktorý začína konferenčný hovor.

Agent 2 – označuje konzultovaného agenta, ktorý je súčasťou konferenčného rozhovoru.

SúhrnRola

• Zákazník nemôže iniciovať konferenčný hovor.

• Ak agent 1 začne konferenčný hovor, zákazník sa podrží. Hovor pokračuje medzi agentom 1, agentom
2 a zákazníkom.

• Zákazník sa môže odpojiť od prebiehajúceho hovoru s agentom 1 a agentom 2, čím sa interakcia ukončí.

• Počas konferenčného hovoru sa hovor zákazníka nemôže podržať.

Zákazník

• Agent 1 môže konferenčný hovor začínať aj ukončovať.

• Agent 1 môže začať konferenčný hovor s agentom 2 kliknutím na tlačidlo Konferencia.

• Počas konferenčného hovoru agent 1 nemôže podržať hovor zákazníka ani agenta 2.

• Agent 1 môže prepojiť hovor na agenta 2. Po iniciovaní žiadosti o prepojenie sa zobrazí dialógové okno
Dôvody kompletizácie pre agenta 1. Hovor pokračuje medzi agentom 2 a zákazníkom.

• Keď zákazník odíde z konferenčného hovoru, interakcia končí a agentovi 1 sa zobrazí dialógové okno
Dôvody kompletizácie.

• Pomocou agenta 1 môžete konferenčný hovor ukončiť kliknutím na tlačidlo Koniec konferencie alebo
zavesením fyzického telefónu. Zákazník a Agent 2 sa z konferenčného hovoru odpoja.

Agent 1
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• Agent 2 nemôže ukončiť konferenčný hovor.

• Agent 2 nemôže pri konferenčnom hovore použiť dôvod kompletizácie.

• Agent 2 môže ukončiť konferenčný hovor kliknutím na tlačidlo Opustiť konferenciu a hovor bude
pokračovať medzi agentom 1 a zákazníkom.

• Ak agent 1 začne konferenčný hovor pri konzultácii s agentom 2, Agent 2 bude súčasťou konferenčného
hovoru.

• Agent 2 môže prijať požiadavku na prepojenie uskutočnenú počas konferenčného hovoru agenta 1.

• Ak sa zákazník odpojí z konferenčného hovoru, interakcia sa ukončí. Agent 2 sa z hovoru odpojí bez
kompletizácie.

Agent 2

Uskutočnite odchádzajúci hovor
Ak je profil nakonfigurovaný na vytáčanie, môžete vytočiť hovor zákazníkovi. Konfigurácia vytáčanie zahŕňa
konfiguráciu plánu vytáčania, adresára alebo obidvoch týchto možností. Formát telefónneho čísla, ktoré
možno zavolať, je určený nastaveniami v profile agenta. Môžete napríklad obmedziť zadávanie telefónnych
čísel určitej dĺžky alebo začiatku s konkrétnymi predvoľbami.

Vytočenie hovoru môžete uskutočniť, ak ste v stave Dostupný alebo v stave Nečinný.

Na základe nastavení profilu je aktivovaná ikona Hovor s vytáčaním na vodorovná hlavička. Vytáčanie
hovoru nemôžete uskutočniť, ak máte aktívny prichádzajúci hlasový hovor.

Uskutočnite hovoru s vytáčaním:

Procedúra

Krok 1 Kliknite na ikonu (Hovor s vytáčaním) .

Ak centrum kontaktov dosiahlo maximálny limit pre súbežné hovory (prichádzajúci a vytáčané), ktorý je
nastavený pre údajové centrum alebo nájomcu, nemôžete uskutočňovať viac hovorov. Zodpovedajúce kódy
príčiny sa zobrazujú na Počítač.

PopisKód príčiny

Údajové centrum dosiahlo maximálny limit pre súbežné hovory.26

Nájomník dosiahol maximálny limit pre súbežné hovory.27

Krok 2 Vyberte jednu z týchto možností:

• Adresár: V rozbaľovacom zozname môžete vybrať požadovaný kontakt alebo pomocou poľa Hľadať
filtrovať zoznam. Kontakty, ktoré sa zobrazujú v adresári, sú z podnikového adresára, ktorý konfiguruje
správca.
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• Klávesnica na vytáčanie: Pomocou klávesnice zadávajte telefónne číslo. Profil agenta musí mať
požadované povolenia na vytočenie čísla použitím klávesnice na vytáčanie.

• Číslo linky nemožno použiť na uskutočnenie hovoru s vytáčaním.

• Číslo vstupného bodu nemôžete použiť ako telefónne číslo pri uskutočňovaní hovoru s
vytáčaním.

• Telefónne číslo môžete zadať v nasledujúcich formátoch:

• Americký formát: + [kód krajiny] [kód oblasti] [7-miestne telefónne číslo]

Napríklad +12015532447

• Formát čísla E.164: [+][kód krajiny][číslo]

Napríklad +11234567890

• Formát IDD (medzinárodné priame vytáčanie): [IDD] [kód krajiny] [číslo]

Napríklad 01161123456789.

• Počítač v klávesnici na vytáčanie podporuje iba špeciálne znaky + (plus), # (hash), *
(hviezdička), a : (dvojbodka). Ak do klávesnice na vytáčanie skopírujete číslo so
špeciálnymi znakmi, Počítač zachová iba tie špeciálne znaky, ktoré sú podporované, a
pred umožnením uskutočnenia hovoru s vytáčaním odstráni všetky ostatné špeciálne
znaky.

Poznámka

Krok 3 (Voliteľné) V rozbaľovacom zoznameVybrať vytáčanie ANI si vyberte ANI vytáčania. Toto číslo sa používa
ako číslo volajúceho a zobrazuje sa v ID volajúceho zákazníka. Rozbaľovací zoznam sa zobrazí v abecednom
poradí.

Ak chcete odstrániť vybratú položku ANI, v rozbaľovacom zozname Vybrať vytáčanie ANI označte štítok.

• Zoznam vytáčania ANI do vášho profilu pridáva správca.

• Ak nevyberiete možnosť vytáčanie ANI, ako číslo volajúceho sa použije predvolené vytáčanie
ANI vašej organizácie. Predvolený vytáčanie ANI je nakonfigurované správcom.

Poznámka

Krok 4 Kliknite na tlačidlo Hovor zobrazené vedľa kontaktu v adresári alebo na klávesnici na vytáčanie.

Žiadosť o hovor sa odošle na zadané telefónne číslo. V kontextovom okne sa zobrazí označenie hovoru s

vytáčaním, ikona (vytáčanie), telefónne číslo kontaktného centra, DNIS (služba identifikácie volaného
čísla), rad, ktorý k vám smeruje hovor, a časovač označujúci čas, ktorý uplynul od prijatia hovoru. Ak správca
povolí funkciu ukončenia hovoru, tlačidlo Zrušiť sa zobrazí v požiadavke karty kontaktov.

Na fyzický telefón vám príde hovor.
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Ak odchádzajúci hovor zlyhá, zobrazí sa chybové hlásenie Počítač v nasledujúcich prípadoch:

• Prostredníctvom vami uskutočneného odchádzajúceho hovoru sa nepodarilo spojiť so
zákazníkom. Napríklad z dôvodu problémov s pripojením k hovoru.

• Odmietnete odchádzajúci hovor. Napríklad, ak ste zaneprázdnení inou komunikáciou.

• Zákazník ukončí prichádzajúci hovor. Zákazník napríklad zruší prichádzajúci hovor.

• Zákazník neprijme prichádzajúci hovor. Napríklad napriek zazvoneniu, zákazník hovor neprijme.

Poznámka

Krok 5 Prijmite hovor na fyzickom telefóne a počkajte, kým zákazník odpovie.

Keď zákazník odpovie na váš hovor, spustí sa časovač a zobrazí sa panel Kontrola interakcie.

Krok 6 Počas spracovávania hovoru môžete na paneli Kontrola interakcie vykonávať nasledujúce úlohy :

• Podržanie a obnovenie aktívneho hovoru. Viac informácií nájdete v časti Podržanie hovoru a pokračovanie
v hovore, na strane 66.

• Nahrávanie a pozastavenie zaznamenávania hovoru. Viac informácií nájdete v časti Záznam hlasového
hovoru, na strane 67.

• Prenos hovoru do radu, agentovi alebo na telefónne číslo. Viac informácií nájdete v časti Prepojenie
hovoru, na strane 67.

Ak správca povolil prenos do radu pre hovor s vytáčaním, v dialógovom okne Žiadosť o
prepojenie uvidíte možnosť Rad. V opačnom prípade budú dostupné iba možnosti Agent a
Telefónne číslo.

Poznámka

• Iniciovať konzultovaný hovor do radu, agentovi alebo na telefónne číslo. Viac informácií nájdete v časti
Začatie konzultovaného hovoru, na strane 69.

Krok 7 Kliknite na tlačidlo Ukončiť.

Zobrazí sa dialógové okno Dôvody kompletizácie. Viac informácií nájdete v časti Použitie dôvodu
kompletizácie, na strane 49.

Po skončení hovoru s vytáčaním sa stav dostupnosti zmení na základe konfigurácie definovanej správcom.
Ak správca zadefinoval Dostupnosť agenta po vytáčaní na možnosť Áno, po skončení hovoru s vytáčaním
sa váš stav nastaví ako Dostupný aj v prípade, ak ste hovor s vytáčaním realizovali v stave Nečinný.

Keď uskutočníte odchádzajúci hovor zo stavu Dostupný, môže na krátku dobu dôjsť k prijatiu
prichádzajúceho hovoru, zatiaľ čo sa ešte iniciuje odchádzajúci hovor.

V takom prípade odchádzajúci hovor zlyhá a zobrazí sa chybové hlásenie.

Poznámka

Uskutočnenie hovoru s vytáčaním z História interakcie agenta
Uskutočnenie hovoru z panela História interakcie agenta:
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Skôr ako začnete

Na hlasový hovor musíte použiť dôvod kompletizácie. Na paneli História interakcie agenta sa zobrazuje
predchádzajúca hlasová komunikácia so zákazníkom na kartách Všetky a Hovory.

Procedúra

Krok 1 Na paneli vyberte kartu VšetkyHistória interakcie agenta alebo Hovory.
Krok 2 Umiestnite ukazovateľ myši na telefónne číslo kontaktu, ktorému chcete zavolať, a potom vyberte možnosť

Zavolajte kliknutím.

• Počas aktívneho hovoru nemôžete z panela História interakcie agenta vytvoriť nový hovor.

• Pred uskutočnením hovoru môžete tiež, v prípade potreby, upraviť telefónne číslo. V záujme

úpravy kliknite na ikonu (Upraviť pred hovorom) a upravte telefónne číslo zobrazené na
klávesnici na vytáčanie a potom kliknite na tlačidlo Hovor.

Poznámka

Žiadosť o hovor sa odošle na zadané telefónne číslo. V kontextovom okne sa zobrazí označenie hovoru s

vytáčaním, ikona (vytáčanie), telefónne číslo kontaktného centra, DNIS (služba identifikácie volaného
čísla), rad, ktorý k vám smeruje hovor, a časovač označujúci čas, ktorý uplynul od prijatia hovoru. Ak správca
povolí funkciu ukončenia hovoru, tlačidlo Zrušiť sa zobrazí v požiadavke karty kontaktov.

Na fyzický telefón vám príde hovor.

Ak odchádzajúci hovor zlyhá, zobrazí sa chybové hlásenie Počítač v nasledujúcich prípadoch:

• Prostredníctvom vami uskutočneného odchádzajúceho hovoru sa nepodarilo spojiť so
zákazníkom. Napríklad z dôvodu problémov s pripojením k hovoru.

• Odmietnete odchádzajúci hovor. Napríklad, ak ste zaneprázdnení inou komunikáciou.

• Zákazník ukončí prichádzajúci hovor. Zákazník napríklad zruší prichádzajúci hovor.

• Zákazník neprijme prichádzajúci hovor. Napríklad napriek zazvoneniu, zákazník hovor neprijme.

Poznámka

Krok 3 Prijmite hovor na fyzickom telefóne a počkajte, kým zákazník odpovie.

Keď zákazník odpovie na váš hovor, spustí sa časovač a zobrazí sa panel Kontrola interakcie.

Ďalšie informácie o úlohách, ktoré sa majú vykonať na paneli Kontrola interakcie pri spracovávaní hovoru, nájdete v časti
Uskutočnite odchádzajúci hovor, na strane 74.

Krok 4 Kliknite na tlačidlo Ukončiť.

Zobrazí sa dialógové okno Dôvody kompletizácie. Viac informácií nájdete v časti Použitie dôvodu
kompletizácie, na strane 49.

Používateľská príručka Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
77

Správa hlasových hovorov
Uskutočnenie hovoru s vytáčaním z História interakcie agenta



Uskutočnenie hovoru z predchádzajúcich ukážkových kampaní
Správca vytvorí kampane, konfiguruje režim vytáčania (Ukážka ) a priradí do kampane tím. Ak ste súčasťou
tímu, ku ktorému sú priradené kampane, zobrazí sa ikona (Kontakt kampane) na vodorovná hlavička a
môžete vytvoriť výstupný hovor pre kampaň s ukážkou.

Pred uskutočnením hovoru na kampaň si môžete zobraziť kontaktné informácie zákazníka.

Uskutočnenie odchádzajúceho hovoru ukážky kampane:

Skôr ako začnete

Na prijatie odchádzajúceho hovoru ukážky kampane musíte byť v stave Dostupný.

Procedúra

Krok 1 Kliknite na ikonu (Kontakt kampane) zobrazenú na vodorovná hlavička.
Zobrazí sa dialógové okno Kontakt kampane s kontaktnými informáciami zákazníka.

Krok 2 Po preverení kontaktných informácií zákazníka kliknite na tlačidlo Hovor, ak chcete zobraziť nasledujúcu
požiadavku na uskutočnenie hovoru v ukážke kampane, kliknite na tlačidlo Preskočiť.

Ak centrum kontaktov dosiahlo maximálny limit pre súčasné hovory, ktorý je nastavený pre údajové centrum
alebo nájomcu, nemôžete uskutočňovať ďalšie hovory, pričom sa na Agent Desktop zobrazia príslušné kódy
príčiny.Ďalšie informácie o maximálnom limite pre súbežné hovory nájdete v časti Uskutočnite odchádzajúci
hovor, na strane 74.

Ak hovor prijmete, systém zaznamená daný hovor zákazníkovi a ikona Kontakt kampane sa deaktivuje.
Žiadosť o kartu kontaktu ukážkového hovoru kampane na paneli Zoznam úloh bude zobrazovať štítok volania

kampane ikona (kontakt kampane), podrobnosti na základe konfigurácie definovanej správcom a časovač
označujúci čas, ktorý uplynul od začatia ukážkového hovoru kampane. Stav hovoru sa zobrazuje ako Zvoní.
Ak váš správca povolí funkciu koncového hovoru, stav zvonenia sa v požiadavke karty kontaktu nahradí
tlačidlom Zrušiť.

• Ak zákazník prijme hovor, pripojíte sa k zákazníkovi a zobrazí sa panel Kontrola interakcie. Ďalšie
informácie o úlohách, ktoré môžete vykonávať pri spracovávaní hovoru, nájdete v téme Prijatie hovoru

Ak pokus zlyhá, ikona Kontakt kampane sa aktivuje a vy tak môžete znova spustiť hovor
kampane.

Poznámka

• Karta sprievodca hovormi sa zobrazuje na paneli Pomocné informácie, ak správca nakonfiguroval
otázky a odpovede na úrovni kampane. Zobrazí sa výzva na prijatie otázky. Na základe odpovede sa v
príručke k hovoru zobrazí výzva na prechádzanie ďalšou súpravou otázok. Na dokončenie príručky k
hovoru je potrebné odoslať svoje odpovede.
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Ukončenie hovoru
Po tom, čo ste pomohli zákazníkovi s otázkami, je vhodné požiadať zákazníka, aby ukončil hlasový hovor.
Keď zákazník ukončí hovor, zobrazí sa dialógové okno Dôvod sumarizácie. Ak je to potrebné, môžete tiež
ukončiť hovor.

Hovor nie je možné ukončiť, ak je hovor podržaný. Viac informácií nájdete v časti Podržanie hovoru
a pokračovanie v hovore, na strane 66.

Poznámka

Ukončenie hovoru:

Skôr ako začnete

Musíte prijať požiadavku na hovor. Viac informácií nájdete v časti Prijatie hovoru, na strane 63.

Procedúra

Krok 1 Kliknite na tlačidlo Ukončiť.
Zobrazí sa dialógové oknoDôvod sumarizácie. Viac informácií nájdete v časti Použitie dôvodu kompletizácie,
na strane 49.

Krok 2 (Voliteľné) Ak používate slúchadlo alebo náhlavnú súpravu, musíte pred prijatím ďalšieho hovoru fyzicky
zavesiť telefón.
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K A P I T O L A 4
Správa nových digitálnych kontaktov

Centrum kontaktov Webex podporuje nové digitálne kanály – Facebook Messenger, WebChat, E-mail, SMS
a WhatsApp s pokročilými funkciami. Digitálne kanály zvyšujú dosah všetkých podnikov. So zmenou
demografie ako aj individuálnych návykov, spotrebitelia očakávajú, že kontakt s firmou bude prebiehať nimi
vybratým kanálom – odkiaľkoľvek, kedykoľvek a za akýchkoľvek podmienok. Preto je nevyhnutné, aby podniky
boli dostupné prostredníctvom všetkých populárnych komunikačných kanálov.

• Správa Facebook Messenger konverzácií, na strane 81
• Správa konverzácií SMS, na strane 85
• Správa konverzácií WebChat, na strane 88
• Správa konverzácií na e-maile, na strane 92
• Správa konverzácií WhatsApp, na strane 96

Správa Facebook Messenger konverzácií
Zákazníci môžu kontaktovať agentov prostredníctvom Facebook Messenger na stránke Facebook alebo
prostredníctvom mobilnej aplikácie a agenti môžu reagovať na správy na Facebooku prostredníctvom
miniaplikácie Facebook Messenger. Facebook Messenger je miniaplikácia ponúkaná spoločnosťou Cisco,
ktorá umožňuje agentom reagovať na správy Facebook prostredníctvom panela konverzácie.

Na prenos, konferenciu a ukončenie konverzácie Facebook Messenger môžete použiť pracovnú plochu.

Informácie o miniaplikácii Facebook Messenger
Miniaplikácia Facebook Messenger podporuje nasledujúce funkcie:

• Textové prílohy, na strane 17

• Šablóny, na strane 18

• Priloženie šablóny, na strane 18

• Zamknuté šablóny, na strane 19

• Šablóny s vymeniteľnými parametrami, na strane 19

• Šablóny s dynamickou substitúciou parametrov systému v aplikácii Chat Console, na strane 19

• Bohaté formátovanie, na strane 19
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• Spustiť pracovný postup, na strane 20

• Oznámenia, na strane 21

• Klávesové skratky, na strane 21

• Potvrdenie o doručení, na strane 22

Miniaplikácia Facebook Messenger podporuje nasledujúce interakcie:

• Odpovedanie na konverzáciu Facebook Messenger, na strane 82

• Prenos konverzácie Facebook Messenger, na strane 83

• Začnite konferenčnú konverzáciu Facebook Messenger, na strane 84

• Ukončenie konverzácie Facebook Messenger, na strane 84

Odpovedanie na konverzáciu Facebook Messenger
Keďmáte priradenú konverzáciu v aplikácii FacebookMessenger, kontextové okno dotazu na hovor v aplikácii
zobrazí názov radu, zdrojovú stránku, časovač a tlačidlo Prijať. Časovač označuje čas, ktorý uplynul od
prijatia konverzácie Facebook Messenger.

Odpovedanie na konverzáciu:

Skôr ako začnete

Keď ste v stave RONA, nemôžete prijímať žiadne ďalšie žiadosti o kontakt. Ak chcete prijímať žiadosti,
musíte ručne zmeniť stav z RONA na Dostupný.

Procedúra

Krok 1 Kliknite na tlačidlo Prijať v požiadavke. Požiadavka sa otvorí v poli na vytváranie, pričom sa zobrazí panel
interakcie.

Agent potom môže zobraziť nasledujúce podrobnosti na paneli interakcie:

• Meno zákazníka

• Názov radu

• Vlákno správy

• Meno agenta

• Dátum

• Časovač

Správy zákazníka sú zastúpené sivou bublinou s iniciálami mena zákazníka vnútri bubliny. Správy
agenta sú zastúpené plnou modrou bublinou.

Poznámka

Krok 2 Odpoveď zadajte do poľa vytvárania.
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Pole vytvárania podporuje maximálne 1000 znakov. Ak počet znakov prekročí nakonfigurovaný
limit, tlačidloOdoslať je vypnuté a na odstránenie limitu znakov sa zobrazí červenou farbou chybové
hlásenie pod poľom nástroja na vytváranie.

Poznámka

Krok 3 Kliknite na tlačidlo Odoslať alebo stlačte kláves Enter na klávesnici.
Zákazník dostane odpoveď.

Prenos konverzácie Facebook Messenger
Ak nemôžete vyriešiť otázku zákazníka a chcete eskalovať požiadavku FacebookMessenger, môžete žiadosť
o konverzáciu prepojiť na iného agenta.

Prepojenie aktívnej žiadosti o konverzáciu do radu na agenta:

Skôr ako začnete

Musíte prijať požiadavku Facebook Messenger. Viac informácií nájdete v časti Odpovedanie na konverzáciu
Facebook Messenger, na strane 82.

Procedúra

Krok 1 Kliknite na položku Preniesť.
Zobrazí sa dialógové okno Žiadosť o prepojenie.

Krok 2 Vyberte jednu z týchto možností:

• Rad – Požadovaný rad môžete vybrať z rozbaľovacieho zoznamu alebo použiť pole vyhľadávania na
filtrovanie zoznamu. Rozbaľovací zoznam zobrazuje rady, ktoré sú k dispozícii na prepojenie žiadosti o
rozhovor.

• Agent –Agenta si môžete vybrať z rozbaľovacieho zoznamu alebo použiť pole vyhľadávania na filtrovanie
zoznamu. Rozbaľovací zoznam zobrazuje mená dostupných agentov. Menu agenta predchádza zelená
ikona. Viac informácií nájdete v časti Stavy dostupnosti agentov, na strane 28.

Krok 3 Rady a agenti (Voliteľné) Kliknutím na ikonu (Obnoviť zoznam) zobrazíte najnovší zoznam.

Načítaný zoznam zobrazuje aktuálne stavy dostupnosti agenta.

Krok 4 Kliknite na položku Preniesť.
Spustí sa žiadosť o prenos a otvorí sa dialógové okno Dôvody kompletizácie. Viac informácií nájdete v časti
Použitie dôvodu kompletizácie, na strane 49.

Po prenose požiadavky na konverzáciu na agenta, ak agent neakceptuje požiadavku na konverzáciu,
žiadosť o konverzáciu sa zruší.

Poznámka
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Začnite konferenčnú konverzáciu Facebook Messenger
Ak chcete vytvoriť požiadavku na konferenčný rozhovormedzi vami, zákazníkom a iným zástupcom, postupujte
takto:

Skôr ako začnete

Musíte prijať požiadavku Facebook Messenger. Viac informácií nájdete v časti Odpovedanie na konverzáciu
Facebook Messenger, na strane 82.

Procedúra

Krok 1 Kliknite na položku Konferencia.
Zobrazí sa dialógové okno Žiadosť o konferenciu.

Krok 2 Špecifického agenta môžete vybrať z rozbaľovacieho zoznamu alebo použiť pole vyhľadávania na filtrovanie
zoznamu. Názov agenta predchádza farebná ikona označujúca aktuálny stav dostupnosti. Napríklad stavu
Dostupný predchádza zelená ikona. Ďalšie informácie si prečítajte v časti Stavy dostupnosti agentov, na
strane 28.

Krok 3 Kliknite na položku Konferencia.

Po prijatí žiadosti o konferenčný hovor agentom sa na paneli Kontrola interakcie zmení stav z Žiadosť o
konferenciu na Konferencia. Môže sa vám zobraziť hlásenie, že agent sa pripojil ku konverzácii.

Krok 4 Kliknite na možnosť Ukončiť konferenciu.
Zobrazí sa dialógové okno Dôvody kompletizácie. Viac informácií nájdete v časti Použitie dôvodu
kompletizácie, na strane 49.

• Agent účastný na konferencii môže ukončiť konferenciu konverzácie kliknutím na tlačidlo
Opustiť konferenciu. Konverzácia pokračuje medzi vami a zákazníkom.

Poznámka

Ukončenie konverzácie Facebook Messenger
Po tom, čo ste pomohli zákazníkovi s otázkami, musíte získať od zákazníka súhlas, aby ste mohli ukončiť
reláciu Facebook Messenger. Po ukončení relácie sa zobrazí dialógové okno Dôvody kompletizácie.

Ukončenie relácie Facebook Messenger:

Skôr ako začnete

Agent musí prijať požiadavku Facebook Messenger. Viac informácií nájdete v časti Odpovedanie na
konverzáciu Facebook Messenger, na strane 82.

Procedúra

Krok 1 V aktívnej relácii Facebook Messenger kliknite na možnosť Ukončiť.
Zobrazí sa dialógové okno Dôvody kompletizácie.
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Krok 2 Požadovaný dôvod môžete vybrať z rozbaľovacieho zoznamu alebo použiť pole vyhľadávania na filtrovanie
zoznamu.

Krok 3 Kliknite na tlačidlo Odoslať kompletizáciu. Viac informácií nájdete v časti Použitie dôvodu kompletizácie,
na strane 49.

Správa konverzácií SMS
Kanál služby krátkych správ (SMS) umožňuje zákazníkom kontaktovať agentov zaslaním SMS odkiaľkoľvek,
a to dokonca aj v prípade, že nie je k dispozícii žiadne dátové pripojenie. Zákazníci môžu odosielať SMS na
číslo Longcode, Shortcode alebo na bezplatné číslo. Nová konverzácia sa vytvorí v miniaplikácii SMS, keď
zákazník odošle správu. Agenti môžu potom spracovať konverzáciu a odoslať odpoveď zákazníkovi.

Miniaplikácia SMS je miniaplikácia ponúkaná spoločnosťou Cisco, ktorá umožňuje agentom reagovať na
SMS správy prostredníctvom panela konverzácie v Agent Desktop.

Na prenos, konferenciu a ukončenie konverzácie SMS môžete použiť pracovnú plochu.

Informácie o miniaplikácii SMS
Miniaplikácia SMS podporuje nasledujúce funkcie:

• Šablóny, na strane 18

• Priloženie šablóny, na strane 18

• Zamknuté šablóny, na strane 19

• Šablóny s vymeniteľnými parametrami, na strane 19

• Šablóny s dynamickou substitúciou parametrov systému v aplikácii Chat Console, na strane 19

• Spustiť pracovný postup, na strane 20

• Oznámenia, na strane 21

• Klávesové skratky, na strane 21

• Potvrdenie o doručení, na strane 22

Miniaplikácia SMS podporuje nasledujúce interakcie:

• Odpovedanie na SMS konverzáciu, na strane 86

• Presmerovanie konverzácie SMS, na strane 86

• Spustenie konferencie konverzácie SMS, na strane 87

• Ukončenie konverzácie SMS, na strane 88
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Odpovedanie na SMS konverzáciu
Po priradení konverzácie SMS agentovi sa v kontextovom okne zobrazí názov radu, telefónne číslo, číslo
zdroja, časovač a tlačidlo Prijať. Časovač označuje čas, ktorý uplynul od prijatia konverzácie SMS.

Ak je konverzácia SMS priradená k agentovi, prejde na panel Zoznam úloh, ktorý je dostupný na ľavom paneli
Agent Desktop. Agent môže zobraziť názov radu, telefónne číslo, číslo zdroja, časovač a tlačidlo Prijať.
Časovač označuje čas, ktorý uplynul od prijatia konverzácie SMS.

Odpovedanie na konverzáciu:

Skôr ako začnete

Keď ste v stave RONA, nemôžete prijímať žiadne ďalšie žiadosti o kontakt. Ak chcete prijímať žiadosti,
musíte ručne zmeniť stav z RONA na Dostupný.

Procedúra

Krok 1 Kliknite na tlačidlo Prijať v požiadavke. Požiadavka sa otvorí v poli na vytváranie, pričom sa zobrazí panel
interakcie.

Agent potom môže zobraziť nasledujúce podrobnosti na paneli interakcie:

• Meno zákazníka

• Názov radu

• Vlákno správy

• Meno agenta

• Dátum

• Časovač

Správy zákazníka sú zastúpené sivou bublinou s iniciálami mena zákazníka vnútri bubliny. Správy
agenta sú zastúpené plnou modrou bublinou.

Poznámka

Krok 2 Odpoveď zadajte do poľa vytvárania.

Pole vytvárania podporuje maximálne 1000 znakov. Ak počet znakov prekročí nakonfigurovaný
limit, tlačidloOdoslať je vypnuté a na odstránenie limitu znakov sa zobrazí červenou farbou chybové
hlásenie pod poľom nástroja na vytváranie.

Poznámka

Krok 3 Kliknite na tlačidlo Odoslať alebo stlačte kláves Enter na klávesnici.
Zákazník dostane odpoveď.

Presmerovanie konverzácie SMS
Ak nemôžete vyriešiť otázku zákazníka a chcete eskalovať požiadavku SMS, môžete žiadosť o konverzáciu
prepojiť na iného agenta.
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Prepojenie aktívnej žiadosti o konverzáciu do radu na agenta:

Skôr ako začnete

Musíte prijať požiadavku SMS. Viac informácií nájdete v časti Odpovedanie na SMS konverzáciu, na strane
86.

Procedúra

Krok 1 Kliknite na položku Preniesť.
Zobrazí sa dialógové okno Žiadosť o prepojenie.

Krok 2 Vyberte jednu z týchto možností:

• Rad – Požadovaný rad môžete vybrať z rozbaľovacieho zoznamu alebo použiť pole vyhľadávania na
filtrovanie zoznamu. Rozbaľovací zoznam zobrazuje rady, ktoré sú k dispozícii na prepojenie žiadosti o
rozhovor.

• Agent –Agenta si môžete vybrať z rozbaľovacieho zoznamu alebo použiť pole vyhľadávania na filtrovanie
zoznamu. Rozbaľovací zoznam zobrazuje mená dostupných agentov. Menu agenta predchádza zelená
ikona. Viac informácií nájdete v časti Stavy dostupnosti agentov, na strane 28.

Krok 3 Rady a agenti (Voliteľné) Kliknutím na ikonu (Obnoviť zoznam) zobrazíte najnovší zoznam.

Načítaný zoznam zobrazuje aktuálne stavy dostupnosti agenta.

Krok 4 Kliknite na položku Preniesť.
Spustí sa žiadosť o prenos a otvorí sa dialógové okno Dôvody kompletizácie. Viac informácií nájdete v časti
Použitie dôvodu kompletizácie, na strane 49.

Po prenose požiadavky na konverzáciu na agenta, ak agent neakceptuje požiadavku na konverzáciu,
žiadosť o konverzáciu sa zruší.

Poznámka

Spustenie konferencie konverzácie SMS
Ak chcete vytvoriť požiadavku na konferenčný rozhovormedzi vami, zákazníkom a iným zástupcom, postupujte
takto:

Skôr ako začnete

Musíte prijať požiadavku SMS. Viac informácií nájdete v časti Odpovedanie na SMS konverzáciu, na strane
86.

Procedúra

Krok 1 Kliknite na položku Konferencia.
Zobrazí sa dialógové okno Žiadosť o konferenciu.

Používateľská príručka Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
87

Správa nových digitálnych kontaktov
Spustenie konferencie konverzácie SMS



Krok 2 Špecifického agenta môžete vybrať z rozbaľovacieho zoznamu alebo použiť pole vyhľadávania na filtrovanie
zoznamu. Názov agenta predchádza farebná ikona označujúca aktuálny stav dostupnosti. Napríklad stavu
Dostupný predchádza zelená ikona. Ďalšie informácie si prečítajte v časti Stavy dostupnosti agentov, na
strane 28.

Krok 3 Kliknite na položku Konferencia.

Po prijatí žiadosti o konferenčný hovor agentom sa na paneli Kontrola interakcie zmení stav z Žiadosť o
konferenciu na Konferencia. Môže sa vám zobraziť hlásenie, že agent sa pripojil ku konverzácii.

Krok 4 Kliknite na možnosť Ukončiť konferenciu.
Zobrazí sa dialógové okno Dôvody kompletizácie. Viac informácií nájdete v časti Použitie dôvodu
kompletizácie, na strane 49.

• Agent účastný na konferencii môže ukončiť konferenciu konverzácie kliknutím na tlačidlo
Opustiť konferenciu. Konverzácia pokračuje medzi vami a zákazníkom.

Poznámka

Ukončenie konverzácie SMS
Po tom, čo ste pomohli zákazníkovi s otázkami, musíte získať od zákazníka súhlas, aby ste mohli ukončiť
reláciu SMS. Po ukončení relácie sa zobrazí dialógové okno Dôvod sumarizácie.

Ukončenie relácie SMS:

Skôr ako začnete

Agent musí prijať požiadavku SMS. Viac informácií nájdete v časti Odpovedanie na SMS konverzáciu, na
strane 86.

Procedúra

Krok 1 V aktívnej relácii SMS kliknite na možnosť Ukončiť.
Zobrazí sa dialógové okno Dôvod sumarizácie.

Krok 2 Požadovaný dôvod môžete vybrať z rozbaľovacieho zoznamu alebo použiť pole vyhľadávania na filtrovanie
zoznamu.

Krok 3 Kliknite na tlačidlo Odoslať kompletizáciu. Viac informácií nájdete v časti Použitie dôvodu kompletizácie,
na strane 49.

Správa konverzácií WebChat
WebChat kanál umožňuje podnikom zapojiť sa a podporovať svojich návštevníkov webových stránok a
zákazníkov.

Zákazníci môžu iniciovaťWebChat s agentom odosielať správy konverzácie. Agenti potom môžu spracovať
WebChat a odoslať odpoveď zákazníkovi z miniaplikácie WebChat na ploche.
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WebChat je miniaplikácia ponúkaná spoločnosťou Cisco, ktorá umožňuje agentom reagovať na správy
konverzácie prostredníctvom panela konverzácie.

Na prenos, konferenciu a ukončenie konverzácie WebChat môžete použiť pracovnú plochu.

Informácie o miniaplikácii WebChat
Miniaplikácia WebChat podporuje nasledujúce funkcie:

• Textové prílohy, na strane 17

• Šablóny, na strane 18

• Priloženie šablóny, na strane 18

• Zamknuté šablóny, na strane 19

• Šablóny s vymeniteľnými parametrami, na strane 19

• Šablóny s dynamickou substitúciou parametrov systému v aplikácii Chat Console, na strane 19

• Spustiť pracovný postup, na strane 20

• Oznámenia, na strane 21

• Klávesové skratky, na strane 21

Miniaplikácia WebChat podporuje nasledujúce interakcie:

• Odpovedanie na konverzáciu WebChat, na strane 89

• Prenos konverzácie WebChat, na strane 90

• Spustenie konferencie WebChat, na strane 91

• Ukončenie konverzácie WebChat, na strane 92

Odpovedanie na konverzáciu WebChat
Po priradení konverzácie k agentovi v aplikácii WebChat sa v kontextovom okne zobrazí meno zákazníka,
e-mailová adresa, názov radu, časovač a tlačidlo Prijať. Časovač označuje čas, ktorý uplynul od prijatia
konverzácie WebChat.

Odpovedanie na konverzáciu:

Skôr ako začnete

Keď ste v stave RONA, nemôžete prijímať žiadne ďalšie žiadosti o kontakt. Ak chcete prijímať žiadosti,
musíte ručne zmeniť stav z RONA na Dostupný.

Procedúra

Krok 1 Kliknite na tlačidlo Prijať v požiadavke. Požiadavka sa otvorí v poli na vytváranie, pričom sa zobrazí panel
interakcie.
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Agent potom môže zobraziť nasledujúce podrobnosti na paneli interakcie:

• Meno zákazníka

• Názov radu

• Vlákno správy

• Meno agenta

• Dátum

• Časovač

Správy zákazníka sú zastúpené sivou bublinou s iniciálami mena zákazníka vnútri bubliny. Správy
agenta sú zastúpené plnou modrou bublinou.

Poznámka

Krok 2 Odpoveď zadajte do poľa vytvárania.

Pole vytvárania podporuje maximálne 1000 znakov. Ak počet znakov prekročí nakonfigurovaný
limit, tlačidloOdoslať je vypnuté a na odstránenie limitu znakov sa zobrazí červenou farbou chybové
hlásenie pod poľom nástroja na vytváranie.

Poznámka

Krok 3 Kliknite na tlačidlo Odoslať alebo stlačte kláves Enter na klávesnici.
Zákazník dostane odpoveď.

Prenos konverzácie WebChat
Ak nemôžete vyriešiť otázku zákazníka a chcete eskalovať požiadavku na konverzáciu, môžete žiadosť o
konverzáciu prepojiť na iného agenta alebo nadriadeného.

Prepojenie aktívnej žiadosti o konverzáciu do radu na agenta:

Skôr ako začnete

Musíte prijať požiadavku WebChat. Viac informácií nájdete v časti Odpovedanie na konverzáciu WebChat,
na strane 89.

Procedúra

Krok 1 Kliknite na položku Preniesť.
Zobrazí sa dialógové okno Žiadosť o prepojenie.

Krok 2 Vyberte jednu z týchto možností:

• Rad – Požadovaný rad môžete vybrať z rozbaľovacieho zoznamu alebo použiť pole vyhľadávania na
filtrovanie zoznamu. Rozbaľovací zoznam zobrazuje rady, ktoré sú k dispozícii na prepojenie žiadosti o
rozhovor.

• Agent –Agenta si môžete vybrať z rozbaľovacieho zoznamu alebo použiť pole vyhľadávania na filtrovanie
zoznamu. Rozbaľovací zoznam zobrazuje mená dostupných agentov. Menu agenta predchádza zelená
ikona. Viac informácií nájdete v časti Stavy dostupnosti agentov, na strane 28.
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Krok 3 Rady a agenti (Voliteľné) Kliknutím na ikonu (Obnoviť zoznam) zobrazíte najnovší zoznam.

Načítaný zoznam zobrazuje aktuálne stavy dostupnosti agenta.

Krok 4 Kliknite na položku Preniesť.
Spustí sa žiadosť o prenos a otvorí sa dialógové okno Dôvody kompletizácie. Viac informácií nájdete v časti
Použitie dôvodu kompletizácie, na strane 49.

Po prenose požiadavky na konverzáciu na agenta, ak agent neakceptuje požiadavku na konverzáciu,
žiadosť o konverzáciu sa zruší.

Poznámka

Spustenie konferencie WebChat
Ak chcete vytvoriť požiadavku na konferenčný rozhovormedzi vami, zákazníkom a iným zástupcom, postupujte
takto:

Skôr ako začnete

Musíte prijať požiadavku WebChat. Viac informácií nájdete v časti Odpovedanie na konverzáciu WebChat,
na strane 89.

Procedúra

Krok 1 Kliknite na položku Konferencia.
Zobrazí sa dialógové okno Žiadosť o konferenciu.

Krok 2 Špecifického agenta môžete vybrať z rozbaľovacieho zoznamu alebo použiť pole vyhľadávania na filtrovanie
zoznamu. Rozbaľovací zoznam zobrazuje mená agentov. Názov agenta predchádza farebná ikona označujúca
aktuálny stav dostupnosti. Napríklad stavuDostupný predchádza zelená ikona. Viac informácií nájdete v časti
Stavy dostupnosti agentov, na strane 28.

Krok 3 Kliknite na položku Konferencia.

Po prijatí žiadosti o konferenčný hovor agentom sa na paneli Kontrola interakcie zmení stav z Žiadosť o
konferenciu na Konferencia. Spolu so zákazníkom uvidíte hlásenie, že sa agent pripojil ku konverzácii.

Krok 4 Kliknite na možnosť Ukončiť konferenciu.
Zobrazí sa dialógové oknoDôvod sumarizácie. Viac informácií nájdete v časti Použitie dôvodu kompletizácie,
na strane 49.

• Konferenciu môžete ukončiť iba vy a nie agent, s ktorým ste absolvovali konferenciu.

• Agent účastný na konferencii môže ukončiť konferenciu konverzácie kliknutím na tlačidlo
Opustiť konferenciu. Konverzácia pokračuje medzi vami a zákazníkom.

Poznámka
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Ukončenie konverzácie WebChat
Relácia konverzácie Po tom, čo ste pomohli zákazníkovi s otázkami, je vhodné požiadať zákazníka, aby
ukončil. Keď zákazník ukončí reláciu konverzácie, zobrazí sa v konverzácii rozhovor s informáciou, že
zákazník opustil konverzáciu.

Po ukončení relácie konverzácie sa zobrazí dialógové okno Dôvod kompletizácie. Ak je to potrebné, môžete
konverzáciu aj ukončiť. V takom prípade sa zákazníkovi zobrazí hlásenie s informáciou o tom, že agent opustil
konverzáciu.

Ukončenie relácie konverzácie:

Skôr ako začnete

Musíte prijať požiadavku WebChat. Viac informácií nájdete v časti Odpovedanie na konverzáciu WebChat,
na strane 89.

Procedúra

Krok 1 V aktívnej relácii konverzácie kliknite na tlačidlo Ukončiť.
Zobrazí sa dialógové okno Dôvody kompletizácie.

Krok 2 Požadovaný dôvod môžete vybrať z rozbaľovacieho zoznamu alebo použiť pole vyhľadávania na filtrovanie
zoznamu. Naraz môžete vybrať viac ako jeden dôvod kompletizácie.

Krok 3 Kliknite na tlačidlo Odoslať kompletizáciu. Viac informácií nájdete v časti Použitie dôvodu kompletizácie,
na strane 49.

Správa konverzácií na e-maile
E-mailový kanál umožňuje zákazníkom odosielať e-mailové správy s tabuľkami, vloženými prepojeniami a
prílohami.

Miniaplikácia e-mail je miniaplikácia ponúkaná spoločnosťou Cisco, ktorá umožňuje agentom reagovať na
e-mailové správy prostredníctvom panela konverzácie.

Pomocou plochy môžete odpovedať a prenášať e-mailovú konverzáciu.

Pokiaľ dôjde k problémom s pripojením, napríklad k výpadku pripojenia k internetu, zobrazí sa panel
so správou: Nebolo zistené žiadne pripojenie. Pokus o pripojenie na pozadí. Kliknutím na tlačidlo
Aktualizovať môžete pripojenie aktualizovať ručne.

Poznámka

Informácie o miniaplikácii E-mail
Miniaplikácia e-mail podporuje nasledujúce funkcie:

• E-mailové prílohy, na strane 17
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• Šablóny, na strane 18

• Zamknuté šablóny, na strane 19

• Šablóny s vymeniteľnými parametrami, na strane 19

• Šablóny s dynamickou substitúciou parametrov systému v aplikácii Chat Console, na strane 19

• Spustiť pracovný postup, na strane 20

• Režimy Rich Composer, na strane 20

• Bohaté formátovanie, na strane 19

Miniaplikácia e-mail podporuje nasledujúce interakcie:

• Odpovedanie na konverzáciu E-mail, na strane 93

• Odoslanie odpovede, na strane 94

• Prenos e-mailovej konverzácie, na strane 95

Odpovedanie na konverzáciu E-mail
Po priradení konverzácie vám v aplikácii E-mail sa v kontextovom okne zobrazí meno zákazníka, e-mailová
adresa, názov radu, časovač a tlačidlo Prijať. Časovač označuje čas, ktorý uplynul od prijatia konverzácie
E-mail.

Odpovedanie na konverzáciu:

Skôr ako začnete

Keď ste v stave RONA, nemôžete prijímať žiadne ďalšie žiadosti o kontakt. Ak chcete prijímať žiadosti,
musíte ručne zmeniť stav z RONA na Dostupný.

Procedúra

Krok 1 Kliknite na tlačidlo Prijať v požiadavke. Požiadavka sa otvorí v poli na vytváranie, pričom sa zobrazí panel
interakcie.

Agent potom môže zobraziť nasledujúce podrobnosti na paneli interakcie:

• E-mailová adresa odosielateľa

• E-mailová adresa príjemcu

• Predmet e-mailu

• E-mailová konverzácia (ak existuje)

• Časová pečiatka a stav e-mailu (odoslané/prijaté/DRs)

• Oznámenia

• Prílohy (ak sú v prichádzajúcom e-maile)
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• Ikony Odpovedať, Odpovedať všetkým, Presmerovať a Skrytá kópia

• Tlačidlo Preniesť

Krok 2 Na e-mail môžete odpovedať a formátovať text, pridávať do správy obrázky, prikladať súbory atď. Viac
informácií nájdete v časti Odoslanie odpovede, na strane 94.

Krok 3 Kliknite na tlačidlo Odoslať na klávesnici.
Zákazník dostane odpoveď.

Odoslanie odpovede
Odpoveď môžete odoslať, ak chcete formátovať vašu e-mailovú odpoveď, pridať obrázky, priložiť súbory
alebo pridať ďalších príjemcov.

Odoslanie odpovede:

Skôr ako začnete

Na prijatie e-mailovej požiadavky musíte byť v dostupnom stave.

Procedúra

Krok 1 Kliknite na tlačidlo Prijať v e-mailovej požiadavke. Požiadavka sa otvorí v nástroji na vytváranie e-mailov,
pričom sa zobrazí panel interakcie.

Krok 2 Kliknite na ikonu v pravom hornom rohu e-mailu, aby ste zobrazili telo e-mailu a ďalšie možnosti, ako
Odpovedať, Odpovedať všetkým a Preposlať.

Krok 3 VybertemožnosťOdpovedať, ak chcete odoslať odpoveď iba odosielateľovi alebo vybertemožnosťOdpovedať
všetkým príjemcom alebo vyberte možnosť Presmerovať na odoslanie novému príjemcovi.

• Ak počas odpovedania (na e-mail) dostanete nový e-mail, zobrazí sa nad zložkou e-mailu panel s textom
Zobraziť všetky správy a vykonať ďalšie kroky. Nový e-mail sa zobrazuje namodro v hornej časti
vlákna.

• Ak na e-mail využívatemožnosťOdpovedať, poliaKomu a Predmet sú automaticky vyplnené a nemožno
ich upravovať.

• Ak na e-mail využívate možnosťOdpovedať všetkým, poliaKomu a Predmet sú automaticky vyplnené
a nemožno ich upravovať. Pole Kópia sa automaticky vyplní pôvodnou kópiou tohto e-mailu. V poli
Kópia môžete pridať alebo odstrániť ID e-mailu.

• Po preposlaní e-mailu sa pole Predmet automaticky vyplní. V poliach Komu a Kópia môžete pridať
alebo odstrániť ID e-mailu. Do textu e-mailu sa v nástroji na vytváranie e-mailov načíta posledný e-mail.

• Pri prepnutí z možnostiOdpovedať namožnosťOdpovedať všetkým sa automaticky vyplní poleKomu.
V poliach Komu a Kópia môžete pridať alebo odstrániť ID e-mailu. Telo e-mailu zostane v nástroji na
vytvorenie e-mailu.

• Pri prepnutí z možnosti Odpovedať na možnosť Preposlať sa automaticky vyprázdnia polia Komu a
Kópia. Telo e-mailu zostane v nástroji na vytvorenie e-mailu.
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• Pri prepnutí z možnosti Odpovedať všetkým na možnosť Preposlať sa automaticky vyprázdnia polia
Komu a Kópia. Telo e-mailu zostane v nástroji na vytvorenie e-mailu.

• Pri prepnutí z možnostiOdpovedať všetkým namožnosťOdpovedať sa automaticky vyplní poleKomu
a pole Kópia sa vyprázdni. Telo e-mailu zostane v nástroji na vytvorenie e-mailu.

• Pri prepnutí z možnosti Preposlať na možnosť Odpovedať sa automaticky vyplní pole Komu. Telo
e-mailu zostane v nástroji na vytvorenie e-mailu.

• Pri prepnutí z možnosti Preposlať namožnosťOdpovedať všetkým sa automaticky vyplnia poliaKomu
a Kópia. Telo e-mailu zostane v nástroji na vytvorenie e-mailu.

Krok 4 (voliteľné) Ak chcete odoslať kópiu e-mailu viacerým príjemcom, kliknite na tlačidlo Kópia.
Krok 5 Vytvorte e-mail v tele e-mailu.
Krok 6 (voliteľné) Môžete použiť Bohaté formátovanie, na strane 19.
Krok 7 (voliteľné) Môžete pridať E-mailové prílohy, na strane 17.
Krok 8 (voliteľné) Môžete pripojiť Šablóny, na strane 18.

Ak zadáte text v nástroji na vytváranie a potom vyberiete šablónu, existujúci text sa nahradí šablónou.

Krok 9 Môžete Spustiť pracovný postup, na strane 20.
Krok 10 Kliknutím na ikonu elipsy v tele e-mailu môžete zobraziť kompletnú históriu e-mailovej konverzácie.
Krok 11 Kliknutím na ikonu minimalizovať môžete minimalizovať okno na vytvorenie.
Krok 12 Kliknutím na ikonu maximalizácie môžete maximalizovať okno na vytvorenie.
Krok 13 Kliknutím na ikonu zahodenia môžete e-mail zahodiť.
Krok 14 Kliknite na tlačidlo Odoslať.

Prenos e-mailovej konverzácie
Ak je e-mail neklasifikovaný alebo nemôžete vyriešiť otázku zákazníka, môžete e-mail prepojiť na iný rad.
Po iniciovaní prenosu e-mailu môžete v zozname e-mailov v podniku vybrať rad e-mailov. E-mail nemôžete
prepojiť na žiadneho konkrétneho agenta ani nadriadeného.

Prepojenie e-mailovej žiadosti do radu:

Procedúra

Krok 1 Kliknite na položku Preniesť.

Zobrazí sa dialógové okno Žiadosť o prepojenie.

Krok 2 Požadovaný rad si môžete vybrať z rozbaľovacieho zoznamu alebo použiť pole vyhľadávania na filtrovanie
zoznamu. Rozbaľovací zoznam zobrazuje rady, na ktoré môžete prepojiť požiadavku na e-mail.

Krok 3 Kliknite na položku Preniesť.
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Spustí sa žiadosť o prenos a otvorí sa dialógové oknoDôvody kompletizácie.Ďalšie informácie sa nachádzajú
v téme Použitie dôvodu kompletizácie.

Správa konverzácií WhatsApp
Kanál WhatsApp umožňuje firmám efektívne komunikovať so svojimi zákazníkmi prostredníctvom
jednoduchej, rýchlej a bezpečnej aplikácie. Zákazníci môžu kontaktovať agentov prostredníctvom podnikového
účtu WhatsApp a iniciovať konverzáciu WhatsApp odoslaním správ na obchodné číslo WhatsApp. Môžete
odpovedať na správy prostredníctvom miniaplikácie WhatsApp.

Miniaplikácia WhatsApp je miniaplikácia ponúkaná spoločnosťou Cisco, ktorá umožňuje odpovedať na
správy WhatsApp prostredníctvom panela konverzácie v aplikácii Agent Desktop.

Na prenos, konferenciu a ukončenie WhatsApp môžete použiť Agent Desktop.

Informácie o miniaplikácii WhatsApp
Miniaplikácia WhatsApp podporuje nasledujúce funkcie:

• Textové prílohy, na strane 17

• Šablóny, na strane 18

• Priloženie šablóny, na strane 18

• Zamknuté šablóny, na strane 19

• Šablóny s vymeniteľnými parametrami, na strane 19

• Šablóny s dynamickou substitúciou parametrov systému v aplikácii Chat Console, na strane 19

• Bohaté formátovanie, na strane 19

• Pridanie emotikonov v konverzácii WhatsApp

• Spustiť pracovný postup, na strane 20

• Oznámenia, na strane 21

• Klávesové skratky, na strane 21

• Potvrdenie o doručení, na strane 22

Odpoveď na konverzáciu WhatsApp
Keď máte v aplikácii WhatsApp priradenú konverzáciu, v kontextovom okne sa zobrazí meno zákazníka,
telefónne číslo zákazníka, zdrojové číslo, názov radu a tlačidlo „Prijať“.Časovač zobrazuje čas, ktorý uplynul
od prijatia konverzácie WhatsApp.

Používateľská príručka Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
96

Správa nových digitálnych kontaktov
Správa konverzácií WhatsApp

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/webexcc/desktop_20/webexcc_b_20-desktop-user-guide/cjp_b_30-cisco-webex-contact-center-agent_chapter_01.html#task_432A109EB183ABF3C23F55A139454E17


Skôr ako začnete

Keď ste v stave RONA, nemôžete prijímať žiadne ďalšie žiadosti o kontakt. Ak chcete prijímať žiadosti,
musíte ručne zmeniť stav z RONA na Dostupný.

Procedúra

Krok 1 Kliknite na tlačidlo Prijať v požiadavke.

Žiadosť sa otvorí v poli vytvárania a zobrazí sa panel Kontrola interakcie, ktorý zobrazuje nasledujúce
podrobnosti:

• Meno zákazníka

• Názov radu

• Zdrojové číslo

• Telefónne číslo zákazníka

• Vlákno správy

• Časová známka

• Potvrdenie o prečítaní

Správy zákazníkov sú zastúpené sivou bublinou s písmenom C vnútri bubliny. Správy agenta sú zastúpené
plnou modrou bublinou.

Krok 2 Odpoveď zadajte do poľa vytvárania. Pole vytvárania podporuje maximálne 4096 znakov.

Ak prekročíte povolený limit znakov, tlačidlo Odoslať bude neaktívne. Zobrazí sa chybové hlásenie, ktoré
vám pripomenie, že je potrebné odstrániť znaky.

Krok 3 Kliknite na tlačidlo Odoslať alebo stlačte kláves Enter na klávesnici.

Prenos konverzácie WhatsApp
Ak nemôžete vyriešiť otázku zákazníka a chcete eskalovať požiadavku WhatsApp, môžete žiadosť o
konverzáciu prepojiť na iného agenta.

Skôr ako začnete

Musíte prijať požiadavku na konverzáciuWhatsApp. Viac informácií nájdete v časti Odpoveď na konverzáciu
WhatsApp, na strane 96.

Procedúra

Krok 1 Kliknite na položku Preniesť.
Krok 2 Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
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• Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte konkrétneho agenta.

• Na filtrovanie zoznamu použite kritériá vyhľadávania.

Krok 3 Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

• Rad: Vyberte požadovaný rad z rozbaľovacieho zoznamu alebo použite pole vyhľadávania na filtrovanie
zoznamu. Rozbaľovací zoznam zobrazuje rady, ktoré sú k dispozícii na prepojenie žiadosti o konverzáciu
WhatsApp.

• Agent: Rozbaľovací zoznam zobrazuje mená dostupných agentov. Vyberte agenta z rozbaľovacieho
zoznamu alebo použite pole vyhľadávania na filtrovanie zoznamu.Menu agenta predchádza zelená ikona.
Viac informácií nájdete v časti Stavy dostupnosti agentov, na strane 28.

Krok 4 (Voliteľné) Ak chcete obnoviť aktuálny zoznam radov a agentov, kliknite na ikonu Obnovenie zoznamu.
Zoznam zobrazuje aktuálne stavy dostupnosti agenta.

Krok 5 Kliknite na položku Preniesť.

Spustí sa žiadosť o prenos a otvorí sa dialógové okno Dôvody kompletizácie. Viac informácií nájdete v časti
Použitie dôvodu kompletizácie, na strane 49.

Ak agent neakceptuje požiadavku WhatsApp, ktorú ste preniesli, požiadavka WhatsApp sa zruší.Poznámka

Spustenie konferencie konverzácie WhatsApp
Môžete vytvoriť požiadavku na trojsmernú konferenciuWhatsAppmedzi vami, zákazníkom a iným agentom.

Skôr ako začnete

Musíte prijať požiadavku na konverzáciuWhatsApp. Viac informácií nájdete v časti Odpoveď na konverzáciu
WhatsApp, na strane 96.

Procedúra

Krok 1 Kliknite na položku Konferencia.
Krok 2 Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

• Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte konkrétneho agenta.

• Na filtrovanie zoznamu použite kritériá vyhľadávania.

Krok 3 Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

• Rad: Vyberte požadovaný rad z rozbaľovacieho zoznamu alebo použite pole vyhľadávania na filtrovanie
zoznamu. Rozbaľovací zoznam zobrazuje rady, ktoré sú k dispozícii na prepojenie žiadosti o konverzáciu
WhatsApp.
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• Agent: Rozbaľovací zoznam zobrazuje mená dostupných agentov. Vyberte agenta z rozbaľovacieho
zoznamu alebo použite pole vyhľadávania na filtrovanie zoznamu.Menu agenta predchádza zelená ikona.
Viac informácií nájdete v časti Stavy dostupnosti agentov, na strane 28.

Krok 4 Kliknite na položku Konferencia.

Panel Kontrola interakcie sa zmení na stav Konferencia. Ak zvolený agent prijme žiadosť o konferenciu,
vám aj zákazníkovi sa zobrazí správa, že do konverzácie vstúpil iný agent.

Krok 5 Po dokončení konferencie kliknite na tlačidlo Ukončiť konferenciu.

Agent v konferencii môže kliknúť na možnosť Ukončiť konferenciu, čím konferenciu WhatsApp
opustí. Konverzácia pokračuje medzi vami a zákazníkom.

Poznámka

Zobrazí sa dialógové okno Dôvody kompletizácie. Viac informácií nájdete v časti Použitie dôvodu
kompletizácie, na strane 49.

Ukončenie konverzácie WhatsApp
Po tom, čo ste pomohli zákazníkovi, je vhodné požiadať zákazníka o ukončenie relácie WhatsApp. Keď
zákazník ukončí reláciu WhatsApp, v konverzácii WhatsApp sa zobrazí hlásenie, že zákazník opustil reláciu.

V prípade potreby môžete reláciu WhatsApp ukončiť. V tomto prípade zákazník vidí správu, že ste opustili
reláciu.

Skôr ako začnete

Musíte prijať požiadavku na konverzáciuWhatsApp. Viac informácií nájdete v časti Odpoveď na konverzáciu
WhatsApp, na strane 96.

Procedúra

Krok 1 V aktívnej relácii WhatsApp kliknite na tlačidlo Ukončiť.
Krok 2 Vykonajte jednu z týchto činností:

• Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte dôvody kompletizácie.

• Na filtrovanie zoznamu použite kritériá vyhľadávania a vyberte dôvody kompletizácie.

Môžete si vybrať viac ako jeden dôvod. Viac informácií nájdete v časti Použitie dôvodu kompletizácie, na
strane 49.

Krok 3 Kliknite na tlačidlo Odoslať kompletizáciu.
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K A P I T O L A 5
Správa rozhovorov a e-mailov (zastarané)

• Správa četov, na strane 101
• Správa e-mailov, na strane 106

Správa četov
Plochu môžete používať na prijímanie a odpovedanie na žiadosti prostredníctvom konverzácií. Správca
definuje povolenia v nastaveniach multimediálnych profilov na prístup ku konverzáciám.

Odpovedanie na konverzáciu

Po prijatí žiadosti o konverzáciu od zákazníka sa v kontextovom okne so žiadosťou o kontakt zobrazuje
ikona (Konverzácia), meno zákazníka alebo jedinečné ID, e-mailová adresa, rad, ktorý presmeroval konverzáciu
k vám, a časovač označujúci, ako dlho bude konverzácia čakať na prijatie.

Ak zákazník používa chatbot, poskytuje vopred nastavené odpovede predtým, ako Agent odpovie zákazníkovi.
Ak neprijmete žiadosť o rozhovor v rámci maximálneho dostupného času, žiadosť o rozhovor sa vráti do radu
a systém zmení váš stav naRONA. Zobrazí sa vyskakovacie okno s možnosťami na zmenu stavu naDostupný
alebo Nečinný. Ďalšie informácie o vyskakovacom okne RONA nájdete v časti Stavy dostupnosti agentov,
na strane 28.

Keď ste v staveRONA, nemôžete prijímať žiadneďalšie žiadosti o kontakt. Ak chcete prijímať žiadosti
o akékoľvek mediálne kanály, vrátane nových konverzácií, musíte ručne zmeniť svoj stav od RONA na
k Dostupné.

Poznámka

Dodržiavanie pravidiel zabezpečenia

Na zabezpečenie súladu s bezpečnostnými kartami (PCI DSS) sa v odvetví platobných kariet nepovoľuje
prijímať ani odosielať citlivé informácie, ako sú údaje o kreditnej karte a iné osobné identifikačné údaje (PII).
Ak je obsah označený ako obsahujúci údaje, ktoré porušujú PCI DSS, postupujte takto:

• Príloha konverzácie sa neodosiela (vynechané).

• Konverzácia je redigovaná (maskovaná).
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Na základe konfigurácie definovanej správcom (redigácia alebo vynechanie) sa správa konverzácie,
vrátane prílohy, vynechá, alebo je daný konkrétny obsah redigovaný.

Poznámka

Skôr ako začnete

Na prijatie akejkoľvek požiadavky konverzácie musíte byť v dostupnom stave.

Procedúra

Krok 1 V žiadosti o rozhovor kliknite na tlačidlo Prijať.

Zobrazí sa konverzácia konverzácie a panel Kontrola interakcie. Panel Pracovný priestor zobrazuje podrobnosti
o zákazníkovi, s ktorým komunikujete. Zobrazuje tiež konverzáciu, ktorú mal chatbot so zákazníkom pred
tým, ako vám systém smeroval požiadavku na konverzáciu.

Odpoveď chatbot sa zobrazuje spolu so štítkom. Napríklad Virtuálna asistentka zákazníka. Ak
chcete zobraziť históriu konverzácie, môžete prechádzať konverzáciou zákazníka.

Poznámka

Krok 2 Odpoveď zadajte do poľa vytvárania.

Vaša správa nesmie prekročiť limit 1000 znakov.Poznámka

Krok 3 Kliknite na tlačidlo Odoslať alebo stlačte kláves Enter na klávesnici.
Zákazník dostane odpoveď spolu s menom agenta.

Ak správca nakonfiguroval preddefinované šablóny konverzácie, môžete tieto šablóny používať
na komunikáciu so zákazníkmi. Viac informácií nájdete v časti Preddefinované odpovede v
konverzácii, na strane 103.

Poznámka

Krok 4 (Voliteľné) Ak chcete odovzdať súbory spolu s odpoveďou v poli vytvoriť, kliknite na položku Priložiť
súbory.
a) Ak chcete odovzdaný súbor odstrániť, kliknite na položku .

• Konverzácia v rozhovore a prílohy musia byť kompatibilné so štandardom PCI. Ďalšie
informácie sa nachádzajú v téme Dodržiavanie pravidiel zabezpečenia.

• IkonaPriložiť súbory je dostupná, ak vám správca povolil odosielanie príloh.Môžete odovzdať
viac súborov a celková veľkosť súboru musí byť menšia ako 35 MB. Podporované formáty
súboru sú:

.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

• Ak sa pokúsite odísť, keď máte v poli vytvárania neodoslanú prílohu alebo text, upozorní vás
na to hlásenie.

Poznámka

Krok 5 (Voliteľné) Ak si chcete zobraziť históriu kontaktu zákazníka, kliknite na kartu História kontaktu na paneli
Pomocné informácie.Ďalšie informácie o podrobnostiach karty História kontaktu nájdete v Panel Pomocné
informácie, na strane 15.
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Krok 6 (Voliteľné) Na paneli Kontrola interakcie môžete vykonávať nasledujúce úlohy:

• Preneste požiadavku na konverzáciu do radu alebo agenta. Viac informácií nájdete v časti Prenos
konverzácie, na strane 103.

• Iniciovať obojsmernú komunikáciu medzi vami, zákazníkom a iným agentom. Viac informácií nájdete
v časti Začatie konferenčnej konverzácie, na strane 104.

Krok 7 Kliknite na tlačidlo Ukončiť. Viac informácií nájdete v časti Ukončenie konverzácie, na strane 105.

Preddefinované odpovede v konverzácii
Správca definuje preddefinované správy konverzácie, ktoré môžete použiť na komunikáciu so zákazníkom.

Procedúra

Krok 1 Kliknite na možnosť Preddefinované odpovede v konverzácii.
Krok 2 Požadovanú správu môžete vybrať z rozbaľovacieho zoznamu alebo použiť pole vyhľadávania na filtrovanie

zoznamu.

Na vytvorenie jednej odpovede počas rozhovoru so zákazníkom môžete pridať viacero
preddefinovaných odpovedí.

Poznámka

Krok 3 (Voliteľné) Odpoveď môžete upraviť pred jej odoslaním zákazníkovi.

Prenos konverzácie
Ak nemôžete vyriešiť otázku zákazníka a chcete eskalovať požiadavku na konverzáciu, môžete žiadosť o
konverzáciu prepojiť na iného agenta alebo nadriadeného.

Prepojenie aktívnej žiadosti o konverzáciu do radu na agenta:

Skôr ako začnete

Musíte prijať požiadavku na konverzáciu. Viac informácií nájdete v časti Odpovedanie na konverzáciu, na
strane 101.

Procedúra

Krok 1 Kliknite na položku Preniesť.
Zobrazí sa dialógové okno Žiadosť o prepojenie.

Krok 2 Vyberte jednu z týchto možností:

• Rad – Požadovaný rad môžete vybrať z rozbaľovacieho zoznamu alebo použiť pole vyhľadávania na
filtrovanie zoznamu. Rozbaľovací zoznam zobrazuje rady, ktoré sú k dispozícii na prepojenie žiadosti o
rozhovor.
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• Agent –Agenta si môžete vybrať z rozbaľovacieho zoznamu alebo použiť pole vyhľadávania na filtrovanie
zoznamu. Rozbaľovací zoznam zobrazuje mená dostupných agentov. Menu agenta predchádza zelená
ikona. Viac informácií nájdete v časti Stavy dostupnosti agentov, na strane 28.

Krok 3 Rady a agenti (Voliteľné) Kliknutím na ikonu (Obnoviť zoznam) zobrazíte najnovší zoznam.

Načítaný zoznam zobrazuje aktuálne stavy dostupnosti agenta.

Krok 4 Kliknite na položku Preniesť.
Spustí sa žiadosť o prenos a otvorí sa dialógové okno Dôvody kompletizácie. Viac informácií nájdete v časti
Použitie dôvodu kompletizácie, na strane 49.

Po prenose požiadavky na konverzáciu na agenta, ak agent neakceptuje požiadavku na konverzáciu,
žiadosť o konverzáciu sa zruší.

Poznámka

Začatie konferenčnej konverzácie
Ak chcete vytvoriť požiadavku na konferenčný rozhovormedzi vami, zákazníkom a iným zástupcom, postupujte
takto:

Skôr ako začnete

Musíte prijať požiadavku na konverzáciu. Viac informácií nájdete v časti Odpovedanie na konverzáciu, na
strane 101.

Procedúra

Krok 1 Kliknite na položku Konferencia.
Zobrazí sa dialógové okno Žiadosť o konferenciu.

Krok 2 Špecifického agenta môžete vybrať z rozbaľovacieho zoznamu alebo použiť pole vyhľadávania na filtrovanie
zoznamu. Názov agenta predchádza farebná ikona označujúca aktuálny stav dostupnosti. Napríklad stavu
Dostupný predchádza zelená ikona. Ďalšie informácie si prečítajte v časti Stavy dostupnosti agentov, na
strane 28.

Krok 3 Kliknite na položku Konferencia.

Po prijatí žiadosti o konferenčný hovor agentom sa na paneli Kontrola interakcie zmení stav z Žiadosť o
konferenciu na Konferencia. Spolu so zákazníkom uvidíte hlásenie, že sa agent pripojil ku konverzácii.

Krok 4 Kliknite na možnosť Ukončiť konferenciu.
Zobrazí sa dialógové oknoDôvod sumarizácie. Viac informácií nájdete v časti Použitie dôvodu kompletizácie,
na strane 49.

• Konferenciu môžete ukončiť iba vy a nie agent, s ktorým ste absolvovali konferenciu.

• Agent účastný na konferencii môže ukončiť konferenciu konverzácie kliknutím na tlačidlo
Opustiť konferenciu. Konverzácia pokračuje medzi vami a zákazníkom.

Poznámka

Nasledujúca tabuľka zaznamenáva akcie, ktorémôže každý používateľ vykonať počas konferenčného rozhovoru:
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Agent 1 – označuje agenta, ktorý začína konferenčný hovor.

Agent 2 – označuje konzultovaného agenta, ktorý je súčasťou konferenčného rozhovoru.

SúhrnRola

• Zákazník nemôže iniciovať konferenčný rozhovor.

• Zákazník sa môže odpojiť od prebiehajúcej konverzácie s agentom 1 a agentom 2, čím sa interakcia
ukončí.

Zákazník

• Agent 1 môže konferenčný hovor začínať aj ukončovať.

• Agent 1 môže ukončiť konferenčný rozhovor kliknutím na tlačidlo Ukončiť konferenciu. Zákazník
a Agent 2 sa z konferenčného hovoru vynechajú.

• Keď zákazník opustí konferenčnú konverzáciu, interakcia končí a pole pre vytváranie sa agentom
deaktivuje. Keď agent 1 ukončí konferenciu kliknutím na tlačidlo Ukončiť konferenciu a Agent 2
sa z konferenčného hovoru odpojí.

Agent 1

• Agent 2 nemôže ukončiť konferenciu.

• Agent 2 nemôže pri konferenčnej konverzácii použiť dôvod kompletizácie.

• Agent 2 môže ukončiť konferenčný rozhovor kliknutím na tlačidloOpustiť konferenciu. Konverzácia
pokračuje medzi agentom 1 a zákazníkom.

• Ak sa zákazník odpojí z konferenčnej konverzácie, interakcia sa ukončí. Agent 2 sa z konverzácie
odpojí bez kompletizácie.

Agent 2

Ukončenie konverzácie
Relácia konverzácie Po tom, čo ste pomohli zákazníkovi s otázkami, je vhodné požiadať zákazníka, aby
ukončil. Keď zákazník ukončí reláciu konverzácie, zobrazí sa v konverzácii rozhovor s informáciou, že
zákazník opustil konverzáciu.

Po ukončení relácie konverzácie sa zobrazí dialógové okno Dôvod kompletizácie. Ak je to potrebné, môžete
konverzáciu aj ukončiť. V takom prípade sa zákazníkovi zobrazí hlásenie s informáciou o tom, že agent opustil
konverzáciu.

Ukončenie relácie konverzácie:

Skôr ako začnete

Musíte prijať požiadavku na konverzáciu. Viac informácií nájdete v časti Odpovedanie na konverzáciu, na
strane 101.

Procedúra

Krok 1 V aktívnej relácii konverzácie kliknite na tlačidlo Ukončiť.
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Zobrazí sa dialógové okno Dôvody kompletizácie.
Krok 2 Požadovaný dôvod môžete vybrať z rozbaľovacieho zoznamu alebo použiť pole vyhľadávania na filtrovanie

zoznamu. Naraz môžete vybrať viac ako jeden dôvod kompletizácie.
Krok 3 Kliknite na tlačidlo Odoslať kompletizáciu. Viac informácií nájdete v časti Použitie dôvodu kompletizácie,

na strane 49.

Správa e-mailov
Plochu môžete používať na prijímanie a odpovedanie na žiadosti o e-maily zákazníka. Správca definuje
povolenia v nastaveniach multimediálneho profilu na prístup k e-mailom zákazníkov.

Reagovanie na e-mail

Keď dostanete e-mail od zákazníka, v kontextovom okne kontaktu aplikácie sa zobrazí ikona (e-mail),
meno zákazníka, rad, ktorý presmeroval e-mail k vám, e-mailová adresa zákazníka a časovač, ktorý zobrazuje
čas, ktorý uplynul od prijatia žiadosti e-mailom.

Ak neprijmete e-mailovú žiadosť v rámci maximálneho dostupného času, žiadosť o rozhovor sa vráti do radu
a systém zmení váš stav naRONA. Zobrazí sa vyskakovacie okno s možnosťami na zmenu stavu naDostupný
alebo Nečinný. Ďalšie informácie o vyskakovacom okne RONA nájdete v časti Stavy dostupnosti agentov,
na strane 28.

Keď ste v staveRONA, nemôžete prijímať žiadneďalšie žiadosti o kontakt. Ak chcete prijímať žiadosti
o akékoľvek mediálne kanály, vrátane nových e-mailov, musíte ručne zmeniť svoj stav od RONA na
Dostupný.

Poznámka

Dodržiavanie pravidiel zabezpečenia

Na zabezpečenie súladu s bezpečnostnými kartami (PCI DSS) sa v odvetví platobných kariet nepovoľuje
prijímať ani odosielať citlivé informácie, ako sú údaje o kreditnej karte a iné osobné identifikačné údaje (PII).
Ak je obsah označený ako obsahujúci údaje, ktoré porušujú PCI DSS, postupujte takto:

• Príloha e-mailu sa neodosiela (vynechané).

• E-mailová konverzácia je redigovaná (maskovaná).

Na základe konfigurácie definovanej správcom (redigácia alebo vynechanie) sa e-mail, vrátane prílohy,
vynechá, alebo je daný konkrétny obsah redigovaný.

Poznámka

Skôr ako začnete

Na prijatie e-mailovej požiadavky musíte byť v dostupnom stave.
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Procedúra

Krok 1 V e-mailovej žiadosti kliknite na možnosť Prijať.
E-mailová požiadavka sa otvorí v poli pre vytvorenie e-mailu a zobrazí sa panel Kontrola interakcie.

Krok 2 Na e-mail môžete odpovedať jedným z nasledujúcich spôsobov:

• Rýchle odpovede poskytujú okamžitý spôsob reagovania na jednoduché otázky. Viac informácií nájdete
v časti Odoslanie rýchlej odpovede, na strane 108.

• Štandardné odpovede umožňujú formátovať text, pridávať obrázky do správy, priložiť súbory atď. Viac
informácií nájdete v časti Odoslanie štandardnej odpovede, na strane 108.

Ak správca nakonfiguroval preddefinovanú šablónu e-mailu, môžete túto šablónu použiť na
komunikáciu so zákazníkom. V predvolenom nastavení je preddefinovaná odpoveď vyplnená
v poli vytvárania. Viac informácií nájdete v časti Preddefinovaná Šablóna e-mailu, na strane
107.

Poznámka

Krok 3 (Voliteľné) Ak si chcete zobraziť históriu kontaktu zákazníka, kliknite na kartu História kontaktu na paneli
Pomocné informácie.Ďalšie informácie o podrobnostiach karty História kontaktu nájdete v Panel Pomocné
informácie, na strane 15.

Ak chcete zobraziť e-mailovú korešpondenciu na karte História kontaktov, kliknite na položku
Zobraziť e-mailovú správu.

Poznámka

Krok 4 (Voliteľné) Preneste požiadavku na e-mail do radu. Viac informácií nájdete v časti Prenos e-mailu, na strane
110.

Krok 5 (Voliteľné) Kliknite na tlačidlo Skončiť.
Zobrazí sa dialógové okno Dôvody kompletizácie. Viac informácií nájdete v časti Použitie dôvodu
kompletizácie, na strane 49.

Preddefinovaná Šablóna e-mailu
Správca definuje preddefinovanú e-mailovú šablónu, ktorú môžete použiť na komunikáciu so zákazníkom.
Po kliknutí na tlačidlo Odpovedať alebo Odpovedať všetkým sa v texte e-mailu zobrazuje preddefinovaný
text (založený na nakonfigurovaných premenných) s nasledujúcimi údajmi:

• Meno zákazníka

• Preddefinovaný text e-mailu

• Meno agenta (vaše meno, ako sa zobrazuje v profile)

Správu šablóny môžete upraviť, aby ste poskytli úplnú a presnú odpoveď zákazníkovi.

Preddefinovaná šablóna e-mailu sa nedá použiť pre e-maily s rýchlou odpoveďou.Poznámka

Používateľská príručka Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
107

Správa rozhovorov a e-mailov (zastarané)
Preddefinovaná Šablóna e-mailu



Odoslanie rýchlej odpovede
Ak požiadavka na prichádzajúcu poštu vyžaduje jednoduchú odpoveď, môžete poslať rýchlu odpoveď.

Preddefinovaná šablóna e-mailu sa nedá použiť pre e-maily s rýchlou odpoveďou.Poznámka

Odoslanie rýchlej odpovede:

Skôr ako začnete

Na prijatie e-mailovej požiadavky musíte byť v dostupnom stave.

Procedúra

Krok 1 V e-mailovej žiadosti kliknite na možnosť Prijať.
E-mailová požiadavka sa otvorí v poli pre vytvorenie e-mailu a zobrazí sa panel Kontrola interakcie.

Krok 2 Zadajte odpoveď do textového poľa Sem zadajte rýchlu odpoveď.

• E-mailová konverzácia musí byť kompatibilná so štandardom PCI. Ďalšie informácie sa
nachádzajú v téme Dodržiavanie pravidiel zabezpečenia.

• Ak v tele e-mailu prejdete mimo poľa vytvoriť e-mail, váš koncept sa uloží.

• Možnosť Sem zadajte rýchlu odpoveď podporuje len štýl formátovania obyčajného textu.
Ďalšie informácie o štýle formátovania RTF nájdete v časti Odoslanie štandardnej odpovede,
na strane 108.

Poznámka

Krok 3 Kliknite na tlačidlo Odoslať.
Zobrazí sa dialógové okno Dôvody kompletizácie. Viac informácií nájdete v časti Použitie dôvodu
kompletizácie, na strane 49.

Odoslanie štandardnej odpovede
Štandardnú odpoveďmôžete odoslať, ak chcete formátovať vašu e-mailovú odpoveď, pridať obrázky, priložiť
súbory alebo pridať ďalších príjemcov.

Odoslanie štandardnej odpovede:

Skôr ako začnete

Na prijatie e-mailovej požiadavky musíte byť v dostupnom stave.

Procedúra

Krok 1 V e-mailovej žiadosti kliknite na možnosť Prijať.
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E-mailová požiadavka sa otvorí v poli pre vytvorenie e-mailu a zobrazí sa panel Kontrola interakcie.
Krok 2 Vyberte možnosť Odpovedať na odoslanie odpovede iba odosielateľovi alebo vyberte možnosť Odpovedať

všetkým a odpovedzte všetkým príjemcom.

Zobrazí sa telo odpovede e-mailu. Polia Komu a Predmet sa automaticky vyplnia. Tieto polia nie je možné
upravovať.

Krok 3 (Voliteľné) Ak chcete odoslať kópiu e-mailu viacerým príjemcom, kliknite na tlačidlo Kópia.
Krok 4 Zadajte vašu odpoveď do tela e-mailu.

Ak správca nakonfiguroval preddefinovanú šablónu e-mailu, môžete túto šablónu použiť na
komunikáciu so zákazníkom. V predvolenom nastavení je preddefinovaná odpoveď vyplnená v poli
vytvárania. Viac informácií nájdete v časti Preddefinovaná Šablóna e-mailu, na strane 107.

Poznámka

Krok 5 Správu s odpoveďou môžete prispôsobiť pomocou štýlov formátovania RTF. Nižšie sú uvedené možnosti
formátovania správy s odpoveďou:

PopisIkony

Na text použije prednastavené písmo a štýl.Nadpis 1

Umožňuje písať text tučne.Tučné

Aplikuje na text kurzíva.Kurzíva

Podčiarknutie textu.Podčiarknuté

Nakreslí cez text čiaru.Prečiarknuté

Zmení farbu textu.Farba textu

Vytvorí číslovaný zoznam.Zobraziť podľa – zoradené

Vytvorí zoznam s odrážkami.Zobraziť podľa – odrážka

Odsadí text a označí ho ako citáciu so zvislou čiarou
na ľavom okraji.

Citácia

Vloží tabuľku v oblasti textu. V tabuľke môžete pridať
alebo odstrániť riadky a stĺpce.

Tabuľka

Vloží hypertextové prepojenie na vybratý text.Prepojenie

Odsadí text doprava.Zarážka vpravo

Odsadí text doľava.Zarážka vľavo

Krok 6 Ak chcete odovzdať súbory spolu s e-mailovou odpoveďou, kliknite na tlačidlo Priložiť súbory. Správca
nakonfiguruje maximálnu veľkosť súboru a maximálny počet súborov, ktoré môžete odoslať. Môžete odovzdať
maximálne desať súborov a celková veľkosť súboru musí byť menšia ako 25 MB.
a) Ak chcete odovzdaný súbor odstrániť, kliknite na položku .
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• Vaša e-mailová konverzácia a prílohy musia byť kompatibilné so štandardom PCI. Viac
informácií nájdete v časti Dodržiavanie pravidiel zabezpečenia.

• Podporované formáty súboru sú:

.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

• Ak v tele e-mailu prejdete mimo poľa vytvoriť e-mail, váš koncept sa uloží.

Poznámka

Krok 7 (Voliteľné) Ak chcete zobraziť e-mail zákazníka, kliknite na položku Zobraziť pôvodný e-mail.

Ak pri písaní e-mailu prepínate medzi možnosťami Zobraziť pôvodný e-mail a Odpovedať alebo
Odpovedať všetkým, váš koncept sa uloží.

Poznámka

Krok 8 (Voliteľné) Kliknite na tlačidlo troch bodiek na Zobrazenie predošlého vlákna alebo Skrytie predošlého
vlákna konverzácií so zákazníkom.

Krok 9 Kliknite na tlačidlo Odoslať.
Zobrazí sa dialógové okno Dôvody kompletizácie. Viac informácií nájdete v časti Použitie dôvodu
kompletizácie, na strane 49.

Prenos e-mailu
Ak je e-mail neklasifikovaný alebo nemôžete vyriešiť otázku zákazníka, môžete e-mail prepojiť na iný rad.
Po iniciovaní prenosu e-mailu môžete v zozname e-mailov v podniku vybrať rad e-mailov. E-mail nemôžete
prepojiť na žiadneho konkrétneho agenta ani nadriadeného.

Prepojenie e-mailovej žiadosti do radu:

Skôr ako začnete

Musíte prijať e-mailovú požiadavku. Viac informácií nájdete v časti Reagovanie na e-mail, na strane 106.

Procedúra

Krok 1 Kliknite na položku Preniesť.
Zobrazí sa dialógové okno Žiadosť o prepojenie.

Krok 2 Požadovaný rad si môžete vybrať z rozbaľovacieho zoznamu alebo použiť pole vyhľadávania na filtrovanie
zoznamu. Rozbaľovací zoznam zobrazuje rady, na ktoré môžete prepojiť požiadavku na e-mail.

Krok 3 (Voliteľné) Kliknutím na ikonu (Obnoviť zoznam) zobrazíte najnovší zoznam rady.
Krok 4 Kliknite na položku Preniesť.

Spustí sa žiadosť o prenos a otvorí sa dialógové okno Dôvody kompletizácie. Viac informácií nájdete v časti
Použitie dôvodu kompletizácie, na strane 49.
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K A P I T O L A 6
Správa miniaplikácií

Miniaplikácie sú základnými súčasťami prispôsobenia pracovnej plochy. Miniaplikácia je súčasť s niektorými
špecifickými zabudovanými funkciami, exportovaná ako vlastný HTML prvok, ktorý je umiestnený v rámci
plochy.

Typy miniaplikácií

Správca konfiguruje rôzne typy miniaplikácií založených na nastaveniach organizácie. Existujú rôzne druhy
miniaplikácií:

• Predvolené miniaplikácie –miniaplikácie, ktoré sú súčasťou plochy a zobrazujú sa na základe nastavení
profilu. Napríklad Štatistiky výkonu agenta predstavuje miniaplikáciu stránky, ku ktorej sa dá dostať
cez Navigačná lišta. Viac informácií nájdete v časti Správy Štatistiky výkonu agenta, na strane 117.

• Miniaplikácie ponúkané spoločnosťou Cisco –miniaplikácie, ktoré ponúka spoločnosťCisco a zobrazujú
sa na základe vašich nastavení organizácie. Napríkladminiaplikácie CiscoWebex ExperienceManagement
a Prepis IVR.

• Vlastné miniaplikácie –miniaplikácie pre aplikácie tretích strán, ktoré sú pridané na základe požiadaviek
organizácie. Napríklad Google Maps. Vlastné miniaplikácie môžu tvoriť súčasť vlastných stránok,
vlastných kariet na paneli Pomocné informácie alebo vodorovná hlavička Agent Desktop.

Správca môže nakonfigurovať karty na vlastných stránkach a vlastné miniaplikácie tak, aby boli trvalé.
Výber karty na vlastných stránkach a na vlastných miniaplikáciách je možné obnoviť na predvolenú
kartu pri odhlasovaní Agent Desktop, obnovení alebo obnovovaní prehliadača alebo vymažte vyrovnávaciu
pamäť prehliadača.

• Pretrvávajúce miniaplikácie – správca môže nakonfigurovať ľubovoľnú vlastnú miniaplikáciu tak,
aby bola trvalá. Pretrvávajúce miniaplikácie sa zobrazujú na všetkých stránkach Agent Desktop.
Ak máte aktívnu požiadavku kontaktu alebo konverzáciu, pretrvávajúca miniaplikácia sa zobrazí
ako nová karta na paneli Pomocné informácie.

Trvalé miniaplikácie sa nezobrazujú na domovskej stránke tak, ako sa
zobrazujú na iných stránkach. Ak však máte aktívnu interakciu,
pretrvávajúce miniaplikácie sa zobrazujú na paneli Pomocné informácie.

Poznámka
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Možnosti zobrazenia

Správca nakonfiguruje zobrazenie miniaplikácií. Možnosti zobrazenia miniaplikácií na ploche rozhrania sú:

• Hlavička – zobrazuje miniaplikácie na paneli vodorovná hlavička.

• Vlastná karta – zobrazuje miniaplikácie na vlastných kartách panela Pomocné informácie. Každá karta
na paneli môže obsahovať jednu alebo viac miniaplikácií.

• Vlastná stránka – zobrazuje vlastnú stránku v strede rozhrania plochy (panel Pracovný priestor). Vlastná
stránka je prístupná prostredníctvom ikon na paneli Navigačná lišta. Každá vlastná stránka môže
obsahovať jednu alebo viac miniaplikácií.

Ďalšie informácie o rozhraní plochy nájdete v časti Rozhranie Agent Desktop, na strane 5.

• Nie je možné zmeniť veľkosť miniaplikácie bez názvu.

• Ak chcete maximalizovať miniaplikáciu, kliknite na položku . Po rozbalení miniaplikácií si
možno počas aktívneho hlasového hovoru zobraziť Vodorovná hlavička, Navigačná lišta, panel
Zoznam úloh, panel História interakcie agenta a trvalý panel Kontrola interakcie. Dokonca aj pri
rozšírených miniaplikáciách zostáva aj naďalej možnosť okamžite reagovať na všetky nové
požiadavky.

• Centrum kontaktov Webex využíva spoločnú identitu a interakciu jedného prihlásenia (SSO).
Ďalšie informácie o spravovaní vlastných miniaplikácií pre používateľa so zapnutou aplikáciou
SSO vám poskytne správca.

Poznámka

Prispôsobenie rozloženia plochy

Rozloženie plochy môžete prispôsobiť úpravou predvoleného rozloženia nakonfigurovaného správcom. Viac
informácií nájdete v časti Úprava rozloženia plochy, na strane 113.

• Cisco Webex Experience Management, na strane 112
• Prepis IVR, na strane 113
• Úprava rozloženia plochy, na strane 113
• Obnoviť rozloženie plochy, na strane 115

Cisco Webex Experience Management
Nasledujúce miniaplikácie ExperienceManagement sa zobrazujú na ploche iba v prípade, že vám ich správca
nakonfiguroval.

Customer Experience Journey (CEJ) – Zobrazuje všetky reakcie z predchádzajúcich prieskumov od zákazníka
v chronologickom zozname.Miniaplikácia pomáha získať kontext o predchádzajúcich skúsenostiach zákazníka
s podnikateľskou činnosťou a primerane sa spojiť s klientom. Táto miniaplikácia sa automaticky aktivuje, keď
sa agent spája s klientom prostredníctvom hovoru, konverzácie alebo e-mailu. Agent môže zobraziť hodnotenia
a skóre, ako je napríklad Net Promoter Score (NPS), spokojnosť zákazníka (CSAT) a skóre úsilia zákazníkov
(CES) spolu so všetkými ostatnými spätnými väzbami zhromaždenými od zákazníka.
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Customer Experience Analytics (CEA) – Zobrazuje celkový pulz zákazníkov alebo agentov prostredníctvom
štandardných metrík, ako sú napríklad NP, CSAT a CES alebo iné indikátory KPI, ktoré sa sledujú v rámci
Experience Management.

Keď sa agent prihlási, miniaplikácia CEJ zobrazuje predchádzajúce odpovede zákazníkov. miniaplikácia CEA
zobrazuje kľúčové metriky a indikátory KPI agregované z predchádzajúcich interakcií agenta so zákazníkmi.
Patria sem NP, CES a ďalšie indikátory KPI, ako je napríklad prívetivosť agentov, nadšenie, komunikačné
schopnosti atď.

Prepis IVR
Miniaplikácia Prepis IVR zobrazuje prepis konverzáciemedzi virtuálnym asistentom a zákazníkom (volajúcim).
Miniaplikácia sa zobrazuje na ploche iba v prípade, že správca ju pre vás nakonfiguroval. Táto miniaplikácia
iba na zobrazenie umožňuje získať kontext o požiadavke zákazníka a primerane s ním interagovať, čím sa
zvyšuje efektivita služieb zákazníkom.

Úprava rozloženia plochy
Rozloženie plochy môžete prispôsobiť úpravou predvoleného rozloženia nakonfigurovaného správcom. Ak

správca povolil funkciu presúvania a zmeny veľkosti, zobrazí sa ikona (Upraviť rozloženie) v pravej
dolnej časti vlastnej stránky alebo vlastnej miniaplikácie.

Môžete upraviť vlastné stránky alebo vlastné miniaplikácie prístupné z Navigačná lišta a vlastné miniaplikácie
s kartami prístupné z panela Pomocné informácie.

Presúvanie myšou a zmena veľkosti miniaplikácie

• Funkcia presúvania umožňuje presúvať (a presúvať) miniaplikáciu na požadovanú pozíciu v rozložení
plochy.

• Funkcia Zmena veľkosti umožňuje zmenšiť alebo rozšíriť miniaplikáciu na vlastnú veľkosť v rozložení
plochy.

Pri opätovnom prístupe k prehliadaču si plocha zachová vaše voľby.Ďalšie informácie o resete predvoleného
rozloženia plochy nájdete v časti Obnoviť rozloženie plochy, na strane 115.

Tieto funkcie sa vzťahujú aj na miniaplikácie tretích strán.Poznámka

Obmedzenia

Nižšie sú uvedené obmedzenia pre funkcie presúvania a zmeny veľkosti:

• Zmena usporiadania a zmeny veľkosti , ktorá sa vykonáva na miniaplikácii, je špecifická pre prihláseného
používateľa, použitý prehliadač a použité zariadenie.

• Zmena usporiadania a zmeny veľkosti nie je použiteľná pre miniaplikácie hlavičky a predvolenej stránky.
Príklad Štatistiky výkonu agenta.
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• Zmena usporiadania a zmeny veľkosti vlastných miniaplikácií s kartami na paneli Pomocné informácie
je použiteľná len vtedy, ak máte aktívnu úlohu.

• Ak správca upraví predvolené rozloženie, vykonané zmeny sa prepíšu pomocou predvoleného
nastavenia rozloženia plochy. Zmeny sa prejavia po obnovení alebo opätovnom prihlásení.

• Počas režimu úprav sú funkcie miniaplikácie vypnuté.

• Vlastné ikony alebo vlastné miniaplikácie sa načítajú najprv na základe vyrovnávacej pamäte a
potom na základe synchronizácie servera. Ak konfigurácia rozloženia pracovnej plochy aktualizuje
správca, musíte vymazať vyrovnávaciu pamäť a obnoviťAgent Desktop na zobrazenie najnovších
vlastných ikon alebo vlastných miniaplikácií. Pokus o opätovné načítanie bez vymazania
vyrovnávacej pamäte môže spôsobiť blikanie obrazovky a môže tiež viesť k neočakávanému
správaniu.

Poznámka

Presúvanie miniaplikácie
Funkciu presúvania povoľuje správca. Funkcia presúvania umožňuje presúvať (a presúvať) miniaplikáciu na
požadovanú pozíciu v rozložení plochy.

Presúvanie miniaplikácie:

Skôr ako začnete

Musíte byť prihlásený do aplikácie Počítač. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Prihláste sa do Agent
Desktop.

Procedúra

Krok 1 Ak chcete získať prístup k vlastným miniaplikáciám, kliknite na vlastnú ikonu na Navigačná lišta alebo si
zvoľte vlastnú miniaplikáciu s kartami na paneli Pomocné informácie.

Krok 2 Kliknite na tlačidlo Upraviť rozloženie.

Krok 3 Umiestnite ukazovateľ na miniaplikáciu. Po zmene ukazovateľa na kliknite na miniaplikáciu a presuňte ju
na požadovanú pozíciu v rozložení plochy.

Presuňte , ktorá sa vykonáva na miniaplikácii, je špecifická pre prihláseného používateľa, použitý prehliadač
a použité zariadenie.Počas režimu úprav sú funkcie miniaplikácie vypnuté.

Krok 4 Kliknite na tlačidlo Uložiť rozloženie.

Ak chcete zrušiť úpravu rozloženia plochy, kliknite na tlačidlo Zrušiť úpravu.Poznámka
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Zmena veľkosti miniaplikácie
Funkciu zmeny veľkosti povoľuje správca. Funkcia Zmena veľkosti umožňuje zmenšiť alebo rozšíriť
miniaplikáciu na vlastnú veľkosť v rozložení plochy.

Veľkosťminiaplikácie nie je možné zmeniť, ak máte na vlastnej stránke alebo na vlastnej karte iba jednu
miniaplikáciu.

Poznámka

Zmena veľkosti miniaplikácie:

Skôr ako začnete

Musíte byť prihlásený do aplikácie Počítač. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Prihláste sa do Agent
Desktop.

Procedúra

Krok 1 Ak chcete získať prístup k vlastným miniaplikáciám, kliknite na vlastnú ikonu na Navigačná lišta alebo si
zvoľte vlastnú miniaplikáciu s kartami na paneli Pomocné informácie.

Krok 2 Kliknite na tlačidlo Upraviť rozloženie.

Krok 3 Umiestnite ukazovateľ na orámovanie miniaplikácie. Keď sa ukazovateľ zmení na (rukoväť na zmenu
veľkosti), kliknutím a potiahnutím zmeňte veľkosť miniaplikácie na rozložení plochy.

Zmena veľkosti , ktorá sa vykonáva na miniaplikácii, je špecifická pre prihláseného používateľa, použitý
prehliadač a použité zariadenie.Počas režimu úprav sú funkcie miniaplikácie vypnuté.

označuje vertikálnu zmenu veľkosti a označuje horizontálnu zmenu veľkosti.Poznámka

Krok 4 Kliknite na tlačidlo Uložiť rozloženie.

Ak chcete zrušiť úpravu rozloženia plochy, kliknite na tlačidlo Zrušiť úpravu.Poznámka

Obnoviť rozloženie plochy
Ak ste upravili rozloženie pracovnej plochy pomocou funkcie presúvania myšou alebo zmeny veľkosti,
rozloženie vlastnej stránky alebo vlastnej karty je možné obnoviť na predvolené zobrazenie.

Ak chcete obnoviť vlastnú stránku alebo vlastné rozloženie miniaplikácie s kartami:

Skôr ako začnete

Rozloženie plochy môžete prispôsobiť úpravou predvoleného rozloženia. Ďalšie informácie nájdete v časti
Presúvanie miniaplikácie, na strane 114 alebo Zmena veľkosti miniaplikácie, na strane 115.
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Procedúra

Krok 1 Ak chcete získať prístup k vlastným miniaplikáciám, kliknite na vlastnú ikonu na Navigačná lišta alebo si
zvoľte vlastnú miniaplikáciu s kartami na paneli Pomocné informácie.

Krok 2 Kliknite na tlačidlo Upraviť rozloženie > Resetovať rozloženie.

Zobrazí sa správa s potvrdením na resetovanie vybratého rozloženia.

Krok 3 Kliknite na OK.
Predvolené zobrazenie rozloženia pracovnej plochy je obnovené pre vybratú stránku alebo vlastnúminiaplikáciu
s kartami.

Obnoviť celé rozloženie plochy
Ak ste upravili rozloženie plochy pomocou funkcie presúvania myšou alebo zmeny veľkosti, môže sa v
predvolenom zobrazení obnoviť predvolené zobrazenie rozloženia plochy.

Reset celého rozloženia plochy:

Skôr ako začnete

Rozloženie plochy môžete prispôsobiť úpravou predvoleného rozloženia. Ďalšie informácie nájdete v časti
Presúvanie miniaplikácie, na strane 114 alebo Zmena veľkosti miniaplikácie, na strane 115.

Procedúra

Krok 1 Kliknite na tlačidlo Používateľský profil v pravom hornom rohu plochy.
Krok 2 V časti Používateľské nastavenia kliknite na položku Obnoviť celé rozloženie plochy.

Zobrazí sa potvrdzujúca správa na obnovenie celého rozloženia plochy.
Krok 3 Kliknite na OK.

Zobrazenie predvoleného rozloženia plochy sa obnovuje naprieč rôznymi stránkami a vlastnýmiminiaplikáciami
s kartami.
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K A P I T O L A 7
Správy Štatistiky výkonu agenta

Ak chcete získať prístup k správam o štatistike výkonnosti, môžete použiťAgent Desktop. PoložkaŠtatistiky
výkonu agenta je predvolenáminiaplikácia stránky, ktorá sa zobrazuje na základe konfigurácie, ktorú definuje
správca.

Existujú dva typy štatistických hlásení:

• Historické správy – zobrazuje historické údaje. Správy sa aktualizujú každých 24 hodín.

• Správy v reálnom čase – zobrazujú aktuálne údaje. Správy sa aktualizujú v časovom intervale
nakonfigurovanom správcom.

• Karta, ktorú vyberiete v správach Štatistiky výkonu agenta, sa zachová aj v prípade, že prepnete
na inú stranu a potom sa vrátite na stránku správy Štatistiky výkonu agenta. Výber karty sa obnoví
na predvolenú kartu, keď sa odhlásite z Agent Desktop, obnovíte prehliadač alebo vymažte
vyrovnávaciu pamäť prehliadača.

• SprávyŠtatistiky výkonu agenta zobrazené vAgent Desktop dodržiavajú časové pásmo prehliadača.

• Správy Štatistiky výkonu agenta zobrazené v časti Agent Desktop nepodporujú funkciu prechodu
na detaily.

Poznámka

• Prístup Štatistiky výkonu agenta, na strane 117
• Súhrnná správa, na strane 118

Prístup Štatistiky výkonu agenta
• Ak chcete získať prístup k správam, kliknite na položku Štatistiky výkonu agenta v Navigačná lišta.
Nasledujúce hlásenia sa zobrazujú na paneli Pracovný priestor:

• Súhrnná správa, na strane 118

• Štatistiky agenta – historické, na strane 120

• Štatistiky agenta – okamžité, na strane 122

• Štatistiky agenta podľa stavu – historické, na strane 123
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• Štatistiky agenta podľa stavu – v reálnom čase, na strane 124

• Štatistiky tímu – historické, na strane 125

• Štatistiky tímu – okamžité, na strane 125

• Štatistiky radu – historické, na strane 126

• Štatistiky radu – správa v reálnom čase, na strane 126

• Štatistiky odchádzajúcich hovorov agenta – historické, na strane 127

• Štatistiky odchádzajúcich hovorov agenta – okamžité, na strane 128

Ďalšie informácie o hláseniach nájdete v časti Používateľská príručka pre Cisco Webex Contact Center
Analyzer.

• Po odhlásení sa z plochy musíte zavrieť prehliadač. Spustite prehliadač a znova sa prihláste na
plochu, aby sa aplikovali aktualizácie konfigurácie aplikácie CiscoWebex Contact Center Analyzer.

• Ak k Štatistiky výkonu agenta pristupujete v režime inkognito (súkromné prehliadanie), musíte
povoliť, aby sa hlásenia tretích strán pre Štatistiky výkonu agenta úspešne načítavali.

Poznámka

Súhrnná správa
Súhrnná správa predstavuje počet zákazníkov, ktorých ste spracovávali, a priemerný čas, ktorý ste potrebovali
na kompletizáciu konverzácií so zákazníkom.

Na filtrovanie hlásenia vyberte možnosti z rozbaľovacích zoznamov Názov tímu, Názov radu, Typ kanála
a Trvanie.

Agent Desktop zachová výber filtra aj v prípade, ak sa odhlásite alebo obnovíte prehliadač. Na reset filtrov
na predvolenú hodnotu kliknite na prepojenie Obnoviť filtre.

Prepojenie Obnoviť filtre sa zobrazí po zmene predvolenej hodnoty v rozbaľovacom zozname na
filtrovanie hlásenia.

Poznámka

Vyberte možnosti v nasledujúcich rozbaľovacích zoznamoch:

• Názov tímu

• Všetky (predvolené)

• Konkrétny tím. Názvy tímov sa zobrazujú v rozbaľovacom zozname na základe nastavení profilu
agenta.

• Názov radu

• Všetky (predvolené)
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• Určitý rad. Názvy radov sa zobrazujú v rozbaľovacom zozname na základe nastavení profilu agenta.

• Typ kanála

• Všetky (predvolené)

• Konverzácia

• E-mail

• Sociálne siete

• Telefonovanie

Typ sociálneho kanála sa zobrazuje na základe nastavení organizácie.Poznámka

• Doba trvania

• Dnes

• Včera

• Tento týždeň

• Minulý týždeň

• Posledných 7 dní (predvolené nastavenie)

• Tento mesiac

• Minulý mesiac

• Tento rok

Ak chcete zobrazené údaje obnoviť manuálne, kliknite na ikonu (obnoviť).Poznámka

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené parametre, ktoré sa zobrazujú v súhrnnej zostave:

PopisParameter

Celkový počet interakcií zákazníka, ktoré váš tím spracovával
v stanovenom trvaní.

Celkom spracovaných – tímy

Priemerný čas, kedy má tím spracovať interakciu zákazníka.Priemerný čas spracovania – tímy

Priemerný čas, ktorý vášmu tímu trvá kompletizácia interakcie
zákazníka.

Priemerný čas kompletizácie – tímy

Celkový počet interakcií zákazníka, ktoré ste spracovávali.Celkovo spracovaných – ja

Priemerný čas, ktorý vám trvá spracovať interakciu zákazníka.Priemerný čas spracovania – ja
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PopisParameter

Priemerný čas, ktorý vám trvá kompletizácia interakcie
zákazníka.

Priemerný čas kompletizácie – ja

Počet kontaktov zákazníka v rade pre vaše tímy v reálnom
čase.

Počet kontaktov v rade – v reálnom čase

Počet agentov v dostupnom stave pre vaše tímy v reálnom
čase.

Dostupní agenti – v reálnom čase

Štatistiky agenta – historické
Štatistiky agenta – Historická správa predstavuje vaše historické štatistiky.

Na filtrovanie hlásenia si v rozbaľovacom zozname vyberte možnosti Interval alebo Trvanie.

Agent Desktop zachová výber filtra aj v prípade, ak sa odhlásite alebo obnovíte prehliadač. Na reset filtrov
na predvolenú hodnotu kliknite na prepojenie Obnoviť filtre.

Prepojenie Obnoviť filtre sa zobrazí po zmene predvolenej hodnoty v rozbaľovacom zozname na
filtrovanie hlásenia.

Poznámka

Možnosti zobrazené v rozbaľovacom zozname Interval závisia od zvolenej Trvania. Ak je napríklad zvolené
Trvanieposledných 7 dní, Rozbaľovací zoznam Interval zobrazuje nasledujúce možnosti:

• 30 minút

• Každú hodinu

• Denne (predvolené)

V rozbaľovacom zozname Trvanie vyberte nasledujúce možnosti:

• Dnes

• Včera

• Tento týždeň

• Minulý týždeň

• Posledných 7 dní (predvolené nastavenie)

• Tento mesiac

• Minulý mesiac

• Tento rok

V nasledujúcej tabuľke sa zobrazuje rozbaľovací zoznam Interval v závislosti od zvoleného trvania.
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Tabuľka 6: Trvanie a zodpovedajúce možnosti intervalu

IntervalDoba trvania

• 15 minút

• 30 minút

• Každú hodinu

• Denne

• Dnes

• Včera

• 30 minút

• Každú hodinu

• Denne

• Tento týždeň

• Minulý týždeň

• Posledných 7 dní

• Denne

• Týždenne

• Tento mesiac

• Minulý mesiac

• Denne

• Týždenne

• Mesačne

Tento rok

Ak chcete zobrazené údaje obnoviť manuálne, kliknite na ikonu (obnoviť).Poznámka

Správa o historickej štatistike sa zobrazuje ako grafické znázornenie údajov v časti Graf štatistík agenta a
súhrn správy v časti tabuľky s názvom Podrobný súhrn.

Ak chcete zobraziť hlásenie v aplikácii Cisco Webex Contact Center Analyzer, kliknite na ikonu Spustiť,
ktorá sa zobrazuje na pravej strane časti Graf štatistík agenta alebo v Podrobnom súhrne.

Musíte mať povolenia na prístup k Cisco Webex Contact Center Analyzer.Poznámka

Nižšie sú uvedené parametre, ktoré sa zobrazujú v tabuľke Podrobný súhrn správy Štatistiky agenta –
historická:

PopisParameter

Časový interval správy.Interval

Spôsob interakcie so zákazníkom, ako je napríklad konverzácia, e-mail,
sociálne siete alebo telefonovanie.

Typ kanála

Lokálny dátum a čas prihlásenia agenta.Čas úvodného prihlásenia
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PopisParameter

Lokálny dátum a čas odhlásenia agenta.Čas záverečného odhlásenia

Celkový počet prichádzajúcich interakcií zákazníka, ktoré agent
spracováva v rámci intervalu.

Počet spracovaných kontaktov

Priemerný čas, ktorý agent potrebuje na spracovanie požiadavky
zákazníka. Priemerný čas zahŕňa spojený čas, dobu podržania a dobu
kompletizácie.

Priemerný čas spracovania

Priemerný čas, ktorý agentovi trvá kompletizácia interakcie zákazníka.Priemerný čas kompletizácie

Súhrn hlásenia sa zobrazuje na konci časti tabuľky s názvom Podrobný súhrn.

Štatistiky agenta – okamžité
Správa Štatistiky agenta – okamžitá zobrazuje štatistiku v reálnom čase.

Ak chcete zobrazené údaje obnoviť manuálne, kliknite na ikonu (obnoviť).Poznámka

Správa o štatistike v reálnom čase sa zobrazuje ako grafické znázornenie údajov v grafe štatistík agenta v
reálnom čase a súhrnné informácie v tabuľke podrobného súhrnu.

Ak chcete zobraziť hlásenie v aplikácii Cisco Webex Contact Center Analyzer, kliknite na ikonu Spustiť,
ktorá sa zobrazuje na pravej strane nástroja Graf štatistík agenta v reálnom čase alebo v podrobnom
súhrne.

Musíte mať povolenia na prístup k Cisco Webex Contact Center Analyzer.Poznámka

Nižšie sú uvedené parametre, ktoré sa zobrazujú v časti podrobného súhrnu správy Štatistiky agenta –
okamžitá:

PopisParameter

Reťazec na identifikáciu prihlasovacej relácie agenta.ID relácie agenta

Spôsob interakcie so zákazníkom, ako je napríklad konverzácia, e-mail,
sociálne siete alebo telefonovanie.

Typ kanála

Lokálny dátum a čas prihlásenia agenta.Čas prihlásenia

Lokálny dátum a čas odhlásenia agenta.Čas odhlásenia

Celkový počet prichádzajúcich interakcií zákazníka, ktoré agent spracováva
v rámci intervalu.

Počet spracovaných kontaktov
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PopisParameter

Priemerný čas, ktorý agent potrebuje na spracovanie požiadavky zákazníka.
Priemerný čas zahŕňa spojený čas, dobu podržania a dobu kompletizácie.

Priemerný čas spracovania

Priemerný čas, ktorý agentovi trvá kompletizácia interakcie zákazníka.Priemerný čas kompletizácie

Súhrn hlásenia sa zobrazuje na konci časti tabuľky s názvom Podrobný súhrn.

Štatistiky agenta podľa stavu – historické
Štatistiky agenta podľa stavu – historická správa zobrazuje štatistiku aktivity na základe vašich stavov.

Na filtrovanie hlásenia si v rozbaľovacom zozname vyberte možnosti Interval alebo Trvanie.

Agent Desktop zachová výber filtra aj v prípade, ak sa odhlásite alebo obnovíte prehliadač. Na reset filtrov
na predvolenú hodnotu kliknite na prepojenie Obnoviť filtre.

Prepojenie Obnoviť filtre sa zobrazí po zmene predvolenej hodnoty v rozbaľovacom zozname na
filtrovanie hlásenia.

Poznámka

Možnosti zobrazené v rozbaľovacom zozname Interval závisia od zvolenej Trvania. Ak je napríklad zvolené
Trvanieposledných 7 dní, Rozbaľovací zoznam Interval zobrazuje nasledujúce možnosti:

• 30 minút

• Každú hodinu

• Denne (predvolené)

V rozbaľovacom zozname Trvanie vyberte nasledujúce možnosti:

• Dnes

• Včera

• Tento týždeň

• Minulý týždeň

• Posledných 7 dní (predvolené nastavenie)

• Tento mesiac

• Minulý mesiac

• Tento rok

Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Tabuľka 6: Trvanie a zodpovedajúce možnosti intervalu.

Ak chcete zobrazené údaje obnoviť manuálne, kliknite na ikonu (obnoviť).Poznámka
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Správa o historickej štatistike sa zobrazuje ako grafické znázornenie údajov v časti Graf štatistík agenta
podľa stavu a súhrn správy v časti tabuľky s názvom Súhrn stavu.

Ak si chcete zobraziť hlásenie v aplikácii Cisco Webex Contact Center Analyzer, kliknite na ikonu Spustiť,
ktorá sa zobrazuje na pravej strane nástroja Graf štatistík agenta podľa stavu alebo v podrobnom súhrne
stavu.

Musíte mať povolenia na prístup k Cisco Webex Contact Center Analyzer.Poznámka

Nižšie sú uvedené parametre, ktoré sú zobrazené v časti tabuľky Podrobný súhrn o stave historickej správy
štatistík agenta podľa stavu:

PopisParameter

Časový interval správy.Interval

Reťazec na identifikáciu prihlasovacej relácie agenta.ID relácie agenta

Stav nastavený agentom alebo systémom, ako je napríklad Nečinný,
Dostupný atď.

Stav aktivity

Trvanie, ktoré agent strávi v zodpovedajúcom stave.Trvanie stavu

Súhrn hlásenia sa zobrazuje na konci časti tabuľky s názvom Podrobný súhrn.

Štatistiky agenta podľa stavu – v reálnom čase
Štatistika agenta podľa stavu v reálnom čase predstavuje štatistiku aktivity na základe vašich stavov v reálnom
čase.

Ak chcete zobrazené údaje obnoviť manuálne, kliknite na ikonu (obnoviť).Poznámka

Správa o štatistike v reálnom čase sa zobrazuje ako grafické znázornenie údajov v častiGraf štatistík agenta
podľa stavu a súhrn správy v časti tabuľky s názvom Súhrn stavu.

Ak si chcete zobraziť hlásenie v aplikácii Cisco Webex Contact Center Analyzer, kliknite na ikonu Spustiť,
ktorá sa zobrazuje na pravej strane nástroja Graf štatistík agenta podľa stavu alebo v podrobnom súhrne
stavu.

Musíte mať povolenia na prístup k Cisco Webex Contact Center Analyzer.Poznámka

Nižšie sú uvedené parametre, ktoré sú zobrazené v časti tabuľky Podrobný súhrn o stave správy štatistík
agenta podľa stavu v reálnom čase:
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PopisParameter

Reťazec na identifikáciu prihlasovacej relácie agenta.ID relácie agenta

Stav nastavený agentom alebo systémom, ako je napríklad Nečinný,
Dostupný atď.

Stav aktivity

Trvanie, ktoré agent strávi v zodpovedajúcom stave.Trvanie stavu

Súhrn hlásenia sa zobrazuje na konci časti tabuľky s názvom Podrobný súhrn.

Štatistiky tímu – historické
Štatistiky tímu – historická správa zobrazuje historické štatistiky všetkých tímov, ku ktorým ste priradený.

Nižšie sú uvedené parametre, ktoré sa zobrazujú v tíme štatistiky-historická správa:

PopisParameter

Časový interval správy.Interval

Názov tímu.Názov tímu

Meno agenta.Meno agenta

Celkový počet interakcií zákazníka, ktoré agent spracovával v rámci
intervalu.

Počet spracovaných kontaktov

Celkový počet interakcií zákazníka, ktoré agent spracovával pre daný
typ kanála (napríklad hlasový hovor).

Celkový počet spracovaných
kontaktov

Celkový počet prichádzajúcich interakcií zákazníka, ktoré agent
spracovával.

Spracované kontakty prichádzajúcich
hovorov

Celkový počet interakcií spätného volania zákazníka, ktoré agent
spracovával.

Spracované spätné volania

Celkový počet interakcií vytáčania zákazníka, ktoré agent spracovával.Spracované vytáčané hovory

Priemerný čas, ktorý agent strávil pri spracúvaní zákazníka. Priemerný
čas zahŕňa spojený čas, dobu podržania a dobu kompletizácie.

Priemerný čas spracovania

Priemerný čas, ktorý agentovi trvá kompletizácia interakcie zákazníka.Priemerný čas kompletizácie

Súhrn hlásenia sa zobrazuje na konci tabuľky.

Štatistiky tímu – okamžité
Štatistiky tímu – Správa v reálnom čase zobrazuje štatistiky všetkých tímov, ku ktorým ste priradený, v
reálnom čase.

Nižšie sú uvedené parametre, ktoré sa zobrazujú v časti Štatistiky tímu – Správa v reálnom čase:
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PopisParameter

Názov tímu.Názov tímu

Meno agenta.Meno agenta

Stav agenta, ktorým môže byť napríklad Nečinný, Dostupný atď.Aktuálny stav

Celkový počet interakcií zákazníka, ktoré agent spracováva v rámci
intervalu.

Počet spracovaných kontaktov

Priemerný čas, ktorý agent strávil pri spracúvaní zákazníka. Priemerný
čas zahŕňa spojený čas, dobu podržania a dobu kompletizácie.

Priemerný čas spracovania

Priemerný čas, ktorý agentovi trvá kompletizácia interakcie zákazníka.Priemerný čas kompletizácie

Súhrn hlásenia sa zobrazuje na konci tabuľky.

Štatistiky radu – historické
Štatistiky radu – Historická správa zobrazuje historické štatistiky všetkých radov, ku ktorým ste priradený.

Nižšie sú uvedené parametre, ktoré sa zobrazujú v časti Štatistiky radu – Historická správa:

PopisParameter

Interval hlásenia.Interval

Spôsob interakcie so zákazníkom, ako je napríklad konverzácia, e-mail,
sociálne siete alebo telefonovanie.

Typ kanála

Názov radu.Názov radu

Počet kontaktov zákazníka, na ktoré agent reaguje v rámci prahu úrovne
služby, ktorú správca poskytol pre rad.

Počet kontaktov

Priemerný čas, kedy kontakt zákazníka čaká v rade pred tým, než daný
agent odpovie.

Priemerný čas čakania v rade

Najdlhšia dobu, ktorú kontakt zákazníka strávi v rade predtým, než agent
zareaguje.

Najdlhšie čakajúci kontakt v
rade

Počet kontaktov zákazníkov, na ktorých nereaguje žiadny agent.Počet prerušených kontaktov

Súhrn hlásenia sa zobrazuje na konci tabuľky.

Štatistiky radu – správa v reálnom čase
Štatistiky radu – Správa v reálnom čase zobrazuje štatistiky všetkých radov, ku ktorým ste priradený, v
reálnom čase.

Nižšie sú uvedené parametre, ktoré sa zobrazujú v časti Štatistiky radu – Správa v reálnom čase:
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PopisParameter

Spôsob interakcie so zákazníkom, ako je napríklad konverzácia, e-mail,
sociálne siete alebo telefonovanie.

Typ kanála

Názov radu.Názov radu

Počet kontaktov zákazníka, na ktoré agent reaguje v rámci prahu úrovne
služby, ktorú správca poskytol pre rad.

Počet kontaktov

Celkový počet interakcií zákazníka, ktoré sú spracované pre rad.Počet spracovaných kontaktov

Počet kontaktov zákazníka v rade v danom čase.Počet kontaktov čakajúcich v
rade

Priemerný čas, kedy kontakt zákazníka čaká v rade pred tým, než daný
agent odpovie.

Priemerný čas čakania v rade

Najdlhšia dobu, ktorú kontakt zákazníka strávi v rade predtým, než agent
zareaguje. Zohľadňujú sa hovory prijaté za posledných 24 hodín. Hovory,
ktoré sú v súčasnosti v rade, sa nezohľadňujú.

Najdlhší spracúvaný kontakt z
radu

Počet kontaktov zákazníkov, na ktorých nereaguje žiadny agent.Počet prerušených kontaktov

Súhrn hlásenia sa zobrazuje na konci tabuľky.

Štatistiky odchádzajúcich hovorov agenta – historické
Štatistiky odchádzajúcich hovorov agenta – historická správa zobrazuje historické štatistiky pre odchádzajúce
hovory uskutočnené agentom.

Nižšie sú uvedené parametre, ktoré sa zobrazujú v častiŠtatistiky odchádzajúcich hovorov agenta – historická
správa:

PopisParameter

Meno agenta.Meno agenta

Časový interval správy.Interval

Spôsob interakcie so zákazníkom, ako je napríklad konverzácia,
e-mail, sociálne siete alebo telefonovanie.

Typ kanála

Lokálny dátum a čas prihlásenia agenta.Čas úvodného prihlásenia

Počet hovorov s vytáčaním spracovávaných agentom v rámci
intervalu.

Spracovaný kontakt s vytáčaním

Priemerný čas, ktorý agent vykoná na spracovávanie hovorov s
vytáčaním. Priemerný čas zahŕňa spojený čas, dobu podržania a dobu
kompletizácie.

Priemerný čas spracovania s
vytáčaním

Celkový čas, ktorý agent strávi rozhovorom so zákazníkom na hovore
s vytáčaním, a to vrátane času podržania.

Čas pripojenia s vytáčaním
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PopisParameter

Priemerný čas, ktorý agent strávi rozhovorom so zákazníkom na
hovore s vytáčaním, a to vrátane času podržania.

Priemerný čas pripojenia s vytáčaním

Celkový čas, ktorý agent strávi rozhovorom so zákazníkom na hovore
s vytáčaním, a to mimo času podržania.

Trvanie hovorov s vytáčaním

Počet prepojení hovorov.Počet prepojení

Priemerný časový úsek, v priebehu ktorého agent konzultoval s iným
agentom alebo treťou stranou, pričom volajúceho prepol do režimu
podržania.

Priemerný čas trvania konzultačného
hovoru

Súhrn hlásenia sa zobrazuje na konci tabuľky.

Štatistiky odchádzajúcich hovorov agenta – okamžité
Štatistiky odchádzajúcich hovorov agenta – okamžitá správa zobrazuje štatistiky pre odchádzajúce hovory
uskutočnené agentom v reálnom čase.

Nižšie sú uvedené parametre, ktoré sa zobrazujú v častiŠtatistiky odchádzajúcich hovorov agenta – okamžitá
správa:

PopisParameter

Časový interval správy.Interval

Meno agenta.Meno agenta

Spôsob interakcie so zákazníkom, ako je napríklad
konverzácia, e-mail, sociálne siete alebo telefonovanie.

Typ kanála

Lokálny dátum a čas prihlásenia agenta.Čas prihlásenia

Počet hovorov s vytáčaním spracovávaných agentom v rámci
intervalu.

Spracovaný kontakt s vytáčaním

Priemerný čas, ktorý agent vykoná na spracovávanie hovorov
s vytáčaním. Priemerný čas zahŕňa spojený čas, dobu
podržania a dobu kompletizácie.

Priemerný čas spracovania s vytáčaním

Celkový čas, ktorý agent strávi rozhovorom so zákazníkom
na hovore s vytáčaním, a to vrátane času podržania.

Čas pripojenia s vytáčaním

Priemerný čas, ktorý agent strávi rozhovorom so zákazníkom
na hovore s vytáčaním, a to vrátane času podržania.

Priemerný čas pripojenia s vytáčaním

Celkový čas, ktorý agent trávi rozhovorom so zákazníkom
pri hovore s vytáčaním. Nepatrí sem doba podržania.

Trvanie hovorov s vytáčaním

Súhrn hlásenia sa zobrazuje na konci tabuľky.
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K A P I T O L A 8
Požiadavky siete

• Šírka pásma, na strane 129

Šírka pásma
Nižšie sú požiadavky na šírku pásma pre Agent Desktop:

• Optimálny výkon: vyžaduje sa vysokorýchlostné internetové pripojenie s minimálnou odporúčanou
šírkou pásma siete 512 KB/s (kilobitov za sekundu).

• Požiadavky na údajové zaťaženie: v priemere 1 až 100 KB/s a na vrchole sa hodnota pohybuje od 2 do
3 MB.

Údajové zaťaženie sa líši v závislosti od činností Agent Desktop,
požiadaviek a frekvencie činností alebo požiadaviek.

Poznámka

• Prídavná šírka pásma: minimálna odporúčaná šírka pásma siete 100 KB/s musí byť vyhradená osobitne
pre hlasovú komunikáciu pre všetky koncové body agenta podporované kontaktným centrom Webex.

Po prvom prístupe do Agent Desktop, prípadne po vymazaní vyrovnávacej pamäte sa vlastný názov,
vlastné logo a vlastné ikony načítajú do časti Navigačná lišta, k čomu dôjde o pár sekúnd neskôr.

Poznámka

Odhadovaný čas spustenia Agent Desktop

Po prvom spustení aplikácie Agent Desktop trvá načítanie menej ako osem sekúnd. Ak sú údaje aplikácie
Agent Desktop uložené vo vyrovnávacej pamäti, aplikácia sa načíta za menej ako štyri sekundy. Čas závisí
od rýchlosti a dostupnosti siete.

Ak sa aplikáciu Agent Desktop nepodarí načítať, zobrazí sa hlásenie s chybovým hlásením. Ak chcete problém
riešiť, môžete poskytnúť podrobnosti správcovi.
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