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Ändringshistorik
Denna tabell listar ändringarna i denna guide. Senaste ändringar visas högst upp.

DatumSeÄndra

September
2022

#unique_4 unique_4_Connect_42_cmd_rnj_
dz2_vsb, på sidan 45

Anteckningen har uppdaterats.

September
2022

Popup-fönster, på sidan 50Anteckningen har uppdaterats. Den tredje
punkten i slutet av avsnittet har lagts till.

September
2022

Överföra ett samtal, på sidan 67Information som tagits bort om startadressen
visas inte.

Augusti 2022Starta ett konsultsamtal, på sidan 69Information om initiering av
konsulteringssamtal till ett
uppringningsnummer som mappas till en
startadress har lagts till.

Augusti 2022Överföra ett samtal, på sidan 67Ytterligare information om överföring av ett
samtal via ett uppringningsnummer till en
startadress.

Användarhandbok för Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
ix



DatumSeÄndra

Augusti 2022Ruta, på sidan 11

Interaktionskontroll, på sidan 14

Besvara ett samtal, på sidan 63

Samtalsassocierade datavariabler, på sidan
65

Starta ett konsultsamtal, på sidan 69

Information om variablerna som visas i
fönstret röstsamtal och rutan
Interaktionskontroll har lagts till.

Juli 2022Svara på timeouten för inaktivitet, på sidan
48

Information om utökad tidsgräns för inaktivitet
har lagts till.

Juli 2022Logga in på Agent Desktop, på sidan 43Information om skrivbordslayouten som
tilldelats ditt team har lagts till.

Juli 2022Logga in på Agent Desktop, på sidan 43Information om bakgrundsbilderna på
uppgiftssidan har lagts till.

Juli 2022Taget, på sidan 29

Tillstånd och anslutna timers, på sidan 21

Information om etiketten Upptagen har lagts
till.

Juli 2022Navigeringsfält, på sidan 8Information om funktionen feedback har lagts
till.

Juli 2022Systemkrav, på sidan 2

Webbläsarkrav, på sidan 2

Webbläsarinställningar för Chrome, på sidan
25

Installera programmet Skrivbordet, på sidan
46

Information om stöd förWindows 11 har lagts
till.

Juli 2022HanteraWhatsApp-konversationer, på sidan
93

Lägga till emojis i WhatsApp-konversation,
på sidan 60

Ytterligare information omWhatsApp-kanal.

Juni 2022Återuppring, på sidan 64Information om webbåteruppringning
(återuppringning) har lagts till.
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DatumSeÄndra

Ruta, på sidan 11

Besvara ett samtal, på sidan 63

Återuppring, på sidan 64

Ringa ett utgående samtal, på sidan 73

Svara på FacebookMessengerkonversation,
på sidan 80

Svara på FacebookMessengerkonversation,
på sidan 80

Svara på enWebchatt-konversation, på sidan
87

Svara på en E-post-konversation, på sidan
90

Svara på SMS-konversation, på sidan 83

Svara på en WhatsApp-konversation, på
sidan 94

Svara på en chatt, på sidan 97

Svara på ett e-postmeddelande, på sidan 102

Information om anslutningsfönstret för
inkommande begäran har lagts till.

Juni 2022Lokalisering, på sidan 5Har lagt till Agent Desktop lokaliseringsstöd
i användarhandboken för tolv nya språk.

Maj 2022Ringa ett utgående samtal, på sidan 73Information om felmeddelanden när en
uppringning misslyckas har lagts till.

Samtalsassocierade datavariabler, på sidan
65

Redigera samtalsassocierade datavariabler,
på sidan 65

Lade till information om säkra variabler.

April 2022Logga in på Agent Desktop, på sidan 43Bakgrundsbilderna på landningssidan har
tagits bort.

April 2022HjälpinformationRuta, på sidan 15Ytterligare information om hur du ändrar
ordningen på flikarna i panelen
Hjälpinformation.

April 2022Status för agenttillgänglighet, på sidan 27Lade till information om OVIS-Detaljer.

April 2022Ta bort avslutad interaktion, på sidan 49Lade till information om ej besvarad
kundinteraktion.

Ändra ditt team, på sidan 53Lade till information om att komma ihåg
uppdatering av profilinställningar.
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DatumSeÄndra

Logga in på Agent Desktop, på sidan 43Lade till information om
banderollmeddelandet.

Logga in på Agent Desktop, på sidan 43Lade till information om inloggning med ett
landsnummer.

Bandbredd, på sidan 125

Tillgänglighet, på sidan 32

Support för skärmläsare, på sidan 37

Lade till information om funktionen
Anteckningar.

Februari 2022Ringa ett utgående samtal, på sidan 73

Ringa ett utgående kampanjsamtal för
förhandsgranskning, på sidan 77

Återuppring, på sidan 64

Lade till information om maxgränsen för
samtidiga samtal i kontaktcentret och
orsakskoderna som visas.

Återuppring, på sidan 64Tog bort knappen Avbryt i kontaktkortet i
Återuppringningsförfrågningar.

Januari 2022Logga in på Agent Desktop, på sidan 43

Överföra ett samtal, på sidan 67

Starta ett konsultsamtal, på sidan 69

Ringa ett utgående samtal, på sidan 73

Uppdaterad information om
E.164-nummerformat och information om den
internationella uppringningskoden.

Januari 2022Redigera samtalsassocierade datavariabler,
på sidan 65

Ytterligare information om maximalt antal
tecken för CAD-variabelvärde.

December
2021

Sammanfattningsrapport, på sidan 114

Agentstatistik – historik, på sidan 116

Agentstatistik efter status – historik, på sidan
118

Ytterligare information om hur du behåller
filterdetaljerna i rapporterna Agent
Performance Statistics (APS).

December
2021

Överföra ett samtal, på sidan 67

Starta ett konsultsamtal, på sidan 69

Ringa ett utgående samtal, på sidan 73

Listan över specialtecken som stöds i
uppringningsnummer har uppdaterats för
samtal.

December
2021

Uppgiftslista, på sidan 9

Besvara ett samtal, på sidan 63

Återuppring, på sidan 64

Ringa ett utgående samtal, på sidan 73

Ringa ett utgående kampanjsamtal för
förhandsgranskning, på sidan 77

Uppdaterade popover-etiketter för
inkommande samtal.
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DatumSeÄndra

November
2021

HjälpinformationRuta, på sidan 15Uppdaterad information om det högsta antalet
poster på fliken Kontakthistorik.

Oktober 2021Agenters interaktionshistorik, på sidan 13

Ringa ett utgående samtal från Agenters
interaktionshistorik, på sidan 76

Ringa ett utgående samtal från Agenters
interaktionshistorik

Oktober 2021Lokalisering, på sidan 5Lokaliseringsstöd har lagts till för två nya
språk – engelska (Storbritannien) och
portugisiska (Portugal).

September
2021

Logga in på Agent Desktop, på sidan 43Informationen om standard
uppringningsnummer har uppdaterats.

September
2021

Webex App, på sidan 56

Agentenheter, på sidan 4

Skrivbordsmeddelande, på sidan 25

Tillgänglighet, på sidan 32

Agent-kortkommandon, på sidan 39

Lade till Webex App-information.

September
2021

Hantera widget, på sidan 107

Agentprestandastatistik Rapporter, på sidan
113

Uppdaterad information om beständiga flikar.

September
2021

Sammanfattningsrapport, på sidan 114Uppdaterade parametrar på
sammanfattningssidan.

Gränssnittet i Agent Desktop, på sidan 5

Logga in på Agent Desktop, på sidan 43

Hantera widget, på sidan 107

Information om startsidan har lagts till.

Juli 2021Gränssnittet i Agent Desktop, på sidan 5

Gemensamma funktioner för Nya digitala
kanaler, på sidan 16

Nya digitala kanaler har lagts till: Facebook
Messenger, webchatt, e-post och SMS

Juli 2021Popup-fönster, på sidan 50Uppdaterad information om popup-fönster.

Juni 2021Status för agenttillgänglighet, på sidan 27Uppdaterad OVIS-information.

Juni 2021Vågrätt sidhuvud, på sidan 7

Skrivbordsmeddelande, på sidan 25

Åtkomst till popup-fönster, på sidan 52

Uppdaterad information om
popup-hyperlänkar.
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DatumSeÄndra

Juni 2021Vågrätt sidhuvud, på sidan 7

Svarstid, på sidan 45

Ändra tillgänglighetsstatus, på sidan 47

Uppdaterad information om verktygstips på
vågrätt sidhuvud.

Juni 2021Användarprofil, på sidan 52Ytterligare information om profilbilder har
lagts till.

Juni 2021Visa kanalkapacitet, på sidan 54Ytterligare information om medietypdekaler.

Juni 2021HjälpinformationRuta, på sidan 15

Tillgänglighet, på sidan 32

Svara på ett e-postmeddelande, på sidan 102

Visa transkriberingslänk har ändrats till Visa
e-postmeddelande.

Juni 2021HjälpinformationRuta, på sidan 15

Logga in på Agent Desktop, på sidan 43

Förbättringar av användarupplevelsen har lagts
till.

Juni 2021Åtkomst till kortkommandon, på sidan 38Information om minsta bredd och höjd har
lagts till i dialogrutan Lista med
kortkommandon.

Juni 2021Överföra ett samtal, på sidan 67

Starta ett konsultsamtal, på sidan 69

Uppdaterad information om listruta för
uppringningsnummer.

Juni 2021Ringa ett utgående samtal, på sidan 73Uppdaterad information om standard utgående
ANI.

Maj 2021—Kapitlet Hantera sociala
meddelanden-konversationer borttaget.

April 2021Uppgiftslista, på sidan 9Information om Acceptera alla uppgifter och
Nya svar har lagts till.

April 2021Status för agenttillgänglighet, på sidan 27Uppdaterad OVIS-tidsinformation.

April 2021Ändra tillgänglighetsstatus, på sidan 47Sökfältet för att filtrera listan har lagts till.

April 2021Logga in på Agent Desktop, på sidan 43

Överföra ett samtal, på sidan 67

Starta ett konsultsamtal, på sidan 69

Uppdaterade detaljer om specialtecken.

Mars 2021Användarprofil, på sidan 52Etikettnamnet har ändrats från
uppringningsnummer till telefonnummer.

Mars 2021Svarstid, på sidan 45Uppdaterad information om titel och logotyper
i mindre visningsområden.
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DatumSeÄndra

Mars 2021Överföra ett samtal, på sidan 67

Starta ett konsultsamtal, på sidan 69

Överföra en chatt, på sidan 99

Överföra ett e-postmeddelande, på sidan 106

Listalternativet i dialogrutorna
Överföringsförfrågan och Konsultförfrågan
har uppdaterats.

Mars 2021Redigera samtalsassocierade datavariabler,
på sidan 65

Information om datumväljaren har
uppdaterats.

Mars 2021Ringa ett utgående samtal, på sidan 73Ikonnamnet för Utgående har ändrats till
Utringande.

Uppdaterade detaljer om specialtecken.

Januari 2021Status för agenttillgänglighet, på sidan 27Uppdaterad OVIS-information.

Januari 2021Ändra ditt team, på sidan 53Information om Ändra team har ändrats.

Januari 2021Ringa ett utgående samtal, på sidan 73Information om ANI för utgående samtal har
uppdaterats.

December
2020

Första version av detta dokument

December
2020

På skrivbordet finns ett omfattande nytt
utseende som en del av användarens
uppdaterade upplevelse.

December
2020

Skrivbordets titel och logotyp kan anpassas.

December
2020

Krav på Agent Desktop, på sidan 2Webbläsarstöd inkluderar Edge Chromium.

December
2020

Navigeringsfält, på sidan 8Navigeringsfält innehåller anpassningsbara
ikoner.

December
2020

Uppgiftslista, på sidan 9Panelen Uppgiftslista har följande
uppdateringar:

• Förfrågningen blinkar under några
sekunder innan din status ändras till
OVIS.

• Visar meddelandet om olästa chatt- och
sociala chattmeddelanden.

December
2020

HjälpinformationRuta, på sidan 15PanelenHjälpinformation har anpassningsbara
widgetar.

December
2020

Tillstånd och anslutna timers, på sidan 21Information om timer för agentstatus har lagts
till.
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DatumSeÄndra

December
2020

Meddelanden, på sidan 24Information om toaster- och
skrivbordsmeddelanden har lagts till.

December
2020

Användarprofil, på sidan 52Användarprofilikonen visar följande
information:

• Kanalkapacitet

• Meddelandeinställningar

• Återställ hela skrivbordets layout

• Kortkommandon

• Hämta felrapport

December
2020

Åtkomst till popup-fönster, på sidan 52Arbetsflödesstöd för popup-fönster.

December
2020

Återuppring, på sidan 64Information om återuppringning har lagts till.

December
2020

Redigera samtalsassocierade datavariabler,
på sidan 65

Flera agenter kan redigera och spara
CAD-variabler med uppdateringar i realtid.

December
2020

Ringa ett utgående samtal, på sidan 73Ringa ett utgående samtal med status
Tillgänglig.

December
2020

Ringa ett utgående kampanjsamtal för
förhandsgranskning, på sidan 77

Information om kampanjsamtal med
förhandsgranskningar har lagts till.

December
2020

Hantera widget, på sidan 107Tillagda Cisco Webex Experience
Management och IVR-widgetar.

December
2020

Redigera skrivbordslayout, på sidan 109Anpassa skrivbordslayoutenmed funktionerna
dra-och-släpp och ändra storlek.

Om denna handbok
Den här handboken beskriver hur du använder Webex Contact CenterAgent Desktop.

Agent Desktop har genomgått en uppdatering av användarupplevelsen. I den här handboken beskrivs det
omfattande nya utseendet på Agent Desktop tillsammans med funktionerna specifika för versionen.

Målgrupp
Den här handboken är avsedd för Webex Contact Center-agenter som använder Agent Desktop.
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Relaterad dokumentation
Om du vill visa listan med dokumentationen för Webex Contact Center, se https://www.cisco.com/c/en/us/
support/customer-collaboration/webex-contact-center/series.html.

Om du vill se utvecklardokumentationen för Webex Contact Center och API-referenser se
https://developer.webex-cx.com/documentation/getting-started.

Kommunikation, tjänster och ytterligare information
• För att ta emot information från Cisco ska du logga in på Cisco profilhanterare.

• För att få den effekt på verksamheten som du söker med de tekniker som finns ska du gå till Cisco tjänster.

• För att skicka en servicebegäran ska du gå till Cisco support.

• För att identifiera och bläddra i säkra, validerade appar i företagsklass, produkter, lösningar och tjänster
ska du gå till Cisco Marketplace.

• För olika titlar om nätverk, utbildning och certifiering ska du gå till Cisco Press.

• För att söka efter garantiinformation för en viss produkt eller produktfamilj ska du gå till CiscoWarranty
Finder.

Cisco felsökningsverktyg

Cisco felsökningsverktyg (BST) är ett webbaserat verktyg som fungerar som en gateway för Ciscos
felsökningssystemet som innehåller en omfattande lista över fel och svagheter i Ciscos produkter och
programvara. BST ger detaljerad felinformation för produkter och programvara.

Kommentera dokumentationen
För att ange kommentarer om detta dokument, skicka ett e-postmeddelande till följande adress:
contactcenterproducts_docfeedback@cisco.com

Vi uppskattar din feedback.

Konventioner
I guiden används följande konventioner:

BeskrivningKonvention

Fet stil anger kommandon (som användarinmatningar), tangenter,
knappar och namn på mappar och undermenyer. Till exempel:

• Välj Redigera > Hitta.

• Klicka på avsluta.

Fet stil
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BeskrivningKonvention

Kursiv stil:

• Anger en ny term.

Till exempel: En kompetensgrupp är en samling agenter med
liknande kompetens.

• Betonar viktig information.

Till exempel: Använd inte den numeriska
namngivningskonventionen.

• Anger ett argument som du måste ange värden för.

Till exempel: IF (villkor, sant-värde, falskt-värde)

• Anger en titel.

Till exempel: Se Agent Desktop användarhandbok.

Kursiv stil

Fönsterteckensnittet visar:

• Text som den visas i kod eller information som systemet visar.

Till exempel: <html><title> Cisco Systems,Inc.

</title></html>

• Filnamn.

Till exempel: tserver.properties.

• Katalogsökvägar.

Till exempel: C:\Program Files\Adobe

Window-teckensnitt
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K A P I T E L 1
Introduktion

• Agent Desktop Översikt, på sidan 1
• Krav på Agent Desktop, på sidan 2
• Lokalisering, på sidan 5
• Gränssnittet i Agent Desktop, på sidan 5
• Tillstånd och anslutna timers, på sidan 21
• Meddelanden, på sidan 24
• Agentstatus, på sidan 27
• Tillgänglighet, på sidan 32

Agent Desktop Översikt
Agent Desktop tillhandahåller ett enda webbläsarbaserat program som gör det möjligt för agenter att interagera
med kunder med röst, chatt, e-post eller konversation för sociala meddelanden.

När du loggar in på Agent Desktopberor utseendet på skrivbordet på hur administratören för Webex Contact
Center har konfigurerat skrivbordslayouten. Mer information finns i Visningsstorleken på Agent Desktop
måste vara större än 500 x 500 pixlar (bredd x höjd). Du måste ställa in webbläsarens zoom på 100 % för att
få den bästa upplevelsen av Agent Desktop..Svarstid, på sidan 45

Administratören konfigurerar agentprofilen för behörigheter och skrivbordsinställningar. Agenterna
tilldelas till ett särskilt team som har stöd för en viss funktion. Till exempel en grupp med agenter i ett
team som stöder guld-kunder eller hanterar fakturering.

OBS!

Administratören anger följande behörigheter och inställningar för agentprofilen:

• Inkommande samtalsfunktioner

• Orsaker till vänteläge

• Köa överföring

• Agenterkonsultering och -överföring

• Information om timer och avslutningstimer

• Agent automatiskt tillgänglig

Användarhandbok för Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
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• Utgående samtalsfunktioner

• Uppringningsnummer och adressboksfunktioner

• Åtkomst till rapporter för statistik över agentens prestanda

• Åtkomst till widgetar

• En kö är den plats där aktiva kontakter sparas och distribueras till agenter, medan kontakter väntar
på svar från en agent.

• Administratören konfigurerar de väntelägesorsaker som passar ditt företag. Status passiv betyder
att du är inloggad men inte redo att ta emot några skickade förfrågningar. Till exempel, lunchrast.

OBS!

Krav på Agent Desktop
Agent Desktop kräver följande inställningar för att säkerställa att alla funktioner fungerar som förväntat innan
du försöker logga in för första gången.

Systemkrav
Lägsta systemkrav:

• Minne – 2 GB totalt program-RAM, förutom operativsystemets allokering.

• Operativsystem – de operativsystem som stöds (OS) är:

• Windows 10 och Windows 11

• macOS 10.12, 10.13 och 10.14

• Chrome OS 70 (64-bit) och senare

Webbläsarkrav
Följande tabell visar webbläsare som stöds.

Tabell 1. Webbläsare som stöds

WebbläsarversionOperativsystem

• Google Chrome V 76.0.3809 och senare

• Firefox Extended support release (ESR) V68 och senare

• Edge Chromium (MS Edge V79 och senare)

Windows 10

Användarhandbok för Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
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WebbläsarversionOperativsystem

• Google Chrome V 103.0.5060.114 och senare

• Firefox Extended support release (ESR) V102.0 och senare

• Edge Chromium (MS Edge V103.0.1264.44 och senare)

Windows 11

• Google Chrome V 76.0.3809 och senare

• Firefox Extended support release (ESR) V68 och senare

• Edge Chromium (MS Edge V79 och senare)

macOS

• Chromium V73 och senare

• Google Chrome V 76.0.3809 och senare

Chrome OS

Följande webbläsaralternativ måste konfigureras:

• Cookies och platsdata aktiveras.

• Säkerhetsnivån är inställd på medel.

• Bildalternativet är aktiverat.

• Pop-up-blockeraren är inaktiverad.

• JavaScript är aktiverat.

Infrastruktur för virtuellt skrivbord (VDI)
Följande virtuella skrivbord stöds:

• Citrix XenDesktop V7.x

• Parallels Desktop för Mac V16

• VMware Fusion V11.5.1

• VMware View V5.x

• VMware Horizon V6.x

• VMware Horizon V7.x

Telefonkrav
Agenter som hanterar röstinteraktioner måste ha en telefon. För att säkerställa anslutningen ringer du ditt
uppringningsnummer från en annan telefon och validerar din röstanslutning. Samma uppringningsnummer
måste anges i dialogrutan Stationsautentiseringsuppgifter (Stationsautentiseringsuppgifter >
Uppringningsnummer) när du loggar in. Mer information finns i Logga in på Agent Desktop, på sidan 43.

Användarhandbok för Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
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Agentenheter
Cisco Webex Contact Center stöder följande agentenheter för samtal:

• Webex Calling-skrivbordstelefon

• Webex Calling-skrivbordsapp (datorljud)

• Webex-mobilapp på mobiltelefon

• Webex App som är integrerat med Webex Calling (datorljud)

Om du använder en uppringningsenhet anger du samtalsanknytningen som har konfigurerats av administratören
i dialogrutan Stationsautentiseringsuppgifter (Stationsautentiseringsuppgifter > Anknytning) när du
loggar in. Mer information finns i Logga in på Agent Desktop, på sidan 43.

Webex App som klient

Webex App nedladdad på ditt system (personlig enhet) refererar till Webex-klienten. Mer information finns
i Hämta appen.

Webex-klienten kan användas som en slutpunktsenhet när den är integrerad med Webex Calling. Om du vill
ta emot eller ringa ett röstsamtal måste du logga in på Agent Desktop med anknytningen
(Stationsautentiseringsuppgifter > Anknytning).

Om du använder anknytningen kan du svara på ett röstsamtal från Webex-klienten. Om du inte besvarar
samtalet inom den maximalt tillgängliga tiden returneras samtalet till kön och systemet ändrar din status till
RONA.

Det går även att öppna Webex App i Agent Desktop för att samarbeta med andra agenter, arbetsledare och
ämnesexperter i organisationen utan att behöva navigera bort från Agent Desktop. Men samtalskontroll finns
inte tillgängligt. För att motta och ringa samtal måste du använda den externa, icke inbäddade Webex App.
För mer information, se Samtalsappar.

Mer information om hur du kommer åt Webex App i Agent Desktop finns i Webex App, på sidan 56.

Om du använder Webex-klientenen och Webex App inom Agent Desktop visas meddelande för ett
inkommande samtal enligt följande:

• När panelen Uppgiftslista på Agent Desktop är visat och du har ett inkommande samtal från en
kund Webex-klienten visas meddelandet och Agent Desktop popovern visas.

• När Webex-klienten och Agent Desktop är inaktiva:

• För ett inkommande samtal från en kund på Webex-klienten kan du få ett
webbläsartoaster-meddelande och en Webex-klienten-avisering.

• För inkommande samtal från en kund på Webex-klienten och en kollega på Webex samtidigt
kommer du att få meddelanden från webbläsaren Webex-klienten och Webex.

OBS!
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Lokalisering
Agent Desktop UI

Gränssnittet i Agent Desktopstöder lokalisering på 29 språk.

Följande språk stöds:

Bulgariska, katalanska, kinesiska (Kina), kinesiska (Taiwan), kroatiska, tjeckiska, danska, nederländska,
engelska (UK), engelska (US), finska, franska, tyska, ungerska, italienska, japanska, koreanska, norska, polska,
portugisiska (Brasilien), portugisiska (Portugal), rumänska, ryska, serbiska, slovakiska, slovenska, spanska,
svenska och turkiska.

Gränssnittsspråket Agent Desktop baseras på språkinställningarna i webbläsaren. Anta till exempel att du har
valt det föredragna språket som franska i webbläsaren Google Chrome. När du öppnar Agent Desktop i
webbläsaren Google Chrome visas gränssnittet Agent Desktop på Français (franska).

I webbläsaren Firefox baseras Agent Desktop-gränssnittsspråket på det språk som har valts för
webbsidorna. Du kan välja språk för webbsidan i dialogrutan för språkinställningar för webbsidan
(Inställningar > Allmänt > Språk och utseende > Språk > Välj …). Mer information finns i Välja
visningsspråk för flerspråkiga webbsidor.

OBS!

Agent Desktop Användarhandbok

Användarhandboken Agent Desktop stöder lokalisering på 13 språk. Standardspråket är engelska (USA).

Följande språk stöds:

Kinesiska (Hongkong), kinesiska (förenklad), danska, nederländska, franska, tyska, italienska, japanska,
koreanska, portugisiska (Brasilien), ryska, spanska och svenska. Mer information finns i Översatta
användarhandböcker.

Gränssnittet i Agent Desktop
Gränssnittet Agent Desktop omfattar följande avsnitt:

• Vågrätt sidhuvud, på sidan 7

• Navigeringsfält, på sidan 8

• Uppgiftslista, på sidan 9

• Agenters interaktionshistorik, på sidan 13

• Interaktionskontroll, på sidan 14

• Arbetsyta, på sidan 15

• HjälpinformationRuta, på sidan 15
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Figur 1. Exempel Agent Desktop-användargränssnitt för röst
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Figur 2. Exempel Agent Desktop användargränssnitt för Nya digitala kanaler

Vågrätt sidhuvud
vågrätt sidhuvud är området som löper längs överdelen av Agent Desktopgränssnittet. Följande alternativ
finns tillgängliga på vågrätt sidhuvud:

• Titel och logotyp: Visar Cisco Webex Contact Center-logotypen och namn (standard) längst upp till
vänster på skärmen. Din administratör kan anpassa titeln och logotypen baserat på inställningarna för
skrivbordets layout.

• Tillgänglighetsstatus: Visar din tillgänglighetsstatus för att ta emot och godkänna kontakter i alla
kommunikationskanaler (röstsamtal, chatt, e-post eller konversation för sociala meddelanden). När du
loggar in till Agent Desktop är din status Passiv som standard. Mer information finns i Status för
agenttillgänglighet, på sidan 27.

• Webex App: Visar ett alternativ för att samarbeta med andra agenter, arbetsledare och ämnesexperter
(små och medelstora företag) i organisationen utan att gå bort från Agent Desktop. Mer information finns
i Webex App, på sidan 56.

• Utgående samtal: Visar ett alternativ för att ringa ett utgående samtal. Ikonen Utgående samtal visas
baserat på din agentprofilkonfiguration. Mer information finns i Ringa ett utgående samtal, på sidan 73.
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• Meddelandecenter: Visar antalet nya meddelanden som du har tagit emot. När du klickar på ikonen för
Meddelandecentret visar dialogrutan skrivbords-aviseringar och -meddelanden. Mer information finns
i Åtkomst till Meddelandecenter, på sidan 55.

Du kan även komma åt tidigare popup-fönster med popup-fönstret URL.Mer information finns i Åtkomst
till popup-fönster, på sidan 52.

• Användarprofil: Visar din information och inställningar. Mer information finns i Användarprofil, på
sidan 52.

• Ikonerna Webex App, Utgående samtal och Meddelandecenter samt den ordning som de visas
på i det vågräta sidhuvudet beror på konfigurationen som har definierats av administratören.

• Om din administratör har konfigurerat sidhuvud-widgetar visas widgetarna på vågrätt sidhuvud.
Mer information om widgetar finns i Hantera widget, på sidan 107.

OBS!

Navigeringsfält
Navigeringsfält visas på vänster sida om gränssnittet Agent Desktop.

Vilka ikoner som är tillgängliga i Navigeringsfält beror på hur administratören har konfigurerat
skrivbordslayouten.

OBS!

Följande ikoner är tillgängliga för att få till gång till huvudfunktionerna:

• Start ( ): Visar agentens instrumentpanel där du kan komma åt de kontakter som du har slutfört eller
tilldelat och som kräver din uppmärksamhet. Du kan utföra åtgärder som att kommunicera med kunder
över olika kanaler och visa kundinformation. Ikonen visar ett märke som anger antalet förfrågningar som

du inte har accepterat över flera kanaler. Till exempel .

• Agentprestandastatistik ( ): Visar Agentprestandastatistik-widgeten som innehåller information
om historik och realtidsstatistik för en agent. Om din profil har konfigurerats för statistikrapportering
visas ikonen Agentprestandastatistik i Navigeringsfält. Mer information om statistik rapporter finns i
Agentprestandastatistik Rapporter, på sidan 113.

• Ladda om ( ): Om du öppnar Agent Desktop i en iFrame klickar du på Ladda om för att uppdatera
Agent Desktop-webbsidan. En iFrame är ett HTML-element som du kan använda för att lägga in en
webbsida på en annan webbsida.

Ikonen Ladda om visas bara när du öppnar Agent Desktop i en iFrame.OBS!

• Feedback ( ): Visar feedback-sidan på en ny webbläsarflik. Du kan dela feedback om din
skrivbordsupplevelse.
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• Hjälp ( ): Visar hjälpavsnitten i dialogrutanHjälpcenter. Om du vill öppna hjälpavsnitten i PDF-format
klickar du på Visa som PDF.

• Baserat på konfigurationen Skrivbordslayout visas de anpassade ikonerna (till exempel ikonen
Customer Experience Analytics) i Navigeringsfält över ikonen Hjälp.

• När Agent Desktop öppnas för första gången eller cachen rensas, laddas den anpassade titeln, den
anpassade logotypen och de anpassade ikonerna på Navigeringsfält några sekunder senare.

• Anpassade symboler eller anpassade widgetar läses in baserat på cachen först och sedan baserat
på serversynkronisering. Om din administratör har uppdaterat konfigurationen av skrivbordslayout
måste du tömma cachen och ladda om Agent Desktop för att kunna visa de senaste anpassade
ikonerna eller anpassade widgetarna. Om du försöker ladda om utan att rensa cachen kan det leda
till att skärmen flimrar och även oväntat beteende.

OBS!

Uppgiftslista
Panelen Uppgiftslista visas i det övre vänstra hörnet i Agent Desktop-gränssnittet.

När en förfrågan dirigeras till din kö och du är tillgänglig visas en ny förfrågan i panelen Uppgiftslista. Du
måste acceptera förfrågan för att kunna börja kommunicera med kunden. Som standard visas panelen
Uppgiftslista. Om panelen Uppgiftslista är dold kan du se en popover i det nedre högra hörnet av skrivbordet
för att acceptera förfrågan. Mer information finns i Ruta, på sidan 11.

Om du har flera förfrågningar visas den senaste förfrågan högst upp på panelen Uppgiftslista och ordningen
är samtal, chattar och konversationer för sociala meddelanden e-post.

Förfrågan visar följande information:

• Samtal: Visar en etikett och en ikon som visar samtalstyp, telefonnummer till kunden, DNIS (Dialed
Number Identification Service), namn på den kö som dirigerade samtalet till dig och en timer som anger
hur lång tid som gått sedan du tog emot samtalet. Statusen för det inkommande samtalet visas som
Ringande.

Följande tabell innehåller samtalstyper, ikoner och motsvarande etiketter:

SymbolEtikettSamtalstyp

Inkommande samtalInkommande röstsamtal

ÅteruppringÅteruppring

KampanjsamtalUtgående samtal med
kampanjförhandsgranskning

Utgående samtalUtgående samtal
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• Chattar: visar chattikonen , namnet på kunden eller unikt ID, e-postadressen, kön som dirigerade
chatten till dig och en timer som anger hur länge chatten har väntat på ditt godkännande.

• Konversationer för sociala meddelanden: Följande information visas:

• Facebook Messenger: Förfrågan visar ikonen (Messenger), kön som dirigerade chatförfrågan
till dig, ett unikt id för företagssidan på Facebook och en timer som anger hur lång tid som gått
sedan du fick chattförfrågan.

Kundnamnet visas endast på skrivbordet om kundens profilinformation på
Facebook Messenger är inställt på offentligt.

OBS!

• SMS: förfrågan visar ikonen (SMS), telefonnumret till kunden, kön som dirigerade
SMS-chattförfrågan till dig, källnumret (DN) och en timer som anger hur lång tid som gått sedan
du fick en chattförfrågan.

• E-post: visar (e-post), kundens namn, kön som dirigerade e-postmeddelandet till dig, kundens
e-post-ID och en timer som anger hur lång tid som gått sedan du fick e-postförfrågan.

• När du placerar pekaren på förfrågan i panelen Uppgiftslista visas ikonen (expandera). Klicka
på för att visa förfrågningens detaljer.

• Du aviseras med ett ljudmeddelande när du får en chatt, en konversation för sociala meddelanden
eller en e-postbegäran.

• Ett märke i varje chatt och konversation för sociala meddelandenuppgift visar antalet olästa
meddelanden.

OBS!

I panelen Uppgiftslista visas följande alternativ:

• Acceptera alla uppgifter: Klicka på Acceptera alla uppgifter för att acceptera alla förfrågningar
(chattar, e-post eller konversationer för sociala meddelanden) tillsammans. Knappen Acceptera alla
uppgifter visas när du har fler än fem nya förfrågningar.

• Nya svar: Klicka påNya svar för att bläddra för att visa olästa meddelanden (chattar eller konversationer
för sociala meddelanden).

Efter att du har accepterat förfrågan visar timern tiden som har gått sedan du accepterade förfrågan. Mer
information finns i Tillstånd och anslutna timers, på sidan 21.
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• Om du inte kan acceptera förfrågan inom den angivna tiden i timern, åtgärdsknappen i popover
blinkar i några sekunder och din status ändras till OVIS (Vidarebefordran om inget svar). Mer
information om OVIS finns i Status för agenttillgänglighet, på sidan 27.

• Tänk på att du ska logga ut när panelen Uppgiftslista är dold. Om du loggar in på Agent Desktop
utan att rensa cacheminnet behåller panelen Uppgiftslista det tidigare valet, vilket är det
komprimerade tillståndet.

OBS!

Ruta
Om panelen Uppgiftslista är komprimerad kan du se popover-fönstret längst ned till höger på Skrivbordet.
Popover-fönstret är popup-dialogrutan som visas när ett samtal, chatt, e-post eller konversation för sociala
meddelandenförfrågan dirigeras till dig.

I Skrivbordet visas följande popover-fönster:

• Ansluter popover: Anslutningsfönstret visas för att informera om att en ny kontaktförfrågan håller på att
tilldelas.

• Kontaktförfråganspopover: Kontaktförfråganspopovern visas efter anslutningspopover. Du måste vidta
åtgärder för kontaktförfråganspopover innan din status ändras tillOVIS. I popover-fönstret visas variabler,
åtgärdsknappar eller länkar baserat på konfigurationen som definierats för respektive kanal.

Du kan inte logga ut när en anslutningpopover eller en kontaktförfråganspopover visas på Skrivbordet.OBS!
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I popover-fönstret visas variabler, åtgärdsknappar eller länkar baserat på konfigurationen som definierats för
respektive kanal. Följande tabell visar variablerna som visas i popovern baserat på kanaltypen:

Tabell 2. Röstkanalvariabler visas i popover

Variabler som visas i popoverRöstkanalssamtalstyp

I flödesverktyget konfigurerar administratören variabler, etiketter för
variablerna och i vilken ordning de ska visas i rutan Agent Desktop.
Minst tre och högst sex variabler visas i popovern. En inkommande
popover visar inte variabler som har markerats som säkra av
administratören.

Begäran om konsulteringssamtal visar högst nio variabler
i popovern. Det vill säga de tre standardvariablerna
(agentnamn, agent-DN, agentteam) och högst sex variabler
som har konfigurerats av administratören. De tre
standardvariablerna avser den agent som initierade
konsulteringssamtalet.

OBS!

• Telefonnummer

• Könamn

• DNIS (identifieringstjänst för uppringt nummer)

Inkommande röstsamtal

• Telefonnummer

• Könamn

• DNIS (identifieringstjänst för uppringt nummer)

Återuppring

• Variabler som baseras på konfigurationen som har definierats av
administratören.

Utgående samtal med
kampanjförhandsgranskning

• Telefonnummer

• Könamn

• DNIS (identifieringstjänst för uppringt nummer)

Utgående samtal

Tabell 3. Variabler för digital kanal visas på popover

Variabler som visas i popoverTyp av digital kanal

• Könamn

• Källsida

Facebook Messenger

• Könamn

• Telefonnummer

• Källnummer

SMS-tjänst
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Variabler som visas i popoverTyp av digital kanal

• Kundnamn

• E-post

• Könamn

Webbchatt

• Kundnamn

• E-post

• Könamn

E-post

• Kundnamn

• Könamn

WhatsApp

När du har flera förfrågningar staplas popover-fönstren. Om du har fler än fem förfrågningar vid något tillfälle
visas förfrågningarna som 1–5 av <Totalt antal>. Klicka på ikonen för att visa nästa förfrågan. Du kan
acceptera e-postmeddelandet, chatten eller konversation för sociala meddelanden genom att klicka på knappen
Acceptera i varje popover-fönster. Om du accepterar alla förfrågningar tillsammans klickar du på Acceptera
<nummer > förfrågningar. Den första förfrågan visas högst upp. Ordningen är e-post, konversationer för
sociala meddelanden, chattar och samtal uppifrån och ned.

Agenters interaktionshistorik
Panelen Agenters interaktionshistorik visas i det nedre vänstra hörnet av gränssnittet Agent Desktop. Du kan
se din tidigare kommunikation med en kund på alla kanaler (röst, e-post, chatt och sociala medier) i den här
panelen. I panelen visas information om de senaste 24 timmarna.

Om du vill läsa tidigare kommunikationer baserat på specifika kanaler under de senaste 24 timmarna väljer
du någon av följande flikar:

• Alla – visar detaljer om din tidigare kommunikation på alla kanaler tillsammans med den totala anslutna
tiden och tidsstämpeln för när du accepterade förfrågan. Det här är standardvalet.

• Samtal – visar information om dina röstsamtal tillsammansmed kundens telefonnummer, avslutningsorsak,
den totala anslutna tiden och tidsstämpeln för när du accepterade förfrågan.

Du kan ringa ett utgående samtal genom att klicka på ett telefonnummer i panelen Agenters
interaktionshistorik. Du kan också redigera ett telefonnummer innan du gör det utgående samtalet. Mer
information finns i Ringa ett utgående samtal från Agenters interaktionshistorik, på sidan 76.

• Chattar – visar information om chattarna tillsammans med kundens namn, avslutningsorsak, den totala
anslutna tiden och tidsstämpeln för när du accepterade förfrågan.

• Konversationer för sociala meddelanden – Visar information om dina Facebook Messenger-, SMS
(Short Message Service)- och WhatsApp-chattar tillsammans med kundens namn (Facebook Messenger
och WhatsApp), kundens telefonnummer (SMS), avslutningsorsak, den totala anslutna tiden och
tidsstämpeln för när du accepterade förfrågan.

• E-post – visar information om dina e-postmeddelanden tillsammans med kundens e-postadress,
avslutningsorsak, den totala anslutna tiden och tidsstämpeln för när du accepterade förfrågan.
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• Panelen Agenters interaktionshistorikhämtar information om alla slutförda interaktioner tillsammans
med respektive avslutningsorsak. Om en interaktion inte är avslutad visas avslutningsorsaken som
inte tillämplig. Observera att avslutningsorsaken kanske inte visas i panelen Agenters
interaktionshistorik i upp till sex sekunder efter att du har slutfört interaktionen, fram till dess visas
som inte tillgänglig. Mer information finns i Tillämpa en avslutningsorsak, på sidan 48.

• Panelen Agenters interaktionshistorik kan innehålla högst 13 tecken för en avslutningsorsak. Om
antalet tecken överstiger den här gränsen visas en ellipsikon. Om du håller muspekaren över
ellipsikonen visas den kompletta avslutningsorsaken.

• Du kan ändra storlek på eller minimera panelen Agenters interaktionshistorik.

• Om du vill ändra storleken håller du muspekaren över kanten på panelen med Agenters

interaktionshistorik. När muspekaren ändras till (handtag för att ändra storlek) klickar du

och drar för att ändra storlek på panelen Agenters interaktionshistorik lodrätt. Den ändrade
panelen Agenters interaktionshistorik finns kvar tills du loggar ut, stänger webbläsaren eller
rensar webbläsarens cache.

• För att dölja för du på muspekaren antingen över panelen Uppgiftslista eller panelen Agenters

interaktionshistorik. Ikonen (dölj) visas. Klicka på för att stänga panelen.

OBS!

Interaktionskontroll
Panelen Interaktionskontroll visas högst upp i mitten av gränssnittet Agent Desktop.

Panelen Interaktionskontroll inkluderar följande information:

• Kundinformation med alla samtalsassocierade data (CAD)-variabler för röstsamtal. I flödesverktyget
konfigurerar administratören variabler, etiketter för variablerna och i vilken ordning de ska visas i rutan
Interaktionskontroll. Högst 30 variabler visas på panelen Interaktionskontroll.

• Ansluten timer som inkluderar kontaktens varaktighet med kunden tills du avslutar kommunikationen.

• Tillsammans med den anslutna timern visar panelen Interaktionskontroll en annan timer baserat på den
status som systemet har angett och hur du fortsätter med kommunikationen. När du till exempel sätter
ett samtal i vänteläge visar timern väntetiden bredvid statusen Konsult i vänteläge.

• De kontrollknappar som används för att utföra uppgifter baserat på konfigurationen av din profil. Om
du t. ex. har ett aktivt samtal kan du spela in med knappen Starta inspelning.

När du accepterar ett röstsamtal (inkommande eller utgående) visas per standard panelen Interaktionskontrolloch
förblir permanent även om du växlar mellan alternativen i Navigeringsfält.

När du accepterar ett e-postmeddelande, en chatt eller en konversation för sociala meddelandenförfrågan är
panelen Interaktionskontroll dold som standard. Använd ikonen (expandera) för att expandera panelen
Interaktionskontroll och visa kundinformationen.
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Kopiera kundinformationen genom att hålla muspekaren över den och klicka sedan på .OBS!

Mer information om den anslutna tidsgränsen finns i Tillstånd och anslutna timers, på sidan 21.Mer information
om att uppdatera CAD-variablerna finns i Redigera samtalsassocierade datavariabler, på sidan 65.

Arbetsyta
Arbetsyta-panelen visas i mitten av Agent Desktop-gränssnittet endast när du accepterar en förfrågan om ett
e-postmeddelande, en chatt eller en konversation för sociala meddelanden.

När du accepterar ett röstsamtal (inkommande eller utgående) visar mittpanelen panelenHjälpinformation.OBS!

I mittpanelen visas information som bygger på ditt val av kontaktkortet i panelen Uppgiftslista. Om du till
exempel väljer en aktiv e-postkontakt visas information om det mottagna e-postmeddelandet i mittpanelen.

I mittpanelen kan du också visa information baserat på ditt val i Navigeringsfält. Om du till exempel väljer
Agentprestandastatistik (om din profil har konfigurerat) visas dina rapporter i mittpanelen.

När du rör muspekaren över antingen i panelen Uppgiftslista eller panelen Agenters interaktionshistorik

visas ikonen (dölj). Klicka på för att stänga panelen och öka ditt arbetsområde.

OBS!

HjälpinformationRuta
Visningspositionen för panelen Hjälpinformation i ditt Agent Desktop-gränssnitt beror på typ av aktiv förfrågan.

När du accepterar en förfrågan om ett e-postmeddelande, en chatt eller en konversation för sociala meddelanden,
visas panelen Hjälpinformation till höger på skrivbordet och panelen Arbetsyta visas i mitten av skrivbordet.
När du accepterar ett röstsamtal (inkommande eller utgående) visas panelen Hjälpinformation i mitten av
skrivbordet.

Widgetarna visas på flikarna i panelen Hjälpinformation på skrivbordet. Varje flik i panelen kan ha en eller
flera widgetar baserat på standardinställningarna för skrivbordslayout som har konfigurerats av administratören.
Mer information finns i Hantera widget, på sidan 107.

Informationen på flikarna i panelen Hjälpinformation är:

• Kontakthistorik (standard): visar historik över kommunikationen med kunden under de senaste
60 dagarna. Kontakthistoriken visar högst 300 poster. När du befinner dig i en konversation på en digital
kanal (e-post, chatt eller sociala meddelanden) med kunden visas tidigare kontakter med kunden på
samma kanal under fliken Kontakthistorik. När du är i ett röstsamtal visar fliken Kontakthistorik
endast röstsamtal.

När du accepterar en kontakt visar fliken Kontakthistorik kunduppgifterna i kronologisk ordning.
Informationen i kundhistoriken inkluderar kundens namn, avslutningsorsak, kötid, uppkopplad tid och
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sluttid. Du kan också titta på de tidigare e-postmeddelandena från kunden genom att klicka på länken
Visa e-postmeddelande.

Fliken Kontakthistorikhämtar information om alla slutförda interaktioner
tillsammans med respektive avslutningsorsak. Om en interaktion inte är
avslutad visas avslutningsorsaken som inte tillämplig.Mer information finns
i Tillämpa en avslutningsorsak, på sidan 48.

OBS!

• Popup-fönstret: visar fliken popup-fönster baserat på standardinställningar för skrivbordslayout.

• Anpassade widgetar: visar anpassade widgetar med flikar baserat på din standardlayout för skrivbord
eller organisationsinställningar. Mer information finns i Hantera widget, på sidan 107.

Du kan placera muspekaren över en fliks rubrik om du vill se det fullständiga namnet på fliken.

Panelen Hjälpinformation behåller ditt val av flikar för en viss interaktion även om du växlar mellan
interaktioner eller anpassade sidor. Anta till exempel att du är i en röstinteraktion och har öppnat fliken
Popup-fönster på panelen Hjälpinformation. Senare växlar du till chattinteraktion och öppnar fliken
Kontakthistorik. När du återgår till röstinteraktion är fliken Popup-fönster fortfarande vald.

Flikvalet finns kvar när du laddar om Agent Desktop. När du rensar cachen går dock flikvalet förlorat.

OBS!

Du kan göra följande:

• Klicka på om du vill maximera en vald flik i panelen Hjälpinformation.

• Du kan ändra ordningen genom att dra och släppa flikarna i panelen Hjälpinformation. Detta gäller för:

• Flikar som visas i panelen Hjälpinformation.

• Flikar som är grupperade under listrutan Fler flikar i panelen Hjälpinformation. Klicka på listrutan
Fler flikar och välj sedan önskad flik.

Ordningen på flikarna är kvar även när du har navigerat bort från panelen Hjälpinformation, laddar om
webbläsaren, tömmer webbläsarens cacheminne eller loggar ut och loggar in igen till Agent Desktop.

Om du vill återställa flikordningen till standardordningen klickar du på ikonen (Fler åtgärder) för >
Återställ flikordning.

Gemensamma funktioner för Nya digitala kanaler

Textbilagor
En bilaga är en fil som skickas tillsammans med ett textmeddelande.

Så här lägger du till en bifogad textbilaga:
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Arbetsordning

Steg 1 Agenter kan antingen Dra och släppa bilagorna i textrutan eller klicka på ikonen och bläddra till filen
för att ladda upp en bilaga tillsammans med svaret i textrutan.

• Du kan bara skicka en bilaga i de format som har konfigurerats av en administratör i policyn
för bilagor.

• Du kan bifoga en bilaga till varje meddelande.

• Du kan skicka flera bilagor med ett textmeddelande.

• Bilagor som inte uppfyller PCI-regeln kommer att tas bort och sådana bilagor blir grå.
Informationsikonen visas. Klicka på informationsikonen och ett felmeddelande med orsaken
till att de(n) bifogade filen/filerna är inaktiverade visas. Detta felmeddelande kan stängas medan
de(n) icke-kompatibla bilagan/bilagorna förblir inaktiverade.

OBS!

Steg 2 Agenter kan förhandsgranska filen och dess storlek innan han eller hon skickar den till kunden.
Steg 3 Klicka på X-ikonen om du vill ta bort en bifogad fil.

E-postbilagor
En bilaga är en fil som skickas tillsammansmed ett e-postmeddelande. Bilagor kan infogas i e-postmeddelandet
eller bifogas som vanlig bifogad fil.

Så här lägger du till en e-postbilaga:

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på ikonen och bläddra till filen om du vill överföra en bifogad fil.

• Administratören konfigurerar maximal filstorlek, filformat och maximalt antal filer som kan överföras.

• Du kan läsa och hämta bilagor från mottagna e-postmeddelanden från e-posttråden.

• Bilagor som inte uppfyller PCI-regeln kommer att tas bort och sådana bilagor blir grå. När du väljer
sådana bilagor visas ett informationsmeddelande ovanför e-postens textruta för att informera om orsaken
till inaktiverade bilagor, och den här banderollen kan stängas medan de icke-kompatibla bilagorna förblir
inaktiverade.

• Om du lämnar e-postens textruta och du har innehåll i e-postmeddelandet sparas ditt utkast.

Steg 2 Agenter kan förhandsgranska filen och dess storlek innan han eller hon skickar den till kunden.
Steg 3 Klicka på X-ikonen om du vill ta bort en bifogad fil.
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Mallar
Agenter kan använda konserverade svar i form av meddelandemallar. Dessa mallar hjälper till att skicka
konsekventa agentsvar och förkorta tiden som krävs för att skicka vanliga meddelanden.

Bifoga en mall

Om du vill använda en mall i en konversation gör du så här:

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på ikonen (mall) i textrutan.

En modal med listan över konfigurerade mallgrupper visas på skärmen.

Fliken Alla mallar består av en lista över alla mallar som har konfigurerats för ett team.

Steg 2 Klicka på Mer om du vill visa en fullständig lista över de mallgrupper som har konfigurerats för ett team.
Steg 3 Välj en mallgrupp om du vill visa en lista över de mallar som har skapats under den mallgruppen.
Steg 4 Välj en mall. Respektive information läses in i skrivrutan.

Du kan använda sökfältet för att filtrera mallnamnet genom att ange ett nyckelord i sökfältet och
välja en mall baserat på resultatet.

OBS!

Steg 5 Klicka på Skicka.

Låsta mallar

Administratörer har behörighet att låsa mallarna när de skapas i administratörskonsolen. Du kan visa
(lås)-ikonen bredvid de låsta mallarna. Du kan använda de låsta mallarna som de är och kan inte redigera
dessa mallar. Om du försöker utföra en redigeringsåtgärd visas ett felmeddelande på skärmen.

Mallar med utbytbara parametrar

Administratörer kan skapa mallar med utbytbara parametrar så att agenter kan skicka anpassade meddelanden
till kunderna. Du kan läsa in dessa mallar i skrivrutan och använda tabb-tangenten för att bläddra mellan de
utbytbara parametrarna och ändra dem.

Mallar med dynamisk ersättning av systemparametrar i chattkonsol

Du kan använda demallar som har konfigurerats av administratörer med systemparametrar i mallens brödtext.
När mallarna används i chatt-konversationer ersätts respektive systemparametrar dynamiskt i textrutan.

Rik formatering

Du kan klicka på ikonen (formatera) om du vill använda RTF-stilar för texten innan du besvarar
meddelandet.

Du kan använda följande RTF-stilar för svarsmeddelandet i skrivrutan:
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BeskrivningFormat

Gör texten fet.Fetstil

Gör texten kursiv.Kursiv

Ritar en linje genom texten.Stryk igenom

Du kan bara använda en stil för den markerade texten. Om du t. ex. vill göra en viss ord eller mening
fetstilt kan du inte använda kursiv stil.

OBS!

RTF-stil i e-postmeddelanden

Du kan använda följande RTF-stilar för svarsmeddelandet i e-postmeddelandets brödtext:

BeskrivningFormat

Gör texten fet.Fetstil

Gör texten kursiv.Kursiv

Stryker under texten.Understrykning

Ritar en linje genom texten.Stryk igenom

Använder ett förinställt teckensnitt och en viss stil i texten.Rubrik 1

Drar in texten och markerar den som en citat med en lodrät linje i
vänstermarginalen.

Blockcitat

Ändrar typsnittsfärg.Typsnittsfärg

Infogar en emoji .Emojis

Drar in texten till vänster.Indrag vänster

Drar in texten till höger.Indrag höger

Skapar en sorterad lista.Lista sorterad efter
ordning

Skapar en punktlista.Lista efter punkt

Infogar en hyperlänk på den markerade texten.Länk

Infogar en tabell i textområdet.Tabell

Avancerade kompositionslägen
E-postmeddelandets skrivruta har stöd för följande två lägen:

• Läsarläge: Klicka på ett e-postmeddelande för att läsa e-postkonversationerna.
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Om du får ett nytt e-postmeddelande i visningsläget visas en banderoll med
meddelandet Visa alla meddelanden för att vidta ytterligare åtgärder
ovanför textrutan.

OBS!

• Skrivläget: du kan skicka standardmeddelanden i skrivläget genom att formatera texten, lägga till bilder,
bifoga filer och så vidare.

Utlösande arbetsflöde
Du kan enkelt integrera Webex kontakt Center med externa system för att säkerställa att kund posterna
synkroniseras i realtid. Det kan du göra med hjälp av arbetsflöden. Du kan utlösa dessa arbetsflöden när du
är i mitten av en konversation med kunden.

Kunderna måste skaffa en nyare version av Connect för att kunna använda den här funktionen.OBS!

Gör följande om du vill utlösa ett arbetsflöde:

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på ikonen (Utlösande arbetsflöde) ovanför textrutan.

Ett popup-fönster med listan över förkonfigurerade arbetsflöden visas på skärmen.

Steg 2 Välj ett arbetsflöde och klicka på knappen Utlös.
Steg 3 Om arbetsflödet har konfigurerats för att acceptera inmatade parametrar från agenten visas ett popup-fönster.

Ange de obligatoriska parametrarna och klicka på knappen Utlös.

När arbetsflödet har utlösts kommer en redRONAningsspårning i form av ett meddelande att läggas till i
chatt-tråden.

Steg 4 Klicka på Skicka.

Meddelanden
Du kan få detaljerad information om chattkonversationer med hjälp av meddelanden. Du kan granska
meddelanden i meddelandetråden under konversationshändelserna och i granskningshistoriken.

Till exempel visas meddelandet Konversation STÄNGDmed den tidigare konversationstidsstämpeln för
Konversation stängd varje gång konversationen ställs i kö på nytt

Kortkommandon

Agent Desktop-kortkommandon för chattkonversationer

Agenter kan använda kortkommandon för chattmeddelanden:
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KortkommandonÅtgärd

CTRL + RETURSkicka chattmeddelanden

Om ett meddelande inte skickas trots att du har klickat på Skicka kan agenterna klicka på länkenKlicka
för att försöka igen för att skicka den igen. Länken Klicka för att försöka igen visas bredvid agentens
namn i chatt-tråden.

OBS!

Agent Desktop-kortkommandon för e-postkonversationer

Agenter kan använda följande kortkommandon för e-postmeddelanden:

KortkommandonÅtgärd

Ctrl + Shift + 6Svara

Ctrl + Shift + 5Svara alla

Ctrl + Alt + SSkicka e-post

Ctrl + Shift + 0Vidarebefordra e-postmeddelande

Läskvitton
När du skickar ett meddelande till kunden spelas ett leveranskvitto in bredvid varje meddelande i
meddelandetråden. För det första meddelandet registreras ett SKICKAT-kvitto; för de andra meddelandena
registreras ett LEVERERAT-kvitto.

Tillstånd och anslutna timers
Följande timers visas på Agent Desktop för alla kanaler (röstsamtal, utgående samtal, avgående och digitala
kanaler):

• Statustimer: Agentstatustimern visas i fältetTillgänglighetsstatus i vågrätt sidhuvud. Timern visar tiden
du har varit i aktuell status. Statusen omfattar Tillgänglig, OVIS eller all passiva status som din
administratör har konfigurerat. Statustimern uppdateras varje sekund och formatet är mm:ss. Om du är
ansluten i mer än en timme ändras formatet till hh:mm:ss (till exempel 01:10:25). När du ändrar status
(till exempel från Tillgänglig till någon passiv) återställs timern till 00:00.

• Passivtimer: Om du är i status Passiv och växlar mellan olika passiv-statusar visar timern den tid
du varit i aktuell status och den totala tid du har varit i passivstatus. Anta till exempel att du är i
status Passiv i 10 minuter och att du tar Lunchrast (passiv status) under 20 minuter. Därefter visas
timern som 20:00/30:00. Lunchrasten är 20 minuter (konfigurerat passiv status) och den totala tid
som du befinner dig i status Passiv är 30 minuter.

När du accepterar ett samtal, en chatt, ett e-postmeddelande eller konversation för sociala meddelanden
visas etiketten Upptagen. Etiketten Upptagen visar att du är upptagen och ansluten till en kund. Under
interaktionenmed kunden visas den anslutna timern i rutan Uppgiftslista och i rutan Interaktionskontroll.
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När interaktionen avslutas visas statustimern i fältet Tillgänglighetsstatus i vågrätt sidhuvud. Du kan
fortsätta att ta emot aktiva begäranden på andra kanaler, beroende på din kanalkapacitet.

Exempel:

• Anta att du befinner dig i statusTillgänglig i tvåminuter och godkänner en förfrågan om inkommande
röstsamtal. StatusenTillgänglig ändras till etikettenUpptagen. Tiden som har gått sedan du godkände
förfrågan till interaktionen avslutas är tio minuter. Avslutningstiden är två minuter. Timern visar
sedan 14:00, som innehåller Tillgänglig statustimer (2 minuter), interaktionstid (10 minuter) och
avslutningstid (2 minuter) och status Tillgänglig.

• Anta att du befinner dig i statusTillgänglig i tvåminuter och godkänner en förfrågan om inkommande
röstsamtal. Statusen Tillgänglig ändras till etiketten Upptagen. Under interaktionen med kunden
ändrar du din status till Passiv så att du inte accepterar några inkommande förfrågningar. Den tid
som förflutit sedan du har ändrat till Passiv till slutet på interaktionen är 10 minuter. Avslutningstiden
är två minuter. Timern visar då 12:00, som innehåller Passiv statustimer plus interaktionstid (10
minuter) och avslutningstid (2 minuter) och status Passiv.

Du kan visa rapporter baserat på din tillgänglighetsstatus och inte baserat
etiketten Upptagen eftersom det inte är en fristående status.

OBS!

• Ansluten timer: När du godkänner ett samtal, chatt, e-post eller konversation för sociala meddelanden
förfrågan visas timern bredvid förfrågan i panelen Uppgiftslista. Timern visar hur lång tid som har gått
sedan du accepterade förfrågan. Den anslutna timern uppdateras varje sekund och formatet är mm:ss.
Om du är ansluten i mer än en timme ändras formatet till hh:mm:ss (till exempel 01:10:25). Den anslutna
timern visas också i panelen Interaktionskontroll.

Tillsammans med den anslutna timern visar panelen Interaktionskontroll en annan timer baserat på den
status som systemet har angett och hur du fortsätter med kommunikationen. När du till exempel sätter
ett samtal i vänteläge visar timern väntetiden bredvid statusen Konsult i vänteläge. Mer information om
statusar som ställs in av systemet finns i Status för röstsamtal, på sidan 31 och E-post- och chattstatus,
på sidan 32.

Panelen Agenters interaktionshistorik visar den anslutna tid som innehåller tiden av kontakten med
kunden tills du avslutar kommunikationen. Anta till exempel att du under ett kundsamtal konsulterar en
annan agent innan du avslutar kommunikationen med kunden. Den anslutna tiden omfattar tiden du har
varit ansluten till kunden och konsulttiden med den andra agenten.

Tabell 4. Timerbyte baserat på användningen

KommentarerTimerTillgänglighetsstatus
i vyn

Användning

-00:00InaktivPassiv – standardstatus
när du loggar in

Anta att du är i status Passiv i 10 minuter och att
du sedan tar en lunchrast (status Passiv) på 20
minuter. Därefter visas timern som 20:00/30:00.

00:00/00:00Ny Passiv status
(Lunchrast)

Passiv till Passiv – när du
manuellt ändrar till någon
annan passiv status. Till
exempel från Passiv till
Lunchrast
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KommentarerTimerTillgänglighetsstatus
i vyn

Användning

För att emot samtal, chatt, e-post eller
konversation för sociala
meddelanden-förfrågningar måste du ställa in din
status som Tillgänglig.

00:00TillgängligPassiv till Tillgänglig –
växla manuellt för att ta
emot kontaktförfrågningar
beroende på din
kanalkapacitet

När du har accepterat en kontaktförfrågan ändras
status Tillgänglig ( ) till etiketten Taget ( ).

Ingen timerTagetTillgänglig till Upptagen
– växlar automatiskt när
du accepterar en
kontaktförfrågan

Du kan ställa in statusen Paasiv om du inte vill
ha inkommande samtal, chatt, e-post eller
konversation för sociala
meddelanden-förfrågningar under interaktionmed
kunden.

Om du under interaktionen med kunden väljer att
ändra till någon passiv status ändras ikonen för
etiketten Upptagen från (Upptagen till
Tillgänglig) till (Upptagen i Passivt läge).

Ingen timerTagetUpptagen till Passiv –
växla manuellt till valfri
passiv status för att inte
acceptera några
kontaktförfrågningar
under interaktion med
kunden

Visar den totala tiden som omfattar den
Tillgänglig statustid när du accepterade förfrågan,
den tid som har gått sedan du accepterade
förfrågan till interaktionens slut (ansluten timer)
och avslutnngstid.

00:00TillgängligUpptagen till Tillgänglig
– växlar automatiskt när
interaktionen avslutas.

Om administratören har definierat Agent
tillgänglig efter utgående samtal som Ja efter att
ett utgående samtal har avslutats, är din status
Tillgänglig även om du har ringt det utgående
samtalet i status Passiv.

Ingen timerTagetPassiv till
Tillgänglig/Upptagen

Om administratören har definierat Agent
tillgänglig efter utgående samtal som Nej blir din
status Passiv när det utgående samtalet avslutas.

Ingen timerTagetPassiv till
Passiv/Upptagen

Dumåste vidta åtgärder i popovernOmdirigeras
vid inget svar (OVIS) och statustimern börjar
från 00:00. Anta till exempel att du befinner dig
i status Tillgänglig i två minuter och accepterar
en förfrågan om inkommande röstsamtal. När du
interagerar med kunden omkring 5 minuter får
du en begäran om e-postkontakt. Om du inte
accepterar e-postbegäran inom den angivna tiden
visas OVIS-popovern. Du kan välja antingen Gå
till passiv eller Gå till tillgänglig. Om du väljer
något av alternativen börjar statustimern från
00:00.

Upptagen/Ingen
timer

OVIS/00:00

Upptagen till
OVIS

Upptagen till OVIS –
växlar automatiskt när du
inte har accepterat en
kontaktförfrågan inom
den angivna tiden.
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Systemtiden måste synkroniseras med nätverkstiden för timern för agentstatus och timern ansluten till
kontaktförfrågan ska kunna visas på rätt sätt.

OBS!

Meddelanden
Meddelanden aviserar dig om nya skrivbordshändelser som kräver din uppmärksamhet. Meddelanden visas
oavsett om du använder ett program eller inte.

Toastermeddelande – webbläsare
Toaster är ett internt webbläsarmeddelande som endast visas om datorns webbläsarflik är i bakgrunden.
Webbläsarens toastermeddelanden visas om Agent Desktop inte är det aktiva webbläsarfönstret eller -fliken.
Agent Desktop Webbläsarens fönster eller flik är inaktivt när

• Du arbetar i andra webbläsarfönster eller -flikar.

• Du arbetar med andra program.

• Du har minimerat Agent Desktop webbläsarens fönster.

Om Agent Desktop inte är aktivt i webbläsarfönstret eller på -fliken kan du få en avisering med ett
ljudmeddelande i webbläsarens aktivitetsfält enligt webbläsarens inställningar. Du måste klicka på
toaster-meddelandet om du vill att ditt Agent Desktop fönster eller din flik ska aktiveras. Följande är beteende
och begränsningar för webbläsarens toastermeddelanden:

• Visning av webbläsar-toastermeddelanden baseras på inställningarna för ditt operativsystem och
webbläsare.

• Du måste aktivera behörigheter för webbläsarens toastermeddelanden för operativsystemet och
webbläsaren.

• Du måste tillåta webbläsarbehörigheter när du blir ombedd.

• Hur popup-fönstret för toaster-meddelanden placeras beror på operativsystemet.

• Det går inte att stapla toaster-meddelanden i webbläsaren. En nytt meddelande ersätter det befintliga
meddelandets popup-fönster.

Mer information om vilka webbläsare som stöds finns i Webbläsarkrav, på sidan 2.

• Toaster-meddelanden gäller för samtal, chattar, e-postmeddelanden och konversationer för sociala
meddelanden. Toaster-aviseringar innehåller aviseringsmeddelandet, telefonnumret, namnet eller
e-postadressen av kunden. Till exempel: inkommande e-post från johndoe@gmail.com.

• Administratören konfigurerar tidsintervallet för toaster-meddelanden så att de stängs automatiskt.
Timeout-värdet används i Chrome-webbläsareförWindows OS, Chrome OS och macOS. De andra
webbläsare som stöds följer dock inte alltid de konfigurerade timeout-värdena för meddelanden.

OBS!
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Webbläsarinställningar för Chrome
Toaster-meddelanden kanske inte visas i Chrome-webbläsaren för Windows 10 och Windows 11. Om du vill
visa meddelandena på skrivbordet och inte i panelen Hantera meddelanden i Windows 10 och Windows 11
inaktiverar du funktionen Aktivera internt meddelande i webbläsaren Chrome (version 86 och tidigare).
Toaster-meddelanden som visas på skrivbordet kommer att ha det interna formatet.

Arbetsordning

Steg 1 Öppna Chrome och ange chrome://flags/#enable-native-notifications i adressfältet.
Steg 2 Tryck på tangentbordets Retur-tangent.
Steg 3 Välj alternativet Inaktiverat från den märkta listrutan.
Steg 4 Klicka på Starta om nu.

Meddelanden visas på ditt skrivbord i det interna formatet.

Skrivbordsmeddelande
Skrivbords- eller programnivåmeddelanden visas i det övre högra hörnet av Skrivbordet. Följande är beteende
och begränsningar för skrivbordsmeddelanden:

• Skrivbordsmeddelanden kan staplas.

• Skrivbordsmeddelanden kan avvisas eller stängas automatiskt.

• Skrivbordsaviseringar Skrivbordet visas baserat påMeddelandeinställningarna. Mer information finns
i Aktivera eller inaktivera meddelandeinställningar, på sidan 54.

Administratören konfigurerar följande:

• Antal skrivbordsmeddelanden som ska visas i taget.

• Tidsintervallet efter vilket skrivbordsmeddelanden ska stängas automatiskt. Den konfigurerade tidsgränsen
för meddelanden gäller för webbläsare som stöds i Windows OS och Chrome OS. I macOS kommer de
webbläsare som stöds att stänga meddelandena automatiskt.

Skrivbordsmeddelanden gäller för samtal, chattar, e-postmeddelanden och konversationer för sociala
meddelanden. Meddelandet innehåller namnet på kunden, telefonnumret, chattmeddelandet eller information
om förfrågan. Följande är exempel på detta:

AviseringÅtgärd

Återuppta inspelning automatiskt

Inspelningen kommer att återupptas inom 5 sekunder.

När en samtalsinspelning återupptas.

Kundinformationen har uppdaterats

Dina ändringar har ersatts med uppdaterade samtalsdata.

När flera användare redigerar de data som är
associerade med CAD-variabelvärdena
samtidigt.
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AviseringÅtgärd

Popup-fönster som levereras

Popup-fönstret har levererats till dig.

Öppna popup-skärm på nytt eller <Screen Pop
hyperlink>

Beroende på routingkonfigurationen som din
administratör har ställt in i Flow Designer kan du
se antingen den anpassade visningstexten eller
hyperlänken Öppna popup-fönster igen.

OBS!

När ett popup-fönster på skärmen levereras
utan problem.

Konsultera anslutna

Din förfrågan om konsultering har accepterats.

När en annan agent accepterar din förfrågan
om konsultering.

Konferens ansluten

Din konferensförfrågan har accepterats.

När en annan agent accepterar din
konferensförfrågan.

Konsulteringssamtal i vänteläge

Ditt konsulteringssamtal har satts i vänteläge.

När en förfrågan om ett konsulteringssamtal
försätts i vänteläge.

Automatiskt avslutning

Ditt samtal har avslutats automatiskt.

När ett samtal automatiskt avslutats.

Meddelanden från Sven Svensson

Ok. Tack!

När du får ett chattmeddelande från kunden.

Meddelanden från Sven Svensson

Skickade en bilaga.

När du skickar en bilaga till kunden.

Meddelanden från Barbara Hecker

Hej! Detta här är Barbara Hecker. Hur kan jag ...

När du skickar konferens-chattmeddelandet
till en annan agent.

Avslutad chatt från Jason Welch

Chatten har avslutats.

När kunden avslutar ett chattmeddelande.

Teamet har ändrats

Du är nu inloggad i Sales_Team.

När du ändrar ditt team.

Inkommande samtal från Sven Svensson

00:02

När du får ett inkommande samtal från
Webex App.

Meddelande från Sven Svensson

Ok. Tack!

När du får ett chattmeddelande från Webex
App.

Inkommande möte från Jenny Anderssons personliga rum

00:02

När du får en mötesförfrågan från Webex
App.
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AviseringÅtgärd

Schemalagt möte för demo

Om 5 minuter

När mötesnamnet för ett schemalagt möte inte har
definierats visas namnet på standard personligt rum
som meddelanderubrik. Exempel: Jenny
Anderssons personliga rum.

OBS!

Ommötet har startats ersätts den återstående tiden med texten
Nu.

Schemalagt möte för demo

Nu

När du får en förfrågan om ett schemalagt
möte från Webex App.

• I Uppgiftslistapanelen, en märke i varje chatt och konversation för sociala meddelandenuppgift
visar antalet olästa meddelanden.

• Du aviseras med ett ljudmeddelande när du får en chatt, en konversation för sociala meddelanden
eller en e-postbegäran.

OBS!

Agentstatus
Agentstatusen refererar till din arbetsstatus när du använder Agent Desktop. Följande är agentstatus:

• Status som du har angett – avgör om du kan ta emot och acceptera kontakter i alla kommunikationskanaler
(samtal, chatt, e-post eller konversation för sociala meddelandenförfrågan). Mer information finns i Status
för agenttillgänglighet, på sidan 27.

• Status som systemet har angett – det tillstånd som systemet tilldelar dig baserat på den kanal som du
kommunicerar genom. Mer information finns i Status för röstsamtal, på sidan 31 och E-post- och
chattstatus, på sidan 32.

Status för agenttillgänglighet
Följande agentstatus visas på Agent Desktop som gäller för alla kanaler (röstsamtal, utkoppling, utgående
samtal och digitala kanaler):

• Tillgänglig

• Inaktiv, på sidan 28

• OVIS, på sidan 28

Följande är agentetiketten:

• Taget, på sidan 29
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Tillgänglig

Status Tillgänglig visar att du är redo att godkänna och svara på kontaktförfrågningar som dirigeras till dig.
När du har loggat in måste du välja Tillgänglig i listrutan för att kunna ta emot röstsamtal-, chatt-, e-post-
och konversation för sociala meddelanden-förfrågningar. Statusen Tillgänglig föregås av en grön ikon ( ).

• All kommunikation som röstsamtal, chatt, e-post, konversation för sociala meddelanden eller
kampanj dirigeras till dig endast när ditt tillstånd är inställt på Tillgänglig. Mer information finns
i Ändra tillgänglighetsstatus, på sidan 47.

• Fördröjningen beror på nätverksanslutningen.

OBS!

Inaktiv

Status Passiv betyder att du är inloggad men inte redo att godkänna några dirigerade förfrågningar. När du
loggar in på skrivbordet ställs din status in som standardorsak för inaktivitet som har konfigurerats av
administratören.

Administratören konfigurerar flera passiva orsaker som är passande för ditt företag. Om du måste arbeta
offline för ett möte, träning eller lunch ändrar du din status till ett passivt skäl genom att välja ett alternativ i
listrutan. De av administratör definierade passiv-statusarna föregås av en grå ( ) ikon.

Dessutom kan du välja en orsak för viloläge medan du interagerar med en kund. till exempel under en chatt
med kunden eller när du svarar på ett e-postmeddelande. Kontakta din arbetsledare om du vill ha mer
information om vilken orsak till passivt tillstånd som ska användas.

Om du har status Tillgänglig eller Passiv utan pågående konversationer kan din arbetsledare logga ut
dig från Skrivbordet. Du måste logga in igen för att få tillgång till Skrivbordet. Mer information finns
i Logga in på Agent Desktop, på sidan 43.

OBS!

OVIS

Status OVIS (Omdirigering vid inget svar) anger att du inte har godkänt en förfrågan om röstsamtal, chatt,
e-post eller konversation för sociala meddelanden inom den angivna tiden. Röstsamtal-, chatt-,
e-postmeddelande- eller konversation för sociala meddelanden-förfrågan returneras till kön. Systemet ändrar
din status från Tillgänglig till OVIS. Status RONAföregås av en röd ikon ( ).

Administratören konfigurerar tillgänglig tid för att ta emot en inkommande begäran från alla kanaler. Om den
konfigurerade maximala tiden är över åtta sekunder blinkar åtgärdsknappen i rutan fem sekunder innan status
ändras till OVIS.

Om du inte kan acceptera förfrågan inom den angivna tiden i timern, åtgärdsknappen i popover blinkar i några
sekunder och din status ändras till OVIS (Vidarebefordran om inget svar). Förfrågan returneras till kön.

Systemet kan inte leverera några nya kontaktförfrågningar under följande förhållanden:

• Förfrågningen besvaras inte i status Tillgänglig.

• Angivet Uppringningsnummer eller Anknytning är felaktigt.
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När din status ändras till OVIS visas en popover med följande alternativ:

• Gå till passiv: När du klickar på Gå till passiv ändras statusen från OVIS till den standardorsak för
inaktivitet som har konfigurerats av administratören.

• Gå till tillgänglig: När du klickar påGå till tillgänglig ändras statusen frånOVIS tillTillgänglig. Status
Tillgänglig visar att du är redo att acceptera och svara på kontaktförfrågningar som dirigeras till dig.

När en begäran om inkommande samtal inte levereras till dig på grund av ett fel i nätverket, telefonen eller
andra enheter har ditt tillstånd inställningen OVIS. Det går att klicka på Gå till passiv som visas i rutan och
kontakta administratören för att undersöka situationen.

• Du kan inte ändra status till OVIS manuellt.

• Om du vill acceptera en förfrågan om röstsamtal, chatt, e-postmeddelande eller konversation för
sociala meddelanden måste du ändra din status från OVIS till Tillgänglig manuellt.

• Om programmet Skrivbordet inte är aktivt i webbläsarens fönster eller flik aviseras du med ett
toaster-meddelande när din status ändras till OVIS. Mer information finns i Toastermeddelande –
webbläsare, på sidan 24.

OBS!

Taget

EtikettenUpptagen visar att du är upptagen och ansluten till en kund. När du har accepterat en kontaktförfrågan
ändras status Tillgänglig ( ) till etiketten Upptagen ( ).
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Om du under interaktionen med kunden väljer att ändra till någon passiv status ändras ikonen för etiketten
Upptagen från (Upptagen till Tillgänglig) till (Upptagen i Passivt läge).
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Den anslutna timern visas i rutan Interaktionskontroll och inte i fältetTillgänglighetstillstånd. När interaktionen
avslutas visas status och timer. Mer information finns i Tillstånd och anslutna timers, på sidan 21.

När du är i tillståndetTillgänglig ( ) kan du fortsätta att ta emot aktiva förfrågningar i andra kanaler, beroende
på kanalkapacitet.

Agent Desktop behåller tillgänglighetstillstånd även om du stänger webbläsaren eller rensar webbläsarens
cacheminne.

OBS!

Status för röstsamtal
Röstsamtalsstatus initieras av systemet. Samtalsstatusen ändras beroende på din åtgärd för samtalet och om
du kommunicerar med en kund eller en annan agent. När du till exempel sätter ett samtal i vänteläge visar
panelen Interaktionskontroll status som Parkerad.

Ansluten timer: När du godkänner ett samtal, chatt, e-post eller konversation för sociala meddelanden förfrågan
visas timern bredvid förfrågan i panelen Uppgiftslista. Timern visar hur lång tid som har gått sedan du
accepterade förfrågan. Den anslutna timern uppdateras varje sekund och formatet är mm:ss. Om du är ansluten
i mer än en timme ändras formatet till hh:mm:ss (till exempel 01:10:25). Den anslutna timern visas också i
panelen Interaktionskontroll.

När du kommunicerar med uppringaren (kunden) eller en annan agent anges, baserat på din åtgärd, följande
röstsamtalsstatus av systemet:
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• Ringer – anger att det inkommande popovern för inkommande samtal visas i det nedre högra hörnet på
skrivbordet. Om du inte kan besvara samtalet inom den tid som administratören har konfigurerat, returneras
samtalet till kön. Systemet ändrar din status från Tillgänglig till OVIS.

• Samtal i vänteläge – visar att du har placerat kunden i vänteläge.

• Konsult begärd – anger att du har påbörjat ett konsultsamtal.

• Konsultering – anger att du konsulterar en annan agent.

• Konsult i vänteläge – visar att du har placerat den konsulterande agenten i vänteläge.

• Ikon Konferens med < telefonnummer eller namn på agenten > – visar en 3-vägskommunikation mellan
dig, kunden och en annan agent.

• Avslutning – visar att du har avslutat ditt röstsamtal med kunden.

E-post- och chattstatus
Förfrågningsstatus för chatt och e-post startas av systemet och ändras när du fortsätter med kommunikationen.

E-poststatus

• Avslutning – visar att du har avslutat din e-postkommunikation med kunden.

Status på chattar och sociala kanaler

Följande är status för chatt- och sociala kanal-förfrågningar:

• Konferens begärd – anger att du har påbörjat en konferenschatt.

• Konferens – anger en 3-vägskommunikation mellan dig, kunden och en annan agent.

• Avslutning – visar att du har avslutat chatten eller konversation för sociala meddelanden med kunden.

Tillgänglighet
Agent Desktop stöder funktioner som förbättrar tillgängligheten för användare med dålig syn eller
synnedsättning. Följande tabell visar hur du navigerar i Agent Desktopmed hjälp av tillgänglighetsfunktionerna.

Webbtillgänglighet

Använd följande knapparFör att utföra följande åtgärderAgent Desktop Element

Upp- och nedpilarBläddra igenom de sparade e-postadresserna
i den listrutan.

Logga in

AngeVälj en e-postadress.Logga in
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Använd följande knapparFör att utföra följande åtgärderAgent Desktop Element

Mac-tangentbord: Command
+ vänsterpil

Windows-tangentbord: Alt +
vänsterpil

Ändra den valda e-postadressen.Logga in

AngeLogga in på Agent Desktop.Logga in

Högerpil och enterVälj antingenUppringningsnummer eller
Anknytning.

Inloggningsuppgifter för station

Flik

Höger- och vänsterpilar

Fokusera på och välja alternativet i
dialogrutan Uppringningsnummer eller
Anknytning.

Inloggningsuppgifter för station

FlikNavigera bland elementen i dialogrutan
Uppringningsnummer eller Anknytning.

Inloggningsuppgifter för station

Upp- och nedpilarVälj ett teamnamn från listrutan Team.Inloggningsuppgifter för station

AngeVälj ett alternativ.Inloggningsuppgifter för station

EscStäng dialogrutan
Stationsautentiseringsuppgifter.

Inloggningsuppgifter för station

Tab och enterÅtkomst till Meddelandecenter.Meddelandecenter

Upp- och nedpilarBläddra igenom meddelandena.Meddelandecenter

Tab, sedan Enter eller
blanksteg

Markera alla aviseringar som lästa, öppna
en skärm pop igen, Stäng en avisering och
ignorera aviseringar.

Meddelandecenter

ESC eller RETUR eller blank
steg

Stäng dialogrutan Meddelandecenter.Meddelandecenter

Upp- och nedpilarBläddra igenom agentstatusen i listrutan.Agentstatus

AngeVälj en agentstatus.Agentstatus

ESC eller RETUR eller blank
steg

Stäng dialogrutan agentstatus.Agentstatus

Enter eller blankstegÖppna dialogrutan användarprofil.Användarprofil

Tab och enterNavigera genom alternativen i dialogrutan
användarprofil.

Användarprofil

EscStäng dialogrutan användarprofil.Användarprofil

Tab och enterInställningar för meddelanden om
åtkomst .

Meddelandeinställningar
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Använd följande knapparFör att utföra följande åtgärderAgent Desktop Element

Tab och blankstegAktivera eller inaktivera alternativ
(växlingsknappar) i
Meddelandeinställningar.

Meddelandeinställningar

PiltangenternaÖka eller minska ljudvolymen.Meddelandeinställningar

Tab, sedan Enter eller
blanksteg

Tysta ljud, sätt på ljud eller spela upp ljud.Meddelandeinställningar

Tab och blankstegVäxla till mörkt läge (växlingsknapp).Mörkt läge

Tab och enterÖppna dialogrutan Kortkommandon.Kortkommandon

Tab och enterNavigera genom elementen i dialogrutan
Kortkommandon.

Kortkommandon

Tab, sedan Enter eller
blanksteg

Avmarkera sökkriteriet i sökfältet.Kortkommandon

Tab och enterSortera kolumner i dialogrutan Lista med
kortkommandon.

Kortkommandon

Tab, sedan upp-och
ner-pilarna

Bläddra genom listanmed kortkommandon.Kortkommandon

Tab, sedan Enter eller
blanksteg

Maximera, återställa och stänga dialogrutan
Lista med kortkommandon.

Kortkommandon

Tab och enterLadda ner felrapport.Felrapport

Vänster eller höger-pilarNavigera genom rapporterna.Agentprestandastatistik
Rapporter

AngeVälj rapport.Agentprestandastatistik
Rapporter

PiltangenternaVäxla mellan uppgifter.Uppgiftslista

Enter eller blankstegVälj en uppgift.Uppgiftslista

Höger- och vänsterpilarNavigera bland alla kanaler inom Agenters
interaktionshistorik.

Agenters interaktionshistorik

AngeVälj en kanal.Agenters interaktionshistorik

FlikVäxla mellan kontakthistoriken i en viss
kanal.

Agenters interaktionshistorik

AngeAcceptera en popover-förfrågan.Ruta

FlikVäxla mellan popover-förfrågningar.Ruta
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Använd följande knapparFör att utföra följande åtgärderAgent Desktop Element

FlikNavigera bland elementen i
Interaktionskontroll.

Interaktionskontroll

AngeVälj ett alternativ.Interaktionskontroll

FlikVäxla mellan CAD-variabelvärden.CAD-variabler

Enter eller blankstegVälj ett CAD-variabelvärde.CAD-variabler

Höger- och vänsterpilarVälj ett radioknappsalternativ.Överföra, konsultera eller
konferens

Upp- och nedpilarVälj alternativ i listrutan.Överföra, konsultera eller
konferens

AngeVälj ett alternativ.Överföra, konsultera eller
konferens

EscStäng dialogrutan.Överföra, konsultera eller
konferens

Tab, sedan Enter eller
blanksteg

Navigera genom alternativen.Chatt och Konversation för
sociala meddelanden

Tab, sedan Enter eller
blanksteg

Visa eller dölj kontaktinformation.Chatt och Konversation för
sociala meddelanden

Tab, sedan Enter eller
blanksteg

Navigera genom alternativen.E-post

Tab, sedan Enter eller
blanksteg

Visa eller dölj kontaktinformation.E-post

Tab, sedan Enter eller
blanksteg

Välj RTF-stil.E-post

Höger- och vänsterpilarVälj antingen Adressbok eller Knappsats.Utgående samtal

Upp- och nedpilarBläddra genom posterna i Adressbok eller
de uppringda numren i Knappsats.

Utgående samtal

Tab, sedan Enter eller
blanksteg

Avmarkera sökkriteriet i sökfältet.Utgående samtal

Tab och enterVälj en kontakt från Adressboken för att
ringa ett samtal.

Utgående samtal

Tab, sedan Enter eller
blanksteg

Navigera genom
knappsatsnummerknapparna på
Knappsatsenför att ringa ett samtal.

Utgående samtal

EscStäng dialogrutan Utgående samtal.Utgående samtal
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Använd följande knapparFör att utföra följande åtgärderAgent Desktop Element

Tab, sedan Enter eller
blanksteg

Maximera och återställ widgetar.Hjälpinformation

Höger- och vänsterpilarNavigera över flikarna i panelen
Hjälpinformation.

Hjälpinformation

Enter eller blankstegVälj en flik.Hjälpinformation

Tab eller upp- och nerpilarNavigera bland elementen på fliken.Hjälpinformation

Tab och enterÖppna Visa e-postmeddelande länken på
fliken Kontakthistorik.

Hjälpinformation

Tab, sedan Enter eller
blanksteg

Navigera genom att alternativen Redigera
layout.

Hjälpinformation

Tab och enterÅterställ hela skrivbordslayouten.Vilande skrivbordslayout

Tab, sedan Enter eller
blanksteg

Navigera mellan och välj element i
dialogrutan Återställ layoutbekräftelse.

Vilande skrivbordslayout

Tab, sedan Enter eller
blanksteg

Visa och dölj dialogrutan
Avslutningsorsaker.

Avslutn

FlikNavigera genom elementen i dialogrutan
Avslutningsorsaker.

Avslutn

Tab, sedan Enter eller
blanksteg

Avbryt automatisk avslutning.Avslutn

Upp- och nedpilarVälj ett radioknappsalternativ.Avslutn

Tab, sedan Enter eller
blanksteg

Skicka avslutning.Avslutn

FlikNavigera genom elementen i dialogrutan
Hjälpcenter.

Hjälp

AngeVälj ett alternativ.Hjälp

Shift + Tab och EnterFå åtkomst till ett särskilt hjälpavsnitt på en
ny flik.

Hjälp

EscStäng dialogrutan Hjälpcenter.Hjälp

Flik

Enter eller blanksteg

Logga ut från Agent Desktop.Logga ut

Tab, sedan upp- och nerpilarNavigera bland elementen i Webex App.Webex App

Enter eller blankstegVälj ett alternativ.Webex App
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Support för skärmläsare
Agent Desktop Stöder även skärmläsningsprogrammet JAWS för elementen som anges nedan.

Mer information om JAWS-versionen som stöds finns i VPAT-rapporten för Cisco Webex Contact Center .

AnteckningarElementPanel eller sida eller
widget

Skärmläsaren läser upp ikonnamn, rubrik,
fältnamn, kombinationsruta, listruta,
växlingsknapp, textruta, sökalternativ,
felmeddelande, antal objekt i listan, hjälptext,
visa eller dölj och kortkommando för att
fortsätta.

JAWS-skärmläsaren läser inte den
automatiskt skapade listrutan som
visas baserat på sökkriterierna.

OBS!

Ikoner och användargränssnittAgent Desktop

Skärmläsaren läser upp e-postadressen och nästa
åtgärdsobjekt för att fortsätta.

FältnamnLogga in

Skärmläsaren läser upp felmeddelandet som
resulterat av att uppgifterna för
stationsinloggning inte gick att skicka in. Till
exempel när uppringningsnumret är ogiltigt.

Fel i dialogrutan
Stationsautentiseringsuppgifter.

Stationsinloggning

Skärmläsaren läser antal olästa meddelanden och
alternativen i dialogrutan.

MeddelandeantalMeddelandecenter

Skärmläsaren läser upp listrutan agentstatus.ListaAgentstatus

Skärmläsaren läser upp profilalternativen.AlternativAnvändarprofil

Skärmläsaren läser upp den beskrivande
hjälptexten för den routingtyp som är kopplad
till profilen.

Kanalkapacitet

Skärmläsaren läser upp den beskrivande
hjälptexten i alternativen för
meddelandeinställningar: Aktivera
meddelanden, Aktivera tysta meddelanden
och Aktivera ljudmeddelanden.

HjälptextMeddelandeinställningar

Skärmläsaren läser kolumnrubriken och
radvärdena.

Kolumnrubriker och -raderKortkommandon

Skärmläsaren läser upp felrapportens
nedladdningsstatus.

StatusHämta felrapport
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AnteckningarElementPanel eller sida eller
widget

Skärmläsaren läser widgeten.TitelAgentprestandastatistik

Skärmläsaren läser varje tabellrubrik och varje
cell i tabellen.

Tabell

Skärmläsaren läser upp kontaktförfrågningens
namn, telefonnummer eller e-postadress och
kanaltypen. Exempel: e-post från
johndoe@gmail.com.

KontaktförfråganUppgiftslista Och
popover

Skärmläsaren läser upp namnet på
kontaktförfrågan, telefonnumret eller
e-postadressen, kanaltypen och andra detaljer.

KontakthistorikAgenters
interaktionshistorik

Skärmläsaren läser upp titeln på en widget och
dess innehåll.

Rubrik och innehållWidget

Skärmläsaren läser upp innehållet i adressboken.AdressbokUtgående samtal

Skärmläsaren läser upp numret på knappsatsen.KnappsatsUtgående samtal

Skärmläsaren läser de alternativ som finns i
dialogrutanHjälpcenter, innehållsförteckningen
och hyperlänkens text.

DialogrutaHjälp

Åtkomst till kortkommandon
Använd kortkommandon för att enkelt få tillgång till skrivbordsfunktionerna. Kortkommandon definierar ett
alternativt sätt att utföra en viss åtgärd på skrivbordet. För att utföra ett kortkommando bör du kontrollera att
fokus ligger på skrivbordsskärmen.

Kontrollera att tangentbordsspråket på ditt operativsystem är engelska (USA) för alla Skrivbordet
kortkommandon så de fungerar som förväntat.

OBS!

Så här kommer du åt kortkommandolistan:

Innan du börjar

Du måste vara inloggad på Skrivbordet. Mer information finns i Logga in på Agent Desktop.

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på Användarprofil i övre högra hörnet på Skrivbordet.
Steg 2 I avsnittet Hjälp klickar du på Kortkommandon.

I dialogrutan Lista med kortkommandon visas följande:
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• Fördefinierade kortkommandon

• Motstridiga kortkommandon

• Du kan öppna Listan med kortkommandon med kortkommandot CTRL + ALT + F.

• Kortkommandona svarar inte om det finns samma tangenter som har tilldelats att utföra mer
än en åtgärd. Du måste kontakta administratören för att lösa motstridiga kortkommandon.

• Använd sökfältet för att filtrera listan.

OBS!

Steg 3 (Valfritt) Så här drar eller ändrar du dialogrutan Lista med kortkommandon:

• Om du vill dra dialogrutan håller du muspekaren över dialogrutan. Muspekaren ändras till . Klicka på
och dra dialogrutan till önskad plats.

• Om du vill ändra storlek på dialogrutan håller du muspekaren över dialogrutans kant. Pekaren ändras till

eller (storlekshandtaget) beroende på hur pekaren placeras. Klicka och dra handtaget för att ändra
dialogrutans storlek.

• Du kan inte ändra storlek på dialogrutan utöver minimibredden och höjden på 480 x 320 pixlar. Detta
säkerställer att innehållet i dialogrutan alltid förblir läsbart.

• Om du vill maximera dialogrutan klickar du på .

Agent-kortkommandon
Följande tabell innehåller de enhetsspecifika kortkommandon som du har:

Om du använder Mac-tangentbordet trycker du på Alternativ i stället för Alt. Om du till exempel vill
gå till läget Tillgänglig trycker du på Kontroll-Alternativ-R.

OBS!

Tabell 5. Lista över Agent Desktop-kortkommandon (Windows)

KortkommandonÅtgärdGrupp

Ctrl + Alt + RGå till status TillgängligAgentstatus

CTRL + ALT +
N

Gå till status Passiv

Ctrl + Alt + AAcceptera chatt/e-post/socialtTillämpning

Ctrl + Alt + PVäxla mellan popover

Ctrl + Shift + 9Visa/dölj popover

Ctrl + Shift + 4Acceptera alla (synliga) popovers
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KortkommandonÅtgärdGrupp

Ctrl + Alt + SSkicka e-postE-posthantering

Ctrl + Shift + 6Svara

Ctrl + Shift + 5Svara alla

Ctrl + Alt + TÖppna navigeringsflikenInbäddad
skrivbordsbild

Ctrl + Alt + BUppdatera

CTRL + ALT +
V

Parkera/återuppta samtalInteraktionskontroll

Ctrl + Skift + ZPausa/återuppta inspelning

Ctrl + Alt + HKonferensförfrågan för samtal/chatt

CTRL + ALT +
C

Konsultförfrågan om samtal

Ctrl + Alt + EAvsluta för alla kanaler

CTRL + ALT +
X

Överför förfrågan för alla kanaler

CTRL + ALT +
M

Spara redigerade CAD-variabelvärden

CTRL + ALT +
Z

Återställ redigeradeCAD-variabelvärden

Ctrl + Alt + YExpandera/komprimera

Ctrl + Alt + WAvslutningsorsak

Ctrl + Alt + 1Öppna startsidanHitta rätt

Ctrl + Alt + 2Öppna sida med Agentprestandastatistik

Ctrl + Alt + IÖppna MeddelandecenterAvisering

CTRL + ALT +
D

Aktivera tysta meddelanden

Ctrl + Alt + OÖppet utgående samtalRinga ut

Ctrl + Shift + 8Växla mellan aktiva uppgifterUppgiftslista

Ctrl + Shift + 7Visa/dölj aktivitetspanelen
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KortkommandonÅtgärdGrupp

CTRL + ALT +
U

Öppna användarprofilAnvändarprofil

Ctrl + Alt + LLogga ut

CTRL + ALT + FÖppna lista med kortkommandon

Ctrl + Shift + 2Hämta felrapport

Ctrl + Shift + 3Öppna Webex-programWebex-program

Ctrl + Shift + 1Minimera/återställ Webex-program

• Ordningen på kortkommandona i Navigeringsfältbaseras på den ordning som den relateradewidgeten
eller den anpassade sidan konfigureras i Desktop-layouten. Om till exempel ikonen Customer
Experience Analytics är det tredje objektet i navigeringsfältet öppnas sidan Customer Experience
Analytics med Ctrl + Alt + 3.

• De bokstäver som används i kortkommandona är inte skiftlägeskänsliga.

OBS!
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K A P I T E L 2
Arbeta med Agent Desktop

• Logga in på Agent Desktop, på sidan 43
• Installera programmet Skrivbordet, på sidan 46
• Ändra tillgänglighetsstatus, på sidan 47
• Svara på timeouten för inaktivitet, på sidan 48
• Tillämpa en avslutningsorsak, på sidan 48
• Ta bort avslutad interaktion, på sidan 49
• Lös skrivbordsproblem, på sidan 50
• Popup-fönster, på sidan 50
• Användarprofil, på sidan 52
• Webex App, på sidan 56
• Lägga till emojis i WhatsApp-konversation, på sidan 60
• Logga ut från Skrivbordet, på sidan 61

Logga in på Agent Desktop
Kom ihåg följande saker när du använder Agent Desktop:

• Multipel inloggning: Du kan inte öppna Agent Desktop från flera webbläsare eller flera flikar av samma
webbläsarfönster.

Om du har loggat in på flera instanser av Agent Desktop och om du växlar mellan webbläsare eller flikar
för att öppna Agent Desktop, visas ett meddelande. Klicka på Fortsätt i meddelandet för att logga in på
Agent Desktop i det webbläsarfönstret.

Om du klickar på Fortsätt när du sitter i ett samtal tar det 4–5 sekunder för panelen Interaktionskontroll
att laddas.

• Inloggningsproblem: Du måste kontakta administratören för att lösa eventuella inloggningsproblem.
Följande situationer kan hindra dig från att logga in på Agent Desktop:

• Om uppringningsnumret är ogiltigt, inte registrerat eller redan används av en annan användare.

• Om innehavaren, profilen, kompetensen eller agentbehörigheterna och inställningarna inte har
konfigurerats.

• Om det är problem med nätverket eller API (Application programming Interface).
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• Läs in webbläsaren igen: Läs in webbläsaren på nytt för att uppdatera sessionen om det inte går att
återställa sessionen på grund av anslutningsfel, uppnådd tidsgräns för session eller lokalt lagringsproblem.

• Banderoll: Ett meddelande visas som en banderoll högst upp i Agent Desktop och informerar om att
vissa funktioner inte är tillgängliga. När administratören löser problemet måste du läsa in Agent Desktop
webbsidan på nytt. När du läser in webbläsaren igen tas banderollen bort och alla funktioner finns
tillgängliga på Agent Desktop.

Innan du börjar

Kontrollera att din telefon är redo att ta emot samtal.

Arbetsordning

Steg 1 I webbläsarens adressfält anger du den webbadress som du har fått av administratören.
Steg 2 Ange ditt användarnamn och klicka på Nästa.

Om du vill ändra den valda e-postadressen trycker du kortkommandona ALT + VÄNSTERPIL
(Windows) eller Command + vänsterpil (Mac).

OBS!

Steg 3 Ange ditt lösenord och tryck på Logga in.

Dialogrutan Stationsautentiseringsuppgifter visas.

Om du vill hämta ett bortglömt lösenord klickar du på Glömt lösenord och anger den sexsiffriga
bekräftelsekoden som har skickats till din e-postadress.

OBS!

Om administratören konfigurerar standarduppringningsnumret (katalognummer) är standarduppringsnumret
förifyllt i fälten Uppringningsnummer och Anknytning.

Om administratören begränsar uppringningsnummer till standard uppringningsnummer kan du inte redigera
det förifyllda uppringningsnumret när du loggar in på Agent Desktop. Fälten Uppringningsnummer och
Anknytning är skrivskyddade. I det här fallet hoppar du över steg 4 och steg 5.

Steg 4 I avsnittet Uppringningsnummer/anknytning anger du ett telefonnummer för inkommande och utgående
samtal. Radioknappen Uppringningsnummer är markerad som standard .

• Markera kryssrutan internationellt uppringningsformat . Välj landskod baserat på din geografiska
plats i listrutan. Du kan också ange en landskod eller ett landsnamn för att filtrera listan. Ange
uppringningsnumret. Uppringningsnummer valideras baserat på landskoden. Följande format stöds:

• Landsnummerformat: + [Country Code][Phone Number]

Välj landsnumret i listrutan och ange endast telefonnumret.

Till exempel <+120> 15532447

Internationella nummerformat är markerat och standardvärdet är +1.OBS!

• Avmarkera kryssrutan internationellt uppringningsformat om du vill använda ett annat nummerformat.
Ange uppringningsnumret. Följande format stöds:

• E.164 nummerformat: [+][landskod][nummer]

Till exempel +11234567890
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• IDD (internationell direktuppringning)-format: [IDD][landskod][nummer]

Till exempel 01161123456789

Uppringningsnumrets format beror på var du befinner dig. Konsultera administratören för mer
information om formatinställningar.

OBS!

Steg 5 (Valfritt) Om du använder en uppringningsenhet väljer du radionknappenAnknytning och anger anknytningen
som har konfigurerats av administratören (till exempel 10078). Anknytningen har stöd för högst 18 siffror.

Steg 6 Välj teamet att koppla till i listrutan i avsnittet Team eller filtrera listan med sökfältet.
Steg 7 (Valfritt) Markera kryssrutan Kom ihåg mina autentiseringsuppgifter för att spara stationens

autentiseringsuppgifter för framtida inloggningar.

• När du avmarkerar kryssrutan Kom ihåg mina inloggningsuppgifter sparas inte
inloggningsuppgifterna för framtida inloggningar. Du måste ange inloggningsuppgifterna
manuellt varje gång du loggar in i Agent Desktop.

• Dialogrutan Stationsautentiseringsuppgifter stöder webbläsarens funktion med automatisk
komplettering. Automatisk komplettering sparar tid genom att automatiskt fylla i tidigare
angivna uppringningsnummer och anknytningsnummer. Antal förslag som anges i automatisk
komplettering är specifikt för webbläsaren. För att ta bort sparade poster måste du rensa
webbläsarens cache. Funktionen Komplettera automatiskt stöds inte i privat surfläge.

OBS!

Steg 8 Klicka på Skicka.

Om du markerar kryssrutan Kom ihåg mina autentiseringsuppgifter visas kanske ett meddelande
om att inloggningsuppgifterna inte sparades. I det här fallet måste du ange uppgifterna när du loggar
in på nytt.

OBS!

Din administratör kan konfigurera uppgiftssidan så att bilden visas som bakgrund när du loggar in. Om bilden
inte har konfigurerats visas uppgiftssidan med tom bakgrund.

Om administratören tilldelar ditt team en omodifierad layout visas de nya layoutbaserade funktionerna
när du loggar in. Om du redan har loggat in visas de nya layoutbaserade funktionerna när du läser
in webbläsaren på nytt.

OBS!

Svarstid
Agent Desktop stöder en svarsvy som gör det möjligt att enkelt läsa och navigera mellan
bildskärmsupplösningar. Visningsstorleken på Agent Desktop måste vara större än 500 x 500 pixlar (bredd
x höjd). Du måste ställa in webbläsarens zoom på 100 % för att få den bästa upplevelsen av Agent Desktop..
Mer information om vilka webbläsarversioner som stöds finns i Krav på Agent Desktop, på sidan 2.

Beroende på skärmstorlekar, vilken riktning och vilka visningsområden på enheten som används justeras
gränssnittet Agent Desktop automatiskt. Agent Desktop visar responsivt beteende som följer:

• Vågrätt sidhuvud – Om det finns fler anpassade widgetar eller ikoner på vågrätt sidhuvud visas ikonen

Mer ( ):

• När du klickar på ikonen visas de anpassade widgetarna och symbolerna i listrutan.
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• När du ändrar storlek på skärmen visas de anpassade widgetarna och symbolerna på vågrätt sidhuvud

som förväntat, utan ikonen .

• Navigeringsfält– Den vänstra navigeringsraden komprimeras till den vågräta rubriken i små

visningsområden. När du klickar på ikonenMeny ( ) visas den skjutreglaget tillsammansmed ikonerna.

Titeln och logotypen visas inte när visningsområdet är mindre än 736 pixlar
brett. Öka bredden till 737 pixlar eller mer om du vill kunna titta på logo
typen och titeln.

OBS!

• Panelerna Uppgiftslista, Agenters interaktionshistorik och Hjälpinformation – Rutorna visas ovan
på Arbetsyta. Som standard visas panelerna i komprimerat läge i små visningsområden.

När du klickar på ikonen (expandera) i varje panel visas den uppdykande panelen informationen. När
du expanderar en panel komprimeras de andra visade panelerna så att arbetsområdet inte döljs.

I panelen Hjälpinformation visas alternativet Mer om det finns fler flikar som ska visas i vyn.

Om du lägger till en etikett i långa widgetar förkortar systemet etikettens namn.

• Undvik att lägga till etiketter i långa widgetar

• Klicka bara på widget-ikonen. Hela raden i listrutan Mer går inte att klicka på.

OBS!

Agent Desktop kan installeras som ett program. Responsen motsvarar den i den webbläsarbaserade versionen
av Agent Desktop.

• Administratören anger om en anpassad widget är responsiv eller inte.

• Icke-responsiva widgets kan inte säkerställa bästa användarupplevelse och visas inte om
visningsområdet är mindre än 736 pixlar brett. Öka bredden till 737 pixlar eller mer om du vill
kunna visa widgetar som är konfigurerade som icke-responsiva.

OBS!

Installera programmet Skrivbordet
Du kan installera Skrivbordet som ett program omSkrivbordet används sker med hjälp av enmodernwebbläsare
som har stöd för progressiva webbprogram (PWA).

PWAs är webbprogram som utnyttjar de senaste teknikerna för att kombinera bästa webb- och mobilprogram.
Tänk på dem som webbplatser som har byggts med webbtekniker och fungerar som program.

Operativsystem och webbläsare som stöder Skrivbordet som ett program är:

• Operativsystem – Windows 10 och Windows 11, macOS och Chrome OS
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• Webbläsare – Google Chrome och Edge krom (MS Edge)

Innan du börjar

• Du måste vara inloggad på Skrivbordet. Mer information finns i Logga in på Agent Desktop.

• Du måste använda en modern webbläsare som har stöd för PWA, till exempel Google Chrome och Edge
Chromium (MS Edge).

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på länken Installera program som visas i meddelandet, eller på ikonen Installera Webex CC Desktop
som visas i adressfältet.

Steg 2 Klicka på Installera.

När det är installerat Skrivbordet öppnas det i ett enskilt programfönster och kan användas som ett separat
Skriv bords program. Du kan lägga till programmet på startskärmen eller fästa det i aktivitetsfältet för enkel
åtkomst.

• När du loggar in på Skrivbordet eller rensar cachen meddelas du med ett alternativ för att
installera Skrivbordet som ett skrivbordsprogram.

• Det går inte att installera Skrivbordet som ett skrivbordsprogram med webbläsaren Firefox.

• När du öppnar Skrivbordet antingen från webbläsaren eller som ett program förändras inte
användargränssnittet (UX), förutom att adressfältet inte ingår i skrivbordsprogrammet.

• Så här avinstallerar du Skrivbordet programmet:

• Klicka på ellips-ikonen i programmets ämnesrad.

• Klicka på Avinstallera Webex CC Desktop > Ta bort.

OBS!

Ändra tillgänglighetsstatus
När du loggar in på Agent Desktop sätts din status till standard passivläge (orsak) som konfigurerats av
administratören. Om du vill ta emot samtal, chatt, e-post eller konversation för sociala meddelanden
förfrågningar måste du ställa in din status till Tillgänglig.

Så här ändrar du standardstatus:

Innan du börjar

Du måste vara inloggad på Skrivbordet. Mer information finns i Logga in på Agent Desktop.
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Arbetsordning

Steg 1 Klicka på den listrutan Tillgänglighetsstatus som visas på vågrätt sidhuvud.
Steg 2 Välj önskat tillgänglighetstillstånd i listrutan eller använd sökfältet för att filtrera listan.

Listrutan visas status för Tillgänglighet och passivstatus som konfigurerats av din administratör.

Svara på timeouten för inaktivitet
Agentaktivitet omfattar hantering av kontakter, arbete med anpassade widgetar eller utförande av uppgifter
på Agent Desktop. Om du inte utför någon aktivitet på Agent Desktop när du har statusen Tillgänglig eller
Passiv betraktas du som inaktiv.

Administratören konfigurerar timeout-värdet för inaktivitet. Om du är inaktiv på Agent Desktop under den
angivna varaktigheten loggas du ut från Agent Desktop automatiskt. En minut före den konfigurerade
tidsgränsen visas dialogrutan Långvarig inaktivitet med en timer. Om du inte vidtar åtgärder innan tiden
löper ut loggas du ut från Agent Desktop. Dialogrutan visas oavsett vilken tillgänglighetsstatus du har. Ett
toaster-meddelanden visas på webbläsaren omAgent Desktop inte är det aktiva webbläsarfönstret eller -fliken.

Innan du börjar

• Du måste vara inloggad på Skrivbordet. Mer information finns i Logga in på Agent Desktop.

• Det finns inte någon aktivitet på Agent Desktop under en lång period.

Arbetsordning

Steg 1 Välj ett av följande alternativ:

• Förbli inloggad: Gör att du förblir inloggad tills du loggar ut innan tiden löper ut.

• Logga ut: Gör att du kan logga ut från Agent Desktop

En nedräkningstimer visas i dialogrutanLångvarig inaktivitet en minut innan den konfigurerade tidsgränsen
inträffar.

Steg 2 Om du har loggats ut automatiskt klickar du på OK för att stänga dialogrutan.

Tillämpa en avslutningsorsak
En avslutningsorsak visar orsaken till att kunden ringde kontaktcentret och spelar in din upplevelse med att
hjälpa kunden att lösa frågorna. Ditt företag använder den här informationen för att mäta effektiviteten och
framgången för kontaktcentret.
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En avslutningsorsak tillämpas efter att du avslutar interaktionen med kunderna. Välj en avslutningsorsak i
följande fall:

• När du avslutar ett aktivt röstsamtal, chatt eller konversation för sociala meddelanden med en kund.

• När du överför ett aktivt röstsamtal, chatt, e-post eller konversation för sociala meddelandenförfrågan.

• När du skickar ett e-postsvar till en kund.

• När kunden avslutar ett aktivt röstsamtal eller en chattförfrågan.

Innan du börjar

Om du vill tillämpa en avslutningsorsak måste du ha en aktiv interaktion med en kund.

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på Avsluta eller Överför eller Skicka baserat på ditt scenario.

Dialogrutan Avslutningsorsak visas.

Timern och avslutningsorsakerna som visas i dialogrutan Orsaker till avslut har konfigureras av
administratören.

Steg 2 (Valfritt) Klicka på Avbryt automatisk avslutning för att förhindra att datorn avslutar automatiskt.
Steg 3 Du kan antingen välja önskad orsak i listrutan eller använda sökfältet för att filtrera listan. Du kan bara välja

en avslutningsorsak åt gången.

• Timern visas bredvid lägetAvslutning och visar tiden som gått sedan du avslutade interaktionen.

• Nedräkningstimern visas i dialogrutanAvslutningsorsaker som anger tiden som återstår innan
interaktionen automatiskt avslutas. Om du inte väljer en avslutsorsak innan timern når noll,
skickas standardorsaken för avslut under automatisk avslutning.

OBS!

Steg 4 Klicka på Skicka avslutning.

Ta bort avslutad interaktion
En kundinteraktion (röst eller digital) kanske inte svarar när en API-förfrågan eller händelse inte kan läsa in
data i panelen Interaktionskontroll. När interaktionen inte svarar kan du inte utföra åtgärder (parkera, överföra,
rådfråga, avsluta). Administratören kan antingen avsluta en kundinteraktion som inte svarar eller tvinga att
du loggar ut från Agent Desktop.

Dialogrutan Interaktion avslutad visas på Agent Desktop i följande fall:

• Om administratören avslutar kundinteraktionen.

• Om du befinner dig i ett konsult- eller konferenssamtal med en annan agent och administratören loggar
ut dig. Den konsulterade eller agenten i konferensen informeras.
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Innan du börjar

• Kontakta systemadministratören. Administratören måste avsluta kundinteraktionen som inte är svarar.

• Dialogrutan Interaktion avslutad måste visas på Agent Desktop.

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på OK i dialogrutan Interaktion avslutad.

Kundinteraktionen tas bort från Agent Desktop. Fliken Kontakthistorik visar inte interaktioner borttagna av
administratören.

Steg 2 (Valfritt) Klicka på länken Feldetaljer.
Steg 3 (valfritt) Klicka på Kopiera spårnings-ID.

Dela kopierat spårnings-ID med administratören för att lösa problemet. Mer information finns i Lös
skrivbordsproblem, på sidan 50.

I panelen Agenters interaktionshistorik visas avslutsorsaken som Saknas eftersom interaktionen inte är avslutad.

Lös skrivbordsproblem
När det finns en misslyckad API-förfrågan eller händelsefel att ladda data på skrivbordet får du ett
felmeddelande. Du kan kopiera felets spårnings-ID och dela informationen med din administratör för att
felsöka problemet.

Om du får problem med skrivbordet kan du skicka skrivbordsloggarna till administratören för att
undersöka problemet. Mer information finns i Hämta felrapport, på sidan 56.

OBS!

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på länken i feldialogrutan Felinformation.
Steg 2 Klicka på Kopiera spårnings-ID.

Dela det kopierade spårnings-ID:t med din administratör för att felsöka problemet.

Popup-fönster
Ett popup-fönster ett fönster eller en flik som visas i Agent Desktop. Popup-fönster utlöses baserat på de
händelser som administratören har konfigurerat.
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Popup-fönstret visar mer information om förfrågan. Till exempel skapar administratören ett arbetsflöde för
att öppna ett popup-fönster när du accepterar ett inkommande samtal, med alternativet att visa som flik i
panelen Hjälpinformation. När du accepterar ett inkommande samtal visas popup-fönstret under fliken
Popup-fönster i panelen Hjälpinformation för Agent Desktop.

När du accepterar en förfrågan visas ett popup-meddelande på Agent Desktop, vilket indikerar att förfrågan
är kopplad till ett popup-fönster. Beroende på vilka visningsalternativ du har kan du visa popup-fönstret på
Agent Desktop.

Administratören konfigurerar popup-fönstret så att det kan visas på något av följande sätt:

• På befintlig webbläsarflik kan du ersätta det föregående popup-fönstret.

• Som en ny webbläsarflik utan att det befintliga popup-fönstret påverkas.

• Som en underordnad flik på fliken popup-fönstret i panelen Hjälpinformation.

• Som en anpassad popup-sida, som du kan komma åt genom att klicka på ikonen popup-fönster på
Navigeringsfält.

• Som en av widgetarna på den anpassade sidan, som du kommer åt genom att klicka på den anpassade
ikonen på Navigeringsfält.

Om du oavsiktligt stängde ett popup-fönster kan du öppna det igen genom att klicka på popup-fönstrets
länk i Meddelandecentret. Mer information finns i Åtkomst till popup-fönster, på sidan 52.

OBS!

Popup-fönster visar kundinformationen baserat på din aktuella interaktion. Till exempel,

• När du accepterar en interaktion från kunden Anna Andersson visar fliken Popup-fönster i panelen
Hjälpinformation eller på den anpassade sidan popup-fönstret som är kopplat till Anna Andersson.

• När du flyttar från en kund Anna Andersson till en annan kund Sven Svensson kommer fliken
Popup-fönster i panelenHjälpinformation eller på den anpassade sidan visa popup-fönstret som associeras
med Sven Svensson.

Administratören kan konfigurera mer än ett popup-fönster för en förfrågan. Popup-fönster visas som underflikar
på fliken kallad Popup-fönster. Om du vill maximera ett popup-fönster som visas på underfliken klickar du

på .

När du skickar en avslutningsorsak för en förfrågan stängs det tillhörande popup-fönstret i panelen
Hjälpinformation eller den anpassade sidan.

• Om ett popup-fönster har konfigurerats på en anpassad sida visas ikonen Popup-fönster på
Navigeringsfält, oavsett om du har accepterat eller avslutat en förfrågan.

• Om du konfigurerar popup-fönstret på en anpassad sida i skrivbordslayouten, men inte definierar
arbetsflödet i flödesverktyget, visas den anpassade sidan som tom.

OBS!
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Åtkomst till popup-fönster
Så här får du åtkomst till popup-fönster som du stängt av misstag:

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på ikonen (Meddelandecenter ) på vågrätt sidhuvud.

Listrutan visar meddelandet Popup-skärm har levererats, förfluten tid och automatisk nummeridentifikation
(ANI) för röstsamtalet.

Steg 2 Klicka på popup-fönstrets hyperlänken. Visningstexten för hyperlänken på popup-fönstret definieras av
administratören. Beroende på routingkonfigurationen som din administratör har ställt in i Flow Designer kan
du se antingen den anpassade visningstexten eller hyperlänken Öppna popup-fönster igen.

Popup-fönstret visas på något av följande sätt:

• På den befintliga webbläsarfliken ersätts det tidigare popup-fönstret

• Som en ny webbläsarflik utan att det befintliga popup-fönstret påverkas

• Som en ny flik i panelen Hjälpinformation

• Som en anpassad sida

• Som en av widgetarna på den anpassade sidan

Användarprofil
IkonenAnvändarprofil visas i det övre högra hörnet av Skrivbordet. När du klickar på ikonenAnvändarprofil
visas följande information:

• Profilbild

Om din profilbild inte har konfigurerats visas initialerna baserat på förnamn
och efternamn. Du kan konfigurera din profilbild när du aktiverar ditt konto
eller senare på din Cisco Webex-profilsida. Mer information i Lägga till
din profilbild.

OBS!

• Användarnamn

• Profil inställningar: Dina kontoinställningar för åtkomst till Skrivbordet. Mer information finns i
Profilinställningar.

• Kanalkapacitet: Antal kontakter som du går att hantera på varje mediekanal under en viss tid. Mer
information finns i Visa kanalkapacitet, på sidan 54.

• Användarinställningar: Följande alternativ visas i avsnittet Användarinställningar:
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• Meddelandeinställningar: Inställningar för visning av skrivbordsmeddelanden och -aviseringar.
Mer information finns i Aktivera eller inaktivera meddelandeinställningar, på sidan 54.

• Återställ hela skrivbordets utseende: Alternativet för att återställa standardlayouten för skärmen
som har konfigurerats av administratören. Mer information finns i Återställ skrivbordslayout, på
sidan 111.

• Växla till mörkt läge: Växlingsknappen för att aktivera eller inaktivera det mörka bakgrundstemat för
Skrivbordet. Val av mörkt läge finns kvar tills du tömmer webbläsarens cache.

• Hjälp: Följande alternativ visas i avsnittet Hjälp:

• Kortkommandon: Alternativet för att få åtkomst till kortkommandolistan. Mer information finns
i Åtkomst till kortkommandon, på sidan 38.

• Hämta felrapport: Du kan välja att ladda ned felrapporter. Mer information finns i Hämta felrapport,
på sidan 56.

• Logga ut: Alternativet att logga ut från Skrivbordet. Mer information finns i Logga ut från Skrivbordet,
på sidan 61.

Ändra ditt team
Du kan ändra team när du inte har någon aktiv kontaktförfrågan eller konversation.

Innan du börjar

• Du måste vara inloggad på Skrivbordet. Mer information finns i Logga in på Agent Desktop.

• Du måste vara associerad till mer än ett team.

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på Användarprofil uppe till höger på sidan på Skrivbordet.

• Som standard visar avsnittet Team det aktuella team som du valde i dialogrutan
Stationsautentiseringsuppgifter när du loggade in.

• Det går inte att ändra teamet om du har aktiva uppgifter, interaktioner eller inkommande
uppgiftsförfrågningar. Alternativet Team är inaktiverat.

OBS!

Steg 2 Klicka på Team.
Steg 3 Välj ett Team i listrutan Team som visas i avsnittet Team eller använd sökfältet för att filtrera listan.

Teamnamn visas i bokstavsordning. Som standard är ditt aktuella team markerat.OBS!

Steg 4 Klicka på Spara urval.

Alternativet Spara urval är inaktiverat när du inte är associerad till mer än ett team.OBS!

Ett meddelande visas som bekräftelse på teamändringen.
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Steg 5 Klicka på Ändra team.

Ett meddelande om en lyckad teamändring visas. Skrivbordlayouten och dirigeringsstrategin (röst- eller digital
kanal) av det nya teamet används.

Visa kanalkapacitet
Administratören konfigurerar antalet kontakter som du kan hantera på varje mediekanal vid varje given
tidpunkt baserat på din multimediaprofil, inklusive kön i den specifika kanalen.

• Om du vill visa kanalkapaciteten klickar du på Användarprofil i det övre högra hörnet på Skrivbordet.

I avsnittet Kanalkapacitet visas cirkulationstypen och antalet kontakter som du kan hantera på varje
mediekanal.

Mediakanalerna omfattar Chatt , E-post , Röst och Sociala. Om numret till exempel anges som 1 mot
mediakanalens symbol Röst och 3 mot Chatt får du bara få ett inkommande röstsamtal och tre
chattförfrågningar.

Mediakanalens symboler markeras bara om kapaciteten tilldelas. Anta till exempel att antalet kontakter
som du kan hantera för Röst har konfigurerats som 1 och för Chatt som 0, då markeras mediakanalens
symbol för Röst och den för Chatt gråmarkeras.

OBS!

Följande är mediadetaljerna:

InformationRoutingtyp

Gör att du kan hantera flera kontakter samtidigt på alla
kanaler. Till exempel, Chatt–2, E-post–4, Röst–1 och
Social–2.

Blandat

Låter dig hantera en obligatorisk realtidskanal, antingen röst
eller chatt, tillsammans med andra konfigurerade kanaler.
Till exempel, E-post–4 och Röst–1.

Blandad realtid

Låter dig bara hantera en kontakt vid en given tidpunkt. Till
exempel, Röst–1.

Uteslutande

Aktivera eller inaktivera meddelandeinställningar
Meddelanden håller dig uppdaterad genom att informera dig om att något nytt har hänt som kan kräva en
åtgärd. Skrivbordsmeddelandena innehåller aviseringar, nyameddelanden, statusändringar och så vidare.Mer
information finns i Skrivbordsmeddelande, på sidan 25.

Så här aktiverar du skrivbordsmeddelanden:

Innan du börjar

Du måste vara inloggad på Skrivbordet. Mer information finns i Logga in på Agent Desktop.
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Arbetsordning

Steg 1 Klicka på Användarprofil uppe till höger på sidan på Skrivbordet.
Steg 2 Klicka i avsnittet Användarinställningar på Meddelandeinställningar.
Steg 3 Klicka på växlingsknappenAktivera meddelanden för att aktivera eller inaktivera visningen av meddelanden

på skrivbordet.

• När du har aktiverat meddelanden visas ikonen (Meddelandecenter) på vågrätt sidhuvud.

• Som standard är växlingsknappen Aktivera meddelanden aktiverad.

OBS!

Steg 4 Klicka på växlingsknappen Aktivera tysta meddelanden om du vill aktivera eller inaktivera visningen av
visuella skrivbordsmeddelanden. När du aktiverar tysta meddelanden levereras skrivbordsmeddelandena till
meddelandecentret. Mer information finns i Åtkomst till Meddelandecenter, på sidan 55.

Som standard är växlingsknappen Aktivera tysta meddelanden inaktiverad.OBS!

Steg 5 Klicka på växlingsknappen Aktivera ljudmeddelanden för att aktivera eller inaktivera att
skrivbordsmeddelandena spelar ljud. Använd skjutreglaget för att justera volymen.

a) Klicka på om du vill stänga av ljudet och för att sätta på ljudet klicka på .

b) Klicka på för att lyssna på standardljudet.

Som standard är knappen Aktivera ljudmeddelanden aktiverad och volymen är inställd på 80
procent.

OBS!

Dina ändringar i Meddelandeinställningar sparas tills du rensar webbläsarens cache. När du loggar ut och
loggar in igen tilldelas standardvärdena för Meddelandeinställningarna.

Åtkomst till Meddelandecenter
Meddelandecentret visar aviseringar och meddelanden på skrivbordet.

Så här får du till gång till meddelandecentret:

Innan du börjar

Se till att du väljer alternativet Aktivera meddelanden i avsnittet Meddelandeinställningar om du vill få
åtkomst till meddelandecentret. Mer information finns i Aktivera eller inaktivera meddelandeinställningar,
på sidan 54.

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på ikonen (Meddelandecenter ) på vågrätt sidhuvud.
Listan över alla olästa meddelanden visas tillsammans med den tid som förflutit efter varje meddelande.

Steg 2 (Valfritt) Klicka på Markera alla som lästa för att markera alla dina meddelanden som lästa och rensa olästa
meddelanden.

Användarhandbok för Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
55

Arbeta med Agent Desktop
Åtkomst till Meddelandecenter



• Ikonen visar en symbol som anger antalet olästa meddelanden (t.ex. ).

• Skrivbordsmeddelanden kan staplas och kan stängas automatiskt eller av dig. Klicka på Ignorera
meddelanden om du vill avvisa meddelandena.

• Skrivbordsmeddelandena rensas när du loggar ut från skrivbordet.

OBS!

Hämta felrapport
Om du får problem med skrivbordet kan du skicka skrivbordsloggarna till administratören för att undersöka
problemet.

Innan du börjar

Du måste vara inloggad på Skrivbordet. Mer information finns i Logga in på Agent Desktop.

.

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på Användarprofil uppe till höger på sidan på Skrivbordet.
Steg 2 I avsnittet Hjälp klickar du på Hämta felrapport.

När skrivbordet hämtar felrapporten utan problem kan du dela rapportenmed din administratör för att undersöka
problemet.

• Du kan hämta felrapporten även när skrivbordet återställs från anslutningsfelet.

• Om din webbläsare hänger sig eller kraschar innan du kan klicka på alternativet Hämta
felrapport , och du måste starta om webbläsaren, klicka inte på på alternativet Hämta
felrapport direkt.

När du startar omwebbläsaren är loggarna inte längre tillgängliga. Vänta tills skrivbordet börjar
visa problemet igen och välj sedan alternativet.

OBS!

Webex App
Webex App som Cisco erbjuder är en företagslösning för videokonferenser, onlinemöten, skärmdelning och
webinarer. Mer information finns i https://www.webex.com/all-new-webex.html.

Webex App tillsammans med dess funktioner för meddelanden, uppringning och möten har konfigurerats
inom Agent Desktop. På så sätt kan du samarbeta med andra agenter, arbetsledare och ämnesexperter (små
och medelstora företag) i organisationen utan att gå bort från Agent Desktop. Men samtalskontroll finns inte
tillgängligt. För att motta och ringa samtal måste du använda den externa, icke inbäddade Webex App. För
mer information, se Samtalsappar.
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Administratören konfigurerar funktionen Webex App genom att uppdatera skrivbordslayouten.

Arbetsledare och små ochmedelstora företag måste ladda nedWebex-klienten på sitt system (personlig enhet)
eller komma åt Webex App genom att använda Webex App för webben (https://web.webex.com/).
Webex-klienten syftar på Webex App nedladdad på ditt system (personlig enhet). Mer information finns i
Hämta appen.

Om du har ställt in din tillgänglighet till Stör ej (DND) på Webex-klienten visas inte
webbläsarmeddelanden för inkommande röstsamtal på Agent Desktop. Mer information om åtkomst
till Webex-klienten som en slutpunktsenhet finns i Agentenheter, på sidan 4.

OBS!

Meddelanden

Meddelanden aviserar dig om nya Webex App händelser som kräver din uppmärksamhet. Meddelande visas
oavsett om du använder Webex App eller inte. Mer information finns i Meddelanden, på sidan 24.

• Webex App i Agent Desktop stöds endast funktionen Stör ej (DND) och inte några inställningar
som anges i meddelanden (Inställningar > Meddelanden).

• Även när du ställer in tillgängligheten till Stör ej kan du få meddelanden på Agent Desktop i följande
fall:

Anta att du har loggat in på Agent Desktop, ställer in din tillgänglighet till Stör ej och inte minimerar
eller stänger Webex App inom Agent Desktop. Under tiden har varit i Webex App in i andra
instanser (Webex-klienten eller Webex App för webben). Du kan få ett meddelande. Men när du
klickar på meddelanden eller går till Webex App i Agent Desktop visas ytterligare meddelanden
inte på Agent Desktop.

OBS!

Toastermeddelande – webbläsare

OmWebex App eller Agent Desktop är inaktiv visas webbläsar-toastermeddelanden. Mer information finns
i Toastermeddelande – webbläsare, på sidan 24.

Du måste tillåta att webbläsar-toastermeddelanden visas för Webex App för webben (https://web.webex.com/
) genom att välja alternativet när du ombeds att göra det, eller genom att aktivera behörigheterna i
webbläsarinställningarna. Mer information finns i avsnittet webbplatsbehörighet i webbläsarinställningarna.

Om du använder Webex App inom Agent Desktop och Webex-klienten kommer du att få två
meddelanden. Det vill säga, på Agent Desktop och Webex-klienten. Vi rekommenderar starkt att du
loggar ut från Webex-klienten för bästa användarupplevelse inom Agent Desktop.

OBS!

Skrivbordsmeddelande

Omdu harminimerat eller stängtWebexApp visas skrivbordsmeddelanden påAgent Desktop.Mer information
finns i Skrivbordsmeddelande, på sidan 25.

Ikonen Webex visar en symbol (till exempel ) som anger antalet olästa konversationer. Webex
App-meddelanden tas inte med i Meddelandecentret.
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Om du har ställt in tillgängligheten till Stör ej visas inte meddelanden på Agent Desktop för röstsamtal
och konversationer. Ikonen Webex visar dock en symbol som visar antalet olästa konversationer och
missade samtal.

OBS!

Begränsningar

När du ändrar bredden på Agent Desktop ochWebexApp överlappar elementen som symboler och söktextrutor
i Webex App. Standardstorleken av Webex App som visas på Agent Desktop är 900 x 600 pixlar (bredd x
höjd).

Den föredragna bredden för att du ska kunna titta på elementen i Webex App:

• När menynNavigering och panelenPerson- och utrymmeslista i Webex App är visas: prioriterad bredd
på Webex App är 800 pixlar eller mer.

• När menynNavigering och panelen Person- och utrymmeslista i Webex App är dold: prioriterad bredd
på Webex App är 660 pixlar eller mer.

Åtkomst till Webex App
Så här kommer du åt Webex App inom Agent Desktop:

Innan du börjar

Du måste vara inloggad på Agent Desktop. Mer information finns i Logga in på Agent Desktop, på sidan 43.

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på ikonen (Webex) som visas på vågrätt sidhuvud. Alternativt kan du också använda Webex App
med kortkommandot Ctrl + Shift + 3.

Fönstret Webex App visas längst ned till höger av Agent Desktop. Standardstorleken på fönstret Webex App
som visas är 900 x 600 pixlar (bredd x höjd). Mer information finns i Begränsningar, på sidan 58.

Som standard visas sidan Welcome Space tillsammans med ett välkomstmeddelande.

• Webex App kräver inte att du anger dina inloggningsuppgifter igen eftersom enkel inloggning
(SSO) stöds.

• När du stänger webbläsaren utan att logga ut från Agent Desktop och öppnar Agent Desktop

igen i samma webbläsare, visas fönstret Webex App utan att du klickar på ikonen .

• Om du inte har aktiverat ditt Webex App-konto eller om du har problem med att logga in på
Webex App, kontakta administratören. Mer information finns i Inloggningsproblem med
Webex.

OBS!

Webex App stöder en svarsvy som gör det möjligt att enkelt läsa och navigera mellan bildskärmsupplösningar.
Mer information finns i Svarstid, på sidan 45.
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Mer information om användargränssnittet i Webex App finns i Ditt användargränssnitt.

Steg 2 Du kan utföra följande åtgärder i Webex App:

• Skicka ett meddelande till en annan agent direkt eller till ett grupputrymme, organisera dina meddelanden
och dela innehåll. Mer information finns i Meddelande.

• Ring en annan agent och konfigurera samtalsinställningar. Mer information finns i Samtal.

• Du får en ljudavisering om ett inkommande samtal.

• Du kan ta emot ett inkommande samtal från en kund på Agent Desktop och från en kollega
på Webex App samtidigt. Det är en god idé att ta emot det inkommande samtalet från
kunden först.

• När du accepterar ett inkommande samtal på Webex App visas timern mot namnet. Om
du minimerar Webex App det visas det som en flytande stapel och timern visas på den.

• När du hanterar ett inkommande eller utgående samtal med en kund kan du ändå få ett
inkommande samtal från en kollega på Webex App. Det är en god idé att avsluta
röstsamtalet med kunden först och sedan delta i samtalet på Webex App.

• När du är upptagenmed kundinteraktioner eller om du behöver tid att arbeta utan att kunna
avbrytas av meddelanden eller samtal kan du ställa in din tillgänglighet till stör ej (DND)
på Webex App. Mer information finns i Informera personer om att du är upptagen.

OBS!

• Schemalägg möten, konfigurera dina mötesinställningar och spela in möten. Mer information finns i
Uppfylla.

• När du accepterar en mötesförfrågan på Webex App visas timern mot rummet. Om du
minimerar Webex App det visas det som en flytande stapel och timern visas på den.

• Administratören definierar mötesbehörigheterna för din Webex Företagsversion.

OBS!

• Uppdatera din profil, status, aviseringar och bakgrund. Mer information finns i Anpassa Webex .

• Profilbilden som visas på Agent Desktop och Webex App-användarprofilen är samma.

• Som standard Webex App visas bakgrundstemat av Agent Desktop. Du kan dock ändra
bakgrundstemat för Webex App till antingen Standard eller Ljus ( Inställningar > ).

• Bakgrundstemat Webex App har företräde framför bakgrundstemat Agent Desktop.

• Om du laddar om eller loggar ut från Agent Desktop och loggar in igen, visar Webex
App bakgrundstemat Agent Desktop.

OBS!

Mer information om Webex Appfunktioner och användning finns i Välkommen till Webex.

Steg 3 (Valfritt) Om du vill dra eller ändra storlek på Webex App gör du följande:

• Om du vill dra Webex App, för pekaren över rubriken påWebex App. Muspekaren ändras till . Klicka
och dra Webex App till önskad plats.
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• Om du vill ändra storlek på Webex App, håll muspekaren över kanten på Webex App. Pekaren ändras

till eller (storlekshandtaget) beroende på hur pekaren placeras. Klicka och dra storlekshandtaget
för att ändra storlek på Webex App.

• Du kan inte ändra storlek på Webex App utöver minsta bredd och höjd på 480 x 320 pixlar. Det här gör
att innehållet Webex App alltid kan läsas.

• Om du vill maximera Webex App klickar du på . När Webex App är maximerat visas meddelandena
Agent Desktop i det övre högra hörnet av Webex App.

• Om du vill minimera Webex App klickar du på . Du kan också använda kortkommandot Ctrl + Shift
+ 1. NärWebex App är minimerat visas det som en flytande stapel och kan dras till önskad plats på Agent
Desktop.

• Om du vill återställa det minimerade Webex App klickar du på den flytande stapeln Webex App.

Du kan också använda kortkommandot Ctrl + Shift + 1 eller klicka på .

• Om du vill stänga Webex App klickar du på .

• Om du vill öppna den stängdaWebex App klickar du på . Du kan också använda kortkommandot
Ctrl + Shift + 3.

• Den flytande stapeln, storlek och placering av Webex App är permanenta även när du växlar mellan
sidorna, eller laddar om eller loggar ut från Agent Desktop. De behålls tills du rensar webbläsarens cache.

Du kan inte logga ut från Webex App på Agent Desktop. När du loggar ut från Agent Desktop
kommer du också att loggas ut frånWebex App. Mer information finns i Logga ut från Skrivbordet,
på sidan 61.

OBS!

Lös Webex App problem

Om du vill lösa problemen med Webex App kan du göra följande:

• Dela felets spårnings-ID. Mer information finns i Lös skrivbordsproblem, på sidan 50.

• Dela Agent Desktop loggarna. Mer information finns i Hämta felrapport, på sidan 56.

• Skicka loggar frånWebex App (Profil och alternativ > Hjälp > Skicka loggar ). Mer information finns
i Support för Webex.

• Rensa webbläsarens cache och försök logga in på Agent Desktop igen.

Lägga till emojis i WhatsApp-konversation
Agenter kan lägga till emojis i svaret och göra konversationen effektiv och interaktiv.
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Arbetsordning

Steg 1 Klicka på ikonen Emoji i textrutan.

En modal dialogruta med listan med konfigurerade emojier visas på skärmen.

Steg 2 Klicka på den obligatoriska emojin för att lägga till den i konversationen.

Logga ut från Skrivbordet

Stäng inte webbläsaren för att logga ut från Skrivbordet. Du kan inte logga ut från Skrivbordet om du
har en aktiv konversation. Avsluta alla dina aktiva konversationer innan du loggar ut. Mer information
finns i Tillämpa en avslutningsorsak, på sidan 48.

Viktigt

Så här loggar du ut från Agent Desktop:

Innan du börjar

Avsluta din aktiva konversation med kunden.

Arbetsordning

Steg 1 Kontrollera att din status är satt till Passiv. Klicka påAnvändarprofil uppe till höger på sidan på Skrivbordet.
Steg 2 Klicka på Logga ut.

• Om du har status Tillgänglig eller Passiv utan pågående konversationer kan din arbetsledare
logga ut dig från Skrivbordet. Du måste logga in igen för att få tillgång till Skrivbordet. Mer
information finns i Logga in på Agent Desktop, på sidan 43.

• Du uppmanas med bekräftelsemeddelandet innan du loggar ut.

OBS!
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K A P I T E L 3
Hantera röstsamtal

Du kan använda skrivbordet för att ta emot, svara och ringa kundsamtal beroende på vilka behörigheter du
har tilldelats av administratören.

• Besvara ett samtal, på sidan 63
• Samtalsassocierade datavariabler, på sidan 65
• Parkera och återuppta ett samtal, på sidan 66
• Spela in ett röstsamtal, på sidan 67
• Överföra ett samtal, på sidan 67
• Starta ett konsultsamtal, på sidan 69
• Ringa ett utgående samtal, på sidan 73
• Ringa ett utgående kampanjsamtal för förhandsgranskning, på sidan 77
• Avsluta ett samtal, på sidan 78

Besvara ett samtal
Du kan få ett kundsamtal om din administratör ger dig de behörigheter som krävs. När du får ett samtal från
en kund (inkommande samtal), visasanslutnings-popover följd av

kontaktförfrågans-popover.Kontaktförfråganspopovern visar etiketten Inkommande samtal, ikonen
(inkommande samtal), variabler som har konfigurerats av administratören och en timer som anger hur lång
tid som gått sedan du tog emot samtalet. Statusen för det inkommande samtalet är

Ringer.Kontaktförfråganspopovern visar etiketten Inkommande samtal, ikonen (inkommande samtal),
telefonnumret till kunden, DNIS (identifieringstjänst för uppringt nummer), namn på den kö som dirigerade
samtalet till dig och en timer som anger hur lång tid som gått sedan du tog emot samtalet. Statusen för det
inkommande samtalet visas som Ringande.

Om du inte besvarar samtalet inom den maximalt tillgängliga tiden returneras samtalet till kön och systemet
ändrar din status till OVIS. En popover visas med alternativen som du kan använda för att ändra status till
Tillgänglig eller Inaktiv. Mer information om OVIS-popover finns i Status för agenttillgänglighet, på sidan
27.

När du har status OVIS kan du inte ta emot några samtal. Om du vill ta emot förfrågningar från
mediakanaler, inklusive nya röstsamtal, måste du ändra status från OVIS till Tillgänglig manuellt.

OBS!
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Så här besvarar du ett samtal:

Innan du börjar

Du måste ha statusen Tillgänglig tillgänglig för att kunna acceptera kundsamtal.

Arbetsordning

Steg 1 När du får en samtalsförfrågan på skrivbordet ska du använda den fysiska telefonen för att svara.
Timern startar och panelen Interaktionskontroll.

Steg 2 Du kan utföra följande uppgifter i Interaktionskontroll rutan medan du hanterar ett samtal:

• Uppdatera de samtalsassocierade variablerna. Mer information finns i Redigera samtalsassocierade
datavariabler, på sidan 65.

• Parkera och återuppta det aktiva samtalet. Mer information finns i Parkera och återuppta ett samtal, på
sidan 66.

• Spela in och pausa inspelningen av röstsamtalet. Mer information finns i Spela in ett röstsamtal, på sidan
67.

• Överföra ett samtal till en kö, en agent eller ett uppringningsnummer. Mer information finns i Överföra
ett samtal, på sidan 67.

• Initiera ett konsultsamtal till en kö, en agent eller ett uppringningsnummer. Mer information finns i Starta
ett konsultsamtal, på sidan 69.

• Initiera en 3-vägskommunikation mellan dig, kunden och en annan agent. Mer information finns i Starta
ett konferenssamtal, på sidan 72.

Steg 3 Klicka på Avsluta. Mer information finns i Avsluta ett samtal, på sidan 78.

Återuppring
Kunder kan välja att få återuppringningmed en IVR (Interaktivt röstsvarssystem) genom att ringa eller använda
en chattbot (virtuell agent) i ett samtalscenter.

En kund kan välja att få en återuppringning i stället för att vänta i kontaktcentrets kö tills en agent svarar på
samtalet.

Återuppringningsförfrågningar skickas till Webex Contact Center systemet. När en agent är tillgänglig initierar
systemet en återuppringning till kunden. Kunden kan erbjudas återuppringningsalternativet under tidpunkter
med hög aktivitet eller när kontaktcentret har stängt.

Återuppringningsförfrågningar dirigeras till dig som en begäran om inkommande samtal. Förfrågan om

återuppringningskontaktpopover i panelen visar återuppringningsetiketten, ikonen (återuppringning),
kundens telefonnummer, DNIS (Dialed Number Identification Service), den kö som dirigerade samtalet till
dig och en timer som anger hur lång tid som gått sedan du tog emot samtalet. Det inkommande samtalets
status visas som Ringer.
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Omkunden godkänner samtalet kopplas du till kunden och panelen Interaktionskontroll visas. Mer information
om vilka åtgärder som du kan utföra när du hanterar ett samtal finns i Besvara ett samtal .

• Om kunden inte besvarar samtalet returneras samtalet till kön.

• Om kontaktcentret har nått maxgränsen för samtidiga samtal som har angetts för datacentralen eller
innehavaren kan du inte ringa fler samtal, och motsvarande orsakskoder visas i Agent Desktop.
Mer information om maxgränsen för samtidiga samtal finns i Ringa ett utgående samtal, på sidan
73.

OBS!

Samtalsassocierade datavariabler
Med dessa variabler kan administratören samla in samtalsdata som ärendenummer eller en åtgärdskod för
kunden. I flödesverktyget konfigurerar administratören variabler, etiketter för variablerna och i vilken ordning
de ska visas i rutan Interaktionskontroll. Högst 30 variabler visas på panelen Interaktionskontroll. Om
administratören konfigurerade CAD-variabler som redigerbara kan du redigera CAD-variablerna när du är i
samtal. Mer information finns i Redigera samtalsassocierade datavariabler, på sidan 65.

Administratören markerar variablerna som innehåller känslig information, t. ex. personligt identifierbar
information (PII) och organisationens data på ett säkert sätt. Om variabeln är markerad som säker visas ikonen

(Säker variabel) intill fältnamnet i panelen Interaktionskontroll.

Redigera samtalsassocierade datavariabler
Du kan redigera en eller flera CAD-variabler i rutan Interaktionskontroll.

Innan du börjar

Du måste ha accepterat samtalsförfrågan. Mer information finns i Besvara ett samtal, på sidan 63.

Arbetsordning

Steg 1 Klicka i textrutan för ett redigerbart fält och ange ett lämpligt värde. Ange till exempel ett ärendenummer
eller en åtgärdskod.

Du kan ange eller klistra in högst 256 tecken för ett CAD-variabelvärde.OBS!

Du kan göra följande:

• Om du vill ändra ett befintligt värde markerar du det värdet och skriver över det med ett nytt värde.

• Om du vill kopiera ett CAD-variabelvärde, genom att hålla muspekaren över den och klicka sedan på
.

• Om du vill välja datum och tid klickar du på ikonen (Datumväljare) eller klickar på fältet.
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• När du konsulterar eller överför ett samtal och flera agenter redigerar samma värde för
CAD-variabelvärdet samtidigt, visas de ändringar som sparats först och den andra agenten
meddelas med ett meddelande. Anta till exempel att två agenter (agent A och agent B) redigerar
samma CAD-variabel samtidigt som agent A sparar värdet. Sedan skrivs värdet som anges av
agent B över och agent B meddelas med ett meddelande.

• När du redigerar en CAD-variabel som motsvarar datum och tid, följer du den internationella
standarden som stöds för att spara variabelvärdet.

OBS!

Steg 2 När du har redigerat nödvändiga CAD-variabelvärden klickar du på Spara.

Om du försöker att navigera utan att spara ändringarna av CAD-variabelvärdena, aviseras du med ett
meddelande.

• Det kan finnas en fördröjning i systemet att visa de uppdaterade CAD-variabelvärdena baserat
på routingkonfigurationen eller händelser i flödesdesignern. Om du sparar CAD-variabelvärdena
påverkas nätverkstillgängligheten och andra driftfaktorer.

OBS!

Klicka på Återställ för att hämta de tidigare sparade värdena.

Parkera och återuppta ett samtal
Du kan sätta kunden i vänteläge så att du kan rådgöra med en annan agent eller söka efter ytterligare
kundinformation.

För att sätta ett samtal i vänteläge:

Innan du börjar

Du måste ha accepterat samtalsförfrågan. Mer information finns i Besvara ett samtal, på sidan 63.

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på I vänteläge
Status Samtal i vänteläge visas intill timern. Knappen Avsluta är inaktiverad.

Steg 2 Klicka på Återuppta om du vill ta bort ett samtal från viloläge.

När du konsulterar en annan agent sätts ditt samtal med kunden automatiskt i vänteläge. När du tar
kunden ur vänteläge försätts den konsulterande agenten automatiskt i vänteläge. Båda samtalen kan
inte vara i vänteläge samtidigt. Mer information om att konsultera en annan agent finns i Starta ett
konsultsamtal, på sidan 69.

OBS!
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Spela in ett röstsamtal
Ditt samtal med kunden spelas endast in om din administratör har aktiverat samtalsinspelningar åt dig.

Om din administratör har aktiverat funktionen för integritets sköld för ditt företag kan du pausa en
samtals inspelning och få känslig information som kreditkorts information från kunden. Arbetsledaren
instruerar dig om när du ska pausa inspelningen.

OBS!

Så här pausar och återupptar du inspelningen av ett samtal:

Innan du börjar

Du måste ha accepterat samtalsförfrågan. Mer information finns i Besvara ett samtal, på sidan 63.

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på Pausa inspelning om du vill pausa inspelningen av ett aktivt samtal.

Administratören anger hur länge skrivbordet ska pausa samtalsinspelningen. När tiden har gått fortsätter
skrivbordet automatiskt.

Ikonen visar att inspelningen pågår.OBS!

Steg 2 (Valfritt) Klicka på Starta inspelning om du vill återuppta inspelningen manuellt vid en viss tidpunkt.

Överföra ett samtal
Om du inte kan lösa en kundförfrågan och vill eskalera det aktiva röstsamtalet (inkommande eller utgående)
kan du överföra samtalet till en annan agent eller arbetsledare.

Så här överför du ett aktivt samtal till en kö, en agent, en startpunkt eller ett uppringningsnummer:

Innan du börjar

Du måste ha accepterat samtalsförfrågan. Mer information finns i Besvara ett samtal, på sidan 63.

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på Överför.
Dialogrutan Överföringsförfrågan visas.

Steg 2 Du kan överföra ett aktivt samtal till en kö, en agent, en startpunkt eller ett uppringningsnummer. Tänk på
följande när du väljer kö, agent eller uppringningsnummer:
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• Agent: Det går att välja antingen en agent i listrutan eller filtrera listan med sökfältet. I listrutan visas
namnen på tillgängliga agenter. Agentnamnet föregås av en grön ikon. Mer information finns i Status
för agenttillgänglighet, på sidan 27.

Tänk på följande innan du överför ett samtal till en agent:

• Du kan inte överföra ett samtal till en agent med statusen Avslutning.

• Under en direkt överföring måste målagenten (en agent som tar emot samtalet) vara i
status Tillgänglig. Samtalet avbryts om målagenten inte accepterar det.

OBS!

• Kö: Du kan antingen välja önskad startpunkt eller kö i listrutan eller använda sökfältet för att filtrera
listan. I listrutan visas de köer och startpunkter som är tillgängliga för överföring av samtalet.

Administratören definierar arbetsflöden, köer och startpunkter baserat på organisationens krav. När du
överför ett samtal till en startpunkt kan du överföra samtalet till en startpunkt som är kopplad till det
aktuella arbetsflödet eller till ett annat arbetsflöde. Anta t.ex. att du interagerar med kunden om en
betalkortsfråga och kunden har för avsikt att göra en transaktion med kreditkort. Du kan nu överföra
samtalet från betalkortsarbetsflödet till kreditkortsarbetsflödet.

När samtalet överförs till en startpunkt överförs CAD-variabler med samma namn och datatyp vidare
till det nya arbetsflödet. Anta till exempel att du överför samtalet från flow1 (EP_Debit Card) till flow2
(EP_Credit Card) och flow2 (EP_Credit Card) är det aktiva arbetsflödet:

• CAD-variabler med samma datatyp: om både flow1 och flow2 har en CAD-variabel customerID
av typen Integer kopieras värdet för CAD-variabeln customerIDfrån flow1 till flow2.

• CAD-variabler med olika datatyper: om flow1 och flow2 har en CAD-variabel var1med datatypen
Integer i flow1 och String i flow2 kommer var1 inte att överföras över från flow1 till flow2.

• CAD-variabler med dynamiska uppdateringar (t.ex. kontosaldo): om både flow1 och flow2 har en
CAD-variabel acBalance av typen Integer och aktiviteter som Ställ in variabel som dynamiskt
uppdaterar variabelvärdet kommer acBalance i flow2 att ha det nya värdet.

När ett samtal överförs till en startpunkt kan samtalet inte dirigeras tillbaka till dig.OBS!

• Uppringningsnummer: Det går att ange ett nummer eller ett namn, välja ett nummer eller namn i listrutan
eller filtrera listan med sökfältet. I listrutan visas ditt företags adressbok. Namnen listas tillsammans med
numren från adressboken.

Agent Desktop stöder endast specialtecknen + (plus), # (hash), * (asterisk) och : (kolon) i fältet
Uppringningsnummer. Om du kopierar ett nummermed specialtecken till fältetUppringningsnummer
bibehåller Agent Desktop endast de specialtecken som stöds och tar bort alla andra specialtecken innan
du tillåts att överföra ett samtal.
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• Agent Desktop validerar formatet på angivet uppringningsnummer. Uppringningsnumret
kan innehålla 3–14 siffror och de specialtecken som stöds.

• Uppringningsnumret har stöd för följande format:

• US-format: + [landskod][riktnummer][sjusiffrigt telefonnummer]

Till exempel +12015532447

• E.164 nummerformat: [+][landskod][nummer]

Till exempel +11234567890

• IDD (internationell direktuppringning)-format: [IDD][landskod][nummer]

Till exempel 01161123456789

• När du initierar en direkt överföring ska du inte använda ett startpunktsnummer som
uppringningsnummer.

OBS!

Steg 3 (Valfritt) Klicka på ikonen (Uppdatera listan) för att hämta den senaste listan med agenter, köer och
uppringningsnummer.

Den hämtade listan visar de aktuella agenternas tillgänglighet.

Steg 4 Klicka på Överför.
Överföringsbegäran startas och dialogrutan Orsaker till avslut visas. Mer information finns i Tillämpa en
avslutningsorsak, på sidan 48.

Om du vill överföra samtalet direkt (direkt överföring) väljer du antingen Agent eller
uppringningsnummer och klickar på Överför. Samtalet besvaras av en tillgänglig agent.

OBS!

Starta ett konsultsamtal
Du kan starta ett samtal med en annan agent medan du är i ett aktivt samtal med en kund.

Innan du börjar

Du måste vara i ett aktivt samtal med en kund. Mer information finns i Besvara ett samtal, på sidan 63.

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på Konsultera.

Dialogrutan Konsultförfrågan visas.

Om du vill interagera med en annan agent rekommenderar vi att du börjar med att inleda ett samtal
med hjälp av dialogrutanKonsultförfrågan i Agent Desktop istället för att använda en telefonenhet
(telefon eller mjukvarutelefon).

OBS!
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Steg 2 Välj ett av följande alternativ:

• Agent: Du kan antingen välja en agent i listrutan eller använda sökfältet för att filtrera listan. I listrutan
visas namnen på de agenter som finns tillgängliga för att konsultera samtalet. Agentnamnet föregås av
en färgad ikon som anger aktuellt tillgänglighetsläge. Till exempel föregås statusen Tillgänglig av en
grön ikon. Mer information finns i Status för agenttillgänglighet, på sidan 27.

• Kö: Du kan antingen välja rätt kö i listrutan eller använda sökfältet för att filtrera listan. I listrutan visas
de köer som finns tillgängliga för att konsultera samtalet.

Systemet söker efter en tillgänglig agent i den valda kön. Om du inte vill vänta klickar du på
Avbryt konsult för att avbryta den initierade konsultförfrågan.

OBS!

• Uppringningsnummer: Det går att ange ett nummer eller ett namn, välja ett nummer eller namn i listrutan
eller filtrera listan med sökfältet. I listrutan visas ditt företags adressbok. Namnen listas tillsammans med
numren från adressboken.

Agent Desktop stöder endast specialtecknen + (plus), # (hash), * (asterisk) och : (kolon) i fältet
Uppringningsnummer. Om du kopierar ett nummermed specialtecken till fältetUppringningsnummer
bibehåller Agent Desktop endast de specialtecken som stöds och tar bort alla andra specialtecken innan
du inleder ett samtal.

• Agent Desktop validerar formatet på angivet uppringningsnummer. Uppringningsnumret
kan innehålla 3–14 siffror och de specialtecken som stöds.

• Uppringningsnumret har stöd för följande format:

• US-format: + [landskod][riktnummer][sjusiffrigt telefonnummer]

Till exempel +12015532447

• E.164 nummerformat: [+][landskod][nummer]

Till exempel +11234567890

• IDD (internationell direktuppringning)-format: [IDD][landskod][nummer]

Till exempel 01161123456789

• När du initierar en direkt överföring ska du inte använda ett startpunktsnummer som
uppringningsnummer.

OBS!

Steg 3 (Valfritt) Klicka på ikonen (Uppdatera listan) för att hämta den senaste listan med agenter, köer, och
uppringningsnummer.

Den hämtade listan visar de aktuella agenternas tillgänglighet.

Steg 4 Klicka på Konsultera.

• Status Konsultförfrågan visas bredvid timern.

• Begäran om konsulteringssamtal visar högst nio variabler i popovern. Det vill säga de tre
standardvariablerna (agentnamn, agent-DN, agentteam) och högst sex variabler som har konfigurerats
av administratören. De tre standardvariablerna avser den agent som initierade konsulteringssamtalet.

• När konsultsamtalsförfrågan accepteras av en agent visas två paneler Interaktionskontroll på skrivbordet
tillsammans med variablerna.
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• Uppringaren (kund): Panelen Interaktionskontroll visar kundinformationen. Statusen uppdateras
baserat på de åtgärder du utför. Om du till exempel pratar med agenten är kundsamtalsstatusen I
vänteläge.

• Konsulterad agent: I panelen Interaktionskontroll visas information om agenten som du konsulterar
(den agent som tar emot samtalet). Statusen uppdateras baserat på de åtgärder du utför. Till exempel
när du börjar konsultera agenten ändras statusen till Konsultering. Du kan placera konsultagenten
i vänteläge genom att klicka på Parkera. Statusen ändras till Konsult i vänteläge. Mer information
finns i Parkera och återuppta ett samtal, på sidan 66.

Den konsulterande agenten kan avsluta samtalet genom att klicka på Avsluta konsultering och
samtalet fortsätter mellan dig och kunden.

Steg 5 (Valfritt) Du kan utföra följande när du är i ett konsultsamtal med en annan agent:

• Klicka på Återuppta för att sätta den konsulterande agenten i vänteläge och ta kunden ur vänteläge.
Mer information finns i Parkera och återuppta ett samtal, på sidan 66.

• Klicka på Överför för att överföra samtalet till den konsulterande agenten. Överföringsbegäran startas
och dialogrutan Avslutningsorsaker visas. Mer information finns i Överföra ett samtal, på sidan 67.

• Klicka påKonferens för att upprätta en 3-vägskommunikationmellan dig, kunden och den konsulterande
agenten. Mer information finns i Starta ett konferenssamtal, på sidan 72.

Steg 6 Klicka på Avsluta konsultering.
Dialogrutan Orsaker till avslut visas. Mer information finns i Tillämpa en avslutningsorsak, på sidan 48.

Följande tabell spelar in de åtgärder som varje användare kan utföra under ett konsultsamtal:

Agent 1: Avser den agent som initierar ett konsultsamtal.

Agent 2: Avser den agent som accepterar konsultsamtalet.

SammanfattningRoll

• En kund kan inte starta ett konsultsamtal.

• När agent 1 konsulterar agent 2 försätts kunden i vänteläge.

• Kunden kan släppa ett pågående samtal med agent 1 och därmed avsluta interaktionen.

Kund

• Agent 1 kan starta och avsluta ett konsultsamtal.

• Agent 1 kan återuppta ett kundsamtal som har försatts i vänteläge.

• Agent 1 kan konsultera agent 2 och sätta agent 2 i vänteläge.

• Agent 1 kan överföra ett samtal till agent 2. När överföringsförfrågan startas visas dialogrutanOrsaker
till avslut för agent 1. Samtalet fortsätter mellan agent 2 och kunden.

• Agent 1 kan starta ett konferenssamtal med agent 2 och en kund.

• När en kund går ur ett konsultsamtal avslutas interaktionen och dialogrutan Avslutningsorsaker visas
för agent 1.

• Agent 1 kan avsluta ett konsultsamtal genom att klicka på knappen Avsluta konsultering eller genom
att lägga på den fysiska telefonen. Kunden och agent 2 har tagits bort från konsultsamtalet.

Agent 1
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• När agent 1 återupptar ett samtal med kunden som var i vänteläge sätts agent 2 i vänteläge och kunden
tas ur vänteläge.

• Agent 2 kan inte återuppta eller avsluta ett besöks samtal.

• Agent 2 kan inte applicera en avslutningsorsak för ett konsultsamtal.

• Agent 2 kan avsluta ett konsultsamtal genom att klicka på knappen Avsluta konsultering och samtalet
fortsätter mellan agent 1 och kunden.

• Agent 2 kan acceptera en överföringsförfrågan från agent 1 under konsultsamtalet.

• Om agent 1 startar ett konferenssamtal vid konsultering av agent 2 kommer agent 2 att ingå i
konferenssamtalet.

• Om kunden går ur ett konsultsamtal avslutas interaktionen. Agent 2 tas bort från samtalet utan avslutning.

Agent 2

Starta ett konferenssamtal
Så här startar du ett trepartskonferenssamtal mellan dig, kunden och en annan agent:

Innan du börjar

Du måste ha inlett ett konsultsamtal. Mer information finns i Starta ett konsultsamtal, på sidan 69.

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på Konferens medan du konsulterar en annan agent. Mer information finns i Starta ett konsultsamtal,
på sidan 69.

Ikonen Konferens visas bredvid timern. Kunden tas ur vänteläge och du, kunden och den konsulterande
agenten kan kommunicera med varandra.

• Alla variabler från samtalet har överförts till konferenssamtalet. Variablerna i konferenssamtalet
omfattar den konsulterande agentens namn och uppringningsnummer.

• Klicka påÖverför för att överföra samtalet till den konsulterande agenten. Överföringsbegäran
startas och dialogrutanAvslutningsorsaker visas. Mer information finns i Överföra ett samtal,
på sidan 67.

• Den konsulterande agenten kan avsluta samtalet genom att klicka på Avsluta konferens och
samtalet fortsätter mellan dig och kunden.

OBS!

Steg 2 Klicka på Avsluta konferens .
Dialogrutan Avslutningsorsak visas. Mer information finns i Tillämpa en avslutningsorsak, på sidan 48.

Följande tabell spelar in åtgärder som varje användare kan utföra under ett konferens samtal:

Agent 1 – avser den agent som startar ett konferenssamtal.

Agent 2 – avser den konsulterande agenten som deltar i konferenssamtalet.
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SammanfattningRoll

• En kund kan inte starta ett konferenssamtal.

• När agent 1 startar ett konferenssamtal tas kunden bort från vänteläge. Samtalet fortsätter mellan agent
1, agent 2 och kunden.

• Kunden kan går ur ett pågående samtal med agent 1 och agent 2, så att interaktionen avslutas.

• Under ett konferenssamtal kan kunden inte försättas i vänteläge.

Kund

• Agent 1 kan starta och avsluta ett konferenssamtal.

• Agent 1 kan starta ett konferenssamtal med agent 2 genom att klicka på knappen Konferens.

• Under ett konferenssamtal kan agent 1 inte sätta en kund eller agent 2 i vänteläge.

• Agent 1 kan överföra ett samtal till agent 2. När överföringsförfrågan startas visas dialogrutan Orsaker
till avslut för agent 1. Samtalet fortsätter mellan agent 2 och kunden.

• När en kund går ur ett konferenssamtal avslutas interaktionen och dialogrutanAvslutningsorsaker visas
för agent 1.

• Agent 1 kan avsluta ett konferenssamtal genom att klicka på knappen Avsluta konferens eller genom
att lägga på den fysiska telefonen. Kunden och agent 2 har tagits bort från konferenssamtalet.

Agent 1

• Agent 2 kan inte avsluta ett konferenssamtal.

• Agent 2 kan inte ange en avslutningsorsak för ett konferenssamtal.

• Agent 2 kan avsluta ett konferenssamtal genom att klicka på knappen Avsluta konferens och samtalet
fortsätter mellan agent 1 och kunden.

• Om agent 1 startar ett konferenssamtal vid konsultering av agent 2 kommer agent 2 att ingå i
konferenssamtalet.

• Agent 2 kan acceptera en överföringsförfrågan som gjorts under konferenssamtalet av agent 1.

• Om en kund går ut ur ett konferenssamtal avslutas interaktionen. Agent 2 tas bort från samtalet utan
avslutning.

Agent 2

Ringa ett utgående samtal
Om din profil har konfigurerats för utgående samtal kan du ringa ett samtal till kunden. I konfigurationen för
utgående samtal ingår konfigurering av uppringningsplan, adressbok eller båda. Formatet på det telefonnummer
som du kan ringa avgörs av inställningarna i din agentprofil. Du kan till exempel vara begränsad från att ange
telefonnummer av en viss längd eller som börjar med specifika riktnummer.

Du kan ringa ett utgående samtal när du har status Tillgänglig eller någon Passiv status.

Ikonen för Utgående samtal på vågrätt sidhuvud är aktiverad baserat på dina profilinställningar. Du kan inte
ringa ett utgående samtal när du har ett aktivt inkommande röstsamtal.
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Så här ringer du ett utgående samtal:

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på ikonen (Utgående samtal).

Om kontaktcentret har nått maxgräns för samtidiga samtal som har angetts för datacentralen eller innehavaren
kan du inte ringa fler samtal. Motsvarande orsakskoder visas på Skrivbordet.

BeskrivningOrsakskod

Datacentralen har nått maxgränsen för samtidiga samtal.26

Innehavaren har nått maxgränsen för samtidiga samtal.27

Steg 2 Välj ett av följande alternativ:

• Adressbok: Du kan antingen välja kontakten i listrutan eller använda sökfältet för att filtrera listan.
Kontakterna som visas i adressboken kommer från din företagsadressbok som har konfigurerats av
administratören.

• Knappsats: Ange telefonnumret med knappsatsen. Din agentprofil måste ha den behörighet som krävs
för att ringa ett nummer med hjälp av knappsats.

• Du kan inte använda ett anknytningsnummer för att ringa utgående samtal.

• Du kan inte använda ett startpunktsnummer som uppringningsnummer för att ringa
utgående samtal.

• Du kan ange telefonnumret i följande format:

• US-format: + [landskod][riktnummer][sjusiffrigt telefonnummer]

Till exempel +12015532447

• E.164 nummerformat: [+][landskod][nummer]

Till exempel +11234567890

• IDD (internationell direktuppringning)-format: [IDD][landskod][nummer]

Till exempel 01161123456789

• Skrivbordet stöder endast specialtecknen + (plus), # (hash), * (asterisk) och: (kolon) i
knappsatsen. Om du kopierar ett nummer med specialtecken i knappsatsen behåller
Skrivbordet endast de specialtecken som stöds och tar bort alla andra specialtecken innan
du kan ringa ett utgående samtal.

OBS!

Steg 3 (Valfritt) Välj ett utkopplings-ANI i listrutanVälj utringande Ani . Det här numret används som uppringarens
nummer och visas i kundens nummerpresentatör. Listrutan visas i bokstavsordning.

Om du vill ta bort den valda utgående ANI-inställningen väljer du etiketten Välj utgående ANIfrån listrutan.
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• Administratören lägger till den utgående ANI-listan i din profil.

• Om du inte väljer en utgående ANI används standard utgående ANI för din organisation som
uppringarens nummer. Standard utgående ANI konfigureras av administratören.

OBS!

Steg 4 Klicka på Samtal som visas bredvid kontakten i adressboken eller på knappsatsen.

Din samtalsförfrågan skickas till det telefonnummer som du angav. Popover-fönstret visar etiketten för

utgående samtal, ikonen (utgående), telefonnummer till kontaktcentret, DNIS (DialedNumber Identification
Service), den kö som dirigerade samtalet till dig och en timer som anger hur lång tid som har gått sedan du
tog emot samtalet. Om funktionen Avsluta samtal har aktiverats av administratören visas knappen Avbrytpå
kontaktkortsförfrågan.

Du får ett samtal på din fysiska telefon.

Om det inte går att ringa ett samtal visar Skrivbordet felmeddelanden i följande fall:

• Ett utgående samtal som du ringt upp kopplas inte till kunden. Till exempel på grund av problem
att koppla samtalet.

• Du avvisar ett utgående samtal. Till exempel när du är upptagen med en annan interaktion.

• En kund kopplar bort ett inkommande samtal. Till exempel avbryter kunden ett inkommande
samtal.

• En kund svarar inte på ett inkommande samtal. Till exempel går samtalet fram och ringer, men
kunden besvarar inte samtalet.

OBS!

Steg 5 Besvara samtalet på din fysiska telefon och vänta på att kunden svarar.

När kunden svarar på ditt samtal startar timern och fönstret Interaktionskontroll visas.

Steg 6 Du kan utföra följande uppgifter i Interaktionskontroll rutan medan du hanterar ett samtal:

• Parkera och återuppta det aktiva samtalet. Mer information finns i Parkera och återuppta ett samtal, på
sidan 66.

• Spela in och pausa inspelningen av röstsamtalet. Mer information finns i Spela in ett röstsamtal, på sidan
67.

• Överföra ett samtal till en kö, en agent eller ett uppringningsnummer. Mer information finns i Överföra
ett samtal, på sidan 67.

Om din administratör har aktiverat överföring till kö för ett utgående samtal, har du alternativet
Kö i dialogrutan Överföringsförfrågan. Annars är bara alternativen Agent och
Uppringningsnummer tillgängliga.

OBS!

• Initiera ett konsultsamtal till en kö, en agent eller ett uppringningsnummer. Mer information finns i Starta
ett konsultsamtal, på sidan 69.

Steg 7 Klicka på Avsluta.

Dialogrutan Avslutningsorsak visas. Mer information finns i Tillämpa en avslutningsorsak, på sidan 48.

När uppringningssamtalet avslutas ändras din tillgänglighetsstatus baserat på den konfiguration som har
definierats av administratören. Om administratören har definierat Agent tillgänglig efter utgående samtal
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som Ja efter att ett samtal har avslutats, är din status Tillgänglig även om du har ringt det utgående samtalet
i status Passiv.

När du ringer ett samtal och du har statusen Tillgänglig kan du under en kort period få ett
inkommande samtal medan det utgående samtalet kopplas upp.

I det här fallet misslyckas det utgående samtalet med ett felmeddelande.

OBS!

Ringa ett utgående samtal från Agenters interaktionshistorik
Så här ringer du ett utfående samtal från panelen Agenters interaktionshistorik:

Innan du börjar

Du måste ange en avslutningsorsak för ett röstsamtal. I rutan Agenters interaktionshistorik visas föregående
röstsamtalskommunikation med en kund på flikarna Alla och Samtal.

Arbetsordning

Steg 1 I panelen Agenters interaktionshistorik klickar du på fliken Alla eller fliken Samtal.
Steg 2 Placera muspekaren över telefonnumret till kontakten som du vill ringa upp och välj sedan Klicka för att

ringa .

• Du kan inte ringa ett nytt samtal från panelen Agenters interaktionshistorik när du är i ett aktivt
samtal.

• Du kan redigera telefonnumret innan du ringer samtalet om nödvändigt. Om du vill redigera

klickar du på ikonen (Redigera före samtal) och redigerar telefonnumret som visas på
Knappsats och klickar sedan på Ring.

OBS!

Din samtalsförfrågan skickas till det telefonnummer som du angav. Popover-fönstret visar etiketten för

utgående samtal, ikonen (utgående), telefonnummer till kontaktcentret, DNIS (DialedNumber Identification
Service), den kö som dirigerade samtalet till dig och en timer som anger hur lång tid som har gått sedan du
tog emot samtalet. Om funktionen Avsluta samtal har aktiverats av administratören visas knappen Avbrytpå
kontaktkortsförfrågan.

Du får ett samtal på din fysiska telefon.

Om det inte går att ringa ett samtal visar Skrivbordet felmeddelanden i följande fall:

• Ett utgående samtal som du ringt upp kopplas inte till kunden. Till exempel på grund av problem
att koppla samtalet.

• Du avvisar ett utgående samtal. Till exempel när du är upptagen med en annan interaktion.

• En kund kopplar bort ett inkommande samtal. Till exempel avbryter kunden ett inkommande
samtal.

• En kund svarar inte på ett inkommande samtal. Till exempel går samtalet fram och ringer, men
kunden besvarar inte samtalet.

OBS!
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Steg 3 Besvara samtalet på din fysiska telefon och vänta på att kunden svarar.

När kunden svarar på ditt samtal startar timern och fönstret Interaktionskontroll visas.

Mer information om vilka uppgifter som ska utföras i panelen Interaktionskontroll när du hanterar ett samtal finns i Ringa ett
utgående samtal, på sidan 73.

Steg 4 Klicka på Avsluta.

Dialogrutan Avslutningsorsak visas. Mer information finns i Tillämpa en avslutningsorsak, på sidan 48.

Ringa ett utgående kampanjsamtal för förhandsgranskning
Administratören skapar kampanjer, konfigurerar uppringningsläge (förhandsgranskning) och tilldelar ett team
till kampanjen. Om du är en del av teamet som har tilldelats kampanjer, visas ikonen (Kampanjkontakt
) på vågrätt sidhuvud, och du kan ringa ett utgående kampanjsamtal med förhandsgranskning.

Du kan se kundens kontaktinformation innan du ringer kampanjsamtalet.

Så här ringer du ett utgående kampanjsamtal:

Innan du börjar

Du måste ha statusen Tillgänglig för att kunna ta emot ett utgående kampanjsamtal med förhandsgranskning.

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på ikonen (Kampanjkontakt ) som visas på vågrätt sidhuvud.
Dialogrutan Kampanjkontakt visas med kundens kontaktinformation.

Steg 2 När du har granskat kundens kontaktinformation klickar du på Ring för att ringa samtalet eller på Hoppa
över för att visa nästa begäran om förhandsgranskningssamtal.

Om kontaktcentret har nått maxgränsen för samtidiga samtal som har angetts för datacentralen eller innehavaren
kan du inte ringa fler samtal, och motsvarande orsakskoder visas i Agent Desktop. Mer information om
maxgränsen för samtidiga samtal finns i Ringa ett utgående samtal, på sidan 73.

Om du accepterar samtalet ringer systemet upp kunden och ikonen Kampanjkontaktinaktiveras.
Kontaktkortsförfrågan med förhandsgranskning av kampanjsamtal i panelen Uppgiftslista visar etiketten för

kampanjsamtalet, ikonen (kampanjkontakt) informationen baserat på konfigurationen som har definierats
av administratören och en timer som visar hur lång tid som gått sedan du initierade kampanjsamtalet med
förhandsgranskning. Samtalets status visas som Ringer upp. Om funktionen Avsluta samtal är aktiverad av
administratören, ersätts statusen Ringer upp med knappen Avbryt på kontaktkortsförfrågan.

• Om kunden accepterar samtalet kopplas du till kunden och panelen Interaktionskontroll visas. Mer
information om vilka åtgärder som du kan utföra när du hanterar ett samtal finns i Besvara ett samtal

Om försöket misslyckas aktiveras ikonen Kampanjkontakt och du kan starta om
kampanjsamtalet.

OBS!
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• Fliken Samtalsguide visas i panelen Hjälpinformation om administratören har konfigurerat frågor och
svar på kampanjnivå. Du uppmanas att svara på en fråga. Baserat på svaret uppmanas du att bläddra
genom nästa uppsättning frågor i samtalsguiden. Du måste skicka dina svar för att kunna slutföra din
Samtalsguide.

Avsluta ett samtal
När du har hjälpt kunden med frågor är det en god idé att be kunden att avsluta röstsamtalet. När kunden
avslutar samtalet visas dialogrutan Avslutningsorsaker. Om det behövs kan du även avsluta samtalet.

Du kan inte avsluta samtalet när samtalet är parkerat. Mer information finns i Parkera och återuppta ett
samtal, på sidan 66.

OBS!

Så här avslutar du ett samtal:

Innan du börjar

Du måste ha accepterat samtalsförfrågan. Mer information finns i Besvara ett samtal, på sidan 63.

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på Avsluta.
Dialogrutan Avslutningsorsak visas. Mer information finns i Tillämpa en avslutningsorsak, på sidan 48.

Steg 2 (Valfritt) Om du använder telefonlur eller headset måste du lägga på den fysiska telefonen innan du kan ta
emot nästa samtal.
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K A P I T E L 4
Hantera nya digitala kontakter

Webex Contact Center stöder nya digitala kanaler: FacebookMessenger,WebChat, e-post, SMS ochWhatsApp
med utökade funktioner. Digitala kanaler ökar tillgängligheten för alla företag. Med förändrade demografiska
förhållanden såväl som enskilda vanor förväntar sig konsumenterna att kunna kontakta ett företag med hjälp
av valfri, från var som helst, under alla förhållanden. Därför är det nödvändigt att företag kan vara tillgängliga
via alla populära kommunikationskanaler.

• Hantera Facebook Messenger Konversationer, på sidan 79
• Hantera SMS konversationer, på sidan 82
• Hantera Webchatt konversationer, på sidan 86
• Hantera konversationer på e-post, på sidan 89
• Hantera WhatsApp-konversationer, på sidan 93

Hantera Facebook Messenger Konversationer
Kunder kan kontakta agenter via Facebook Messenger på Facebook-sidan eller via mobilappen och agenter
kan svara på Facebook-meddelandena via Facebook Messenger-widgeten. Facebook Messenger-widgeten är
en funktion i Cisco som gör att agenter kan svara på Facebook-meddelanden genom konversationspanelen.

Du kan använda skrivbordet för att överföra, konferens och avsluta en Facebook Messenger konversation.

Om Facebook Messenger-widgeten
Facebook Messenger-widgeten har stöd för följande funktioner:

• Textbilagor, på sidan 16

• Mallar, på sidan 18

• Bifoga en mall, på sidan 18

• Låsta mallar, på sidan 18

• Mallar med utbytbara parametrar, på sidan 18

• Mallar med dynamisk ersättning av systemparametrar i chattkonsol, på sidan 18

• Rik formatering, på sidan 18

• Utlösande arbetsflöde, på sidan 20
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• Meddelanden, på sidan 20

• Kortkommandon, på sidan 20

• Läskvitton, på sidan 21

Facebook Messenger-widgeten har stöd för följande interaktioner:

• Svara på Facebook Messengerkonversation, på sidan 80

• Överföra en Facebook Messenger konversation, på sidan 81

• Starta en Facebook Messenger konversationskonferens, på sidan 81

• Avsluta en Facebook Messenger konversation, på sidan 82

Svara på Facebook Messengerkonversation
När du har tilldelats en Facebook Messenger-konversation till dig visas kontaktförfrågans-popover könamn,
källsida, timer och knappen Godkänn. Timern anger den tid som förflutit sedan du tog emot Facebook
Messenger-konversationen.

Svara på en chatt:

Innan du börjar

När du är i läget RONA kan du inte ta emot fler kontaktförfrågningar. Om du vill ta emot förfrågningar måste
du manuellt ändra din status från OVIS till Tillgänglig.

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på knappen Acceptera i förfrågan. Förfrågan öppnas i skrivrutan och en interaktionspanel visas.

Agenten kan sedan visa följande information i interaktionspanelen:

• Kundnamn

• Könamn

• Meddelandetråd

• Agentnamn

• Datum

• Timer

Kundmeddelanden representeras av en grå bubblamed kundens initialer i bubblan. Agentmeddelanden
representeras av en fast blå bubbla.

OBS!

Steg 2 Ange ditt svar i textrutan.

Textrutan har stöd för högst 1000 tecken. När antalet tecken överstiger den konfigurerade gränsen
inaktiveras knappen Skicka och ett felmeddelande visas under textrutan i rött för att korrigera
teckengränsen.

OBS!
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Steg 3 Klicka på Skicka eller tryck på Enter på ditt tangentbord.
Kunden får svaret.

Överföra en Facebook Messenger konversation
Om du inte kan lösa en kundfråga och vill eskalera Facebook Messenger-förfrågan kan du överföra
chattförfrågan till en annan agent.

Så här överför du en aktiv chattförfrågan till en kö eller en agent:

Innan du börjar

Du måste ha accepterat Facebook Messenger-förfrågan. Mer information finns i Svara på Facebook
Messengerkonversation, på sidan 80.

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på Överför.
Dialogrutan Överför förfrågan visas.

Steg 2 Välj ett av följande alternativ:

• Kö – du kan antingen välja rätt kö i listrutan eller använda sökfältet för att filtrera listan. I listrutan visas
de köer som är tillgängliga för överföring av chattförfrågan.

• Agent: Det går att välja antingen en agent i listrutan eller filtrera listan med sökfältet. I listrutan visas
namnen på tillgängliga agenter. Agentnamnet föregås av en grön ikon. Mer information finns i Status
för agenttillgänglighet, på sidan 27.

Steg 3 (Valfritt) Klicka på ikonen (Uppdatera listan) för att hämta den senaste listan med-köer och -agenter.

Den hämtade listan visar de aktuella agenternas tillgänglighet.

Steg 4 Klicka på Överför.
Överföringsbegäran startas och dialogrutan Orsaker till avslut visas. Mer information finns i Tillämpa en
avslutningsorsak, på sidan 48.

När du har överfört chattförfrågan till en agent och agenten inte accepterar chattförfrågan avslutas
chattförfrågan.

OBS!

Starta en Facebook Messenger konversationskonferens
Så här skapar du en förfrågan om en trevägskonferenschatt mellan dig, kunden och en annan agent:

Innan du börjar

Du måste ha accepterat Facebook Messenger-förfrågan. Mer information finns i Svara på Facebook
Messengerkonversation, på sidan 80.
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Arbetsordning

Steg 1 Klicka på Konferens.
Dialogrutan Konferensförfrågan visas.

Steg 2 Du kan antingen välja en viss agent i listrutan eller använda sökfältet för att filtrera listan. Agentnamnet föregås
av en färgad ikon som anger aktuellt tillgänglighetsläge. Till exempel föregås statusen Tillgänglig av en grön
ikon. Mer information finns i Status för agenttillgänglighet, på sidan 27.

Steg 3 Klicka på Konferens.

När förfrågan om konferenschatt accepteras av en agent ändras panelen Interaktionskontroll frånKonferensen
begärd till Konferens. Du kan se ett meddelande om att en agent har anslutit till chatten.

Steg 4 Klicka på Avsluta konferens .
Dialogrutan Avslutningsorsak visas. Mer information finns i Tillämpa en avslutningsorsak, på sidan 48.

• Konferensens agent kan avsluta chattkonferensen genom att klicka på Avsluta konferens .
Chatten fortsätter mellan dig och kunden.

OBS!

Avsluta en Facebook Messenger konversation
När du har hjälpt kunden med frågor måste du få samtycke från kunden för att avsluta Facebook
Messengersessionen. När du avslutar sessionen visas dialogrutan Avslutningsorsaker.

Så här stänger du en Facebook Messenger-session:

Innan du börjar

Agenten måste ha accepterat Facebook Messenger-förfrågan. Mer information finns i Svara på Facebook
Messengerkonversation, på sidan 80.

Arbetsordning

Steg 1 I den aktiva Facebook Messenger sessionen klickar du på Avsluta.
Dialogrutan Avslutningsorsak visas.

Steg 2 Du kan antingen välja önskad orsak i listrutan eller använda sökfältet för att filtrera listan.
Steg 3 Klicka på Skicka avslutning. Mer information finns i Tillämpa en avslutningsorsak, på sidan 48.

Hantera SMS konversationer
Med SMS (Short Message Service) kan kunderna kontakta agenter genom att skicka ett SMS från var som
helst, även när det inte finns någon dataanslutning. Kunder kan skicka SMS till ett långkod, kortkod eller
avgiftsfritt nummer. En ny chatt skapas i SMS-widgeten när en kund skickar ett meddelande. Agenter kan
sedan hantera chatten och skicka ett svar till kunden.

Användarhandbok för Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
82

Hantera nya digitala kontakter
Avsluta en Facebook Messenger konversation



SMS-widgeten är en funktion i Cisco som gör att agenter kan svara på SMS-meddelanden genom
konversationspanelen i Agent Desktop.

Du kan använda skrivbordet för att överföra, hålla konferenser och avsluta en SMS-konversation.

Om SMS-widgeten
SMS-widgeten har stöd för följande funktioner:

• Mallar, på sidan 18

• Bifoga en mall, på sidan 18

• Låsta mallar, på sidan 18

• Mallar med utbytbara parametrar, på sidan 18

• Mallar med dynamisk ersättning av systemparametrar i chattkonsol, på sidan 18

• Utlösande arbetsflöde, på sidan 20

• Meddelanden, på sidan 20

• Kortkommandon, på sidan 20

• Läskvitton, på sidan 21

SMS-widgeten har stöd för följande interaktioner:

• Svara på SMS-konversation, på sidan 83

• Överföra en SMS konversation, på sidan 84

• Starta en SMS konversationskonferens, på sidan 85

• Avsluta en SMS-konversation, på sidan 85

Svara på SMS-konversation
När en SMS konversation tilldelas en agent visar popovern könamn, telefonnummer, källnummer, timer och
knappen Godkänn. Timern anger den tid som förflutit sedan du tog emot SMS-konversationen.

När en SMS konversation har tilldelats en agent hamnar den i panelen uppgiftslista, som finns i den vänstra
rutan i Agent Desktop. En agent kan visa Könamn, Telefonnummer, Källnummer och knappen Acceptera.
Timern anger den tid som förflutit sedan du tog emot SMS-konversationen.

Svara på en chatt:

Innan du börjar

När du är i läget RONA kan du inte ta emot fler kontaktförfrågningar. Om du vill ta emot förfrågningar måste
du manuellt ändra din status från OVIS till Tillgänglig.
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Arbetsordning

Steg 1 Klicka på knappen Acceptera i förfrågan. Förfrågan öppnas i skrivrutan och en interaktionspanel visas.

Agenten kan sedan visa följande information i interaktionspanelen:

• Kundnamn

• Könamn

• Meddelandetråd

• Agentnamn

• Datum

• Timer

Kundmeddelanden representeras av en grå bubblamed kundens initialer i bubblan. Agentmeddelanden
representeras av en fast blå bubbla.

OBS!

Steg 2 Ange ditt svar i textrutan.

Textrutan har stöd för högst 1000 tecken. När antalet tecken överstiger den konfigurerade gränsen
inaktiveras knappen Skicka och ett felmeddelande visas under textrutan i rött för att korrigera
teckengränsen.

OBS!

Steg 3 Klicka på Skicka eller tryck på Enter på ditt tangentbord.
Kunden får svaret.

Överföra en SMS konversation
Om du inte kan lösa en kundfråga och vill eskalera SMS förfrågan kan du överföra chatt-förfrågan till en
annan agent.

Så här överför du en aktiv chattförfrågan till en kö eller en agent:

Innan du börjar

Du måste ha accepterat SMS-förfrågan. Mer information finns i Svara på SMS-konversation, på sidan 83.

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på Överför.
Dialogrutan Överför förfrågan visas.

Steg 2 Välj ett av följande alternativ:

• Kö – du kan antingen välja rätt kö i listrutan eller använda sökfältet för att filtrera listan. I listrutan visas
de köer som är tillgängliga för överföring av chattförfrågan.
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• Agent: Det går att välja antingen en agent i listrutan eller filtrera listan med sökfältet. I listrutan visas
namnen på tillgängliga agenter. Agentnamnet föregås av en grön ikon. Mer information finns i Status
för agenttillgänglighet, på sidan 27.

Steg 3 (Valfritt) Klicka på ikonen (Uppdatera listan) för att hämta den senaste listan med-köer och -agenter.

Den hämtade listan visar de aktuella agenternas tillgänglighet.

Steg 4 Klicka på Överför.
Överföringsbegäran startas och dialogrutan Orsaker till avslut visas. Mer information finns i Tillämpa en
avslutningsorsak, på sidan 48.

När du har överfört chattförfrågan till en agent och agenten inte accepterar chattförfrågan avslutas
chattförfrågan.

OBS!

Starta en SMS konversationskonferens
Så här skapar du en förfrågan om en trevägskonferenschatt mellan dig, kunden och en annan agent:

Innan du börjar

Du måste ha accepterat SMS-förfrågan. Mer information finns i Svara på SMS-konversation, på sidan 83.

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på Konferens.
Dialogrutan Konferensförfrågan visas.

Steg 2 Du kan antingen välja en viss agent i listrutan eller använda sökfältet för att filtrera listan. Agentnamnet föregås
av en färgad ikon som anger aktuellt tillgänglighetsläge. Till exempel föregås statusen Tillgänglig av en grön
ikon. Mer information finns i Status för agenttillgänglighet, på sidan 27.

Steg 3 Klicka på Konferens.

När förfrågan om konferenschatt accepteras av en agent ändras panelen Interaktionskontroll frånKonferensen
begärd till Konferens. Du kan se ett meddelande om att en agent har anslutit till chatten.

Steg 4 Klicka på Avsluta konferens .
Dialogrutan Avslutningsorsak visas. Mer information finns i Tillämpa en avslutningsorsak, på sidan 48.

• Konferensens agent kan avsluta chattkonferensen genom att klicka på Avsluta konferens .
Chatten fortsätter mellan dig och kunden.

OBS!

Avsluta en SMS-konversation
När du har hjälpt kunden med frågor måste du få samtycke från kunden för att avsluta SMSsessionen. När du
avslutar sessionen visas dialogrutan Avslutningsorsaker.
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Så här stänger du en SMS-session:

Innan du börjar

Agenten måste ha accepterat SMS-förfrågan. Mer information finns i Svara på SMS-konversation, på sidan
83.

Arbetsordning

Steg 1 I den aktiva SMS sessionen klickar du på Avsluta.
Dialogrutan Avslutningsorsaker visas.

Steg 2 Du kan antingen välja önskad orsak i listrutan eller använda sökfältet för att filtrera listan.
Steg 3 Klicka på Skicka avslutning. Mer information finns i Tillämpa en avslutningsorsak, på sidan 48.

Hantera Webchatt konversationer
Kanalen Webchatt låter företag engagera sig och stödja sina besökare och kunderna på webbplatsen.

Kunder kan initiera en Webchatt med en agent och skicka chattmeddelanden. Agenter kan sedan hantera
Webchatt och skicka ett svar till kunden från widgeten Webchatt på skrivbordet.

Widgeten Webchatt är en funktion från Cisco som gör att agenter kan svara på chattmeddelanden genom
konversationspanelen.

Du kan använda skrivbordet för att överföra, konferens och avsluta en Webchatt konversation.

Om Webchatt-widgeten
Webchatt-widgeten har stöd för följande funktioner:

• Textbilagor, på sidan 16

• Mallar, på sidan 18

• Bifoga en mall, på sidan 18

• Låsta mallar, på sidan 18

• Mallar med utbytbara parametrar, på sidan 18

• Mallar med dynamisk ersättning av systemparametrar i chattkonsol, på sidan 18

• Utlösande arbetsflöde, på sidan 20

• Meddelanden, på sidan 20

• Kortkommandon, på sidan 20

Webchatt-widgeten har stöd för följande interaktioner:

• Svara på en Webchatt-konversation, på sidan 87
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• Överföra en Webchatt konversation, på sidan 88

• Starta en Webchatt-konferens, på sidan 88

• Avsluta en Webchatt konversation, på sidan 89

Svara på en Webchatt-konversation
När en Webchatt konversation har tilldelats en agent visar -popovern kundens namn, e-postadress, könamn,
timer och knappenGodkänn. Timern anger den tid som förflutit sedan du tog emotWebchatt-konversationen.

Svara på en chatt:

Innan du börjar

När du är i läget RONA kan du inte ta emot fler kontaktförfrågningar. Om du vill ta emot förfrågningar måste
du manuellt ändra din status från OVIS till Tillgänglig.

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på knappen Acceptera i förfrågan. Förfrågan öppnas i skrivrutan och en interaktionspanel visas.

Agenten kan sedan visa följande information i interaktionspanelen:

• Kundnamn

• Könamn

• Meddelandetråd

• Agentnamn

• Datum

• Timer

Kundmeddelanden representeras av en grå bubblamed kundens initialer i bubblan. Agentmeddelanden
representeras av en fast blå bubbla.

OBS!

Steg 2 Ange ditt svar i textrutan.

Textrutan har stöd för högst 1000 tecken. När antalet tecken överstiger den konfigurerade gränsen
inaktiveras knappen Skicka och ett felmeddelande visas under textrutan i rött för att korrigera
teckengränsen.

OBS!

Steg 3 Klicka på Skicka eller tryck på Enter på ditt tangentbord.
Kunden får svaret.
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Överföra en Webchatt konversation
Om du inte kan lösa en kundfråga och vill eskalera chattförfrågan kan du överföra chatten till en annan agent
eller arbetsledare.

Så här överför du en aktiv chattförfrågan till en kö eller en agent:

Innan du börjar

Du måste ha accepterat Webchatt-förfrågan. Mer information finns i Svara på en Webchatt-konversation, på
sidan 87.

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på Överför.
Dialogrutan Överför förfrågan visas.

Steg 2 Välj ett av följande alternativ:

• Kö – du kan antingen välja rätt kö i listrutan eller använda sökfältet för att filtrera listan. I listrutan visas
de köer som är tillgängliga för överföring av chattförfrågan.

• Agent: Det går att välja antingen en agent i listrutan eller filtrera listan med sökfältet. I listrutan visas
namnen på tillgängliga agenter. Agentnamnet föregås av en grön ikon. Mer information finns i Status
för agenttillgänglighet, på sidan 27.

Steg 3 (Valfritt) Klicka på ikonen (Uppdatera listan) för att hämta den senaste listan med-köer och -agenter.

Den hämtade listan visar de aktuella agenternas tillgänglighet.

Steg 4 Klicka på Överför.
Överföringsbegäran startas och dialogrutan Orsaker till avslut visas. Mer information finns i Tillämpa en
avslutningsorsak, på sidan 48.

När du har överfört chattförfrågan till en agent och agenten inte accepterar chattförfrågan avslutas
chattförfrågan.

OBS!

Starta en Webchatt-konferens
Så här skapar du en förfrågan om en trevägskonferenschatt mellan dig, kunden och en annan agent:

Innan du börjar

Du måste ha accepterat Webchatt-förfrågan. Mer information finns i Svara på en Webchatt-konversation, på
sidan 87.

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på Konferens.
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Dialogrutan Konferensförfrågan visas.
Steg 2 Du kan antingen välja en viss agent i listrutan eller använda sökfältet för att filtrera listan. I listrutan visas

namnen på agenterna. Agentnamnet föregås av en färgad ikon som anger aktuellt tillgänglighetsläge. Till
exempel föregås statusen Tillgänglig av en grön ikon. Mer information finns i Status för agenttillgänglighet,
på sidan 27.

Steg 3 Klicka på Konferens.

När förfrågan om konferenschatt accepteras av en agent ändras panelen Interaktionskontroll frånKonferensen
begärd till Konferens. Kunden och du kan se ett meddelande om att en agent har anslutit till chatten.

Steg 4 Klicka på Avsluta konferens .
Dialogrutan Avslutningsorsak visas. Mer information finns i Tillämpa en avslutningsorsak, på sidan 48.

• Det är bara du som kan avsluta chattkonferensen och inte den agent som du har konferens med.

• Konferensens agent kan avsluta chattkonferensen genom att klicka på Avsluta konferens .
Chatten fortsätter mellan dig och kunden.

OBS!

Avsluta en Webchatt konversation
När du har hjälpt kunden med frågor är det en god idé att be kunden att avsluta chattsession. När kunden
avslutar chatten visas ett meddelande i chattkonversationen om att kunden har lämnat chatten.

När du avslutar chatten visas dialogrutan Avslutningsorsaker. Om nödvändigt kan du även avsluta chatten.
I så fall ser kunden ett meddelande som talar om att agenten har lämnat chatten.

Så här stänger du en chattsession:

Innan du börjar

Du måste ha accepterat Webchatt-förfrågan. Mer information finns i Svara på en Webchatt-konversation, på
sidan 87.

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på Avsluta i den aktiva chattsessionen.
Dialogrutan Avslutningsorsak visas.

Steg 2 Du kan antingen välja önskad orsak i listrutan eller använda sökfältet för att filtrera listan. Du kan välja mer
än en avslutningsorsak i taget.

Steg 3 Klicka på Skicka avslutning. Mer information finns i Tillämpa en avslutningsorsak, på sidan 48.

Hantera konversationer på e-post
Med e-postkanaler kan kunderna skicka e-postmeddelandenmed tabeller, inbäddade länkar och bifogade filer.
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E-postwidgeten är en funktion från Cisco som gör att agenter kan svara på e-postmeddelanden via
konversationspanelen.

Du kan använda skrivbordet för att svara och överföra en e-postkonversation.

Vid anslutningsproblem, som att internetanslutningen är nere, visas en banderoll medmeddelandet Ingen
anslutning identifierad. Försöker ansluta i bakgrunden. Klicka på Uppdatera om du vill uppdatera
anslutningen manuellt.

OBS!

Om e-postwidget
E-postwidget har stöd för följande funktioner:

• E-postbilagor, på sidan 17

• Mallar, på sidan 18

• Låsta mallar, på sidan 18

• Mallar med utbytbara parametrar, på sidan 18

• Mallar med dynamisk ersättning av systemparametrar i chattkonsol, på sidan 18

• Utlösande arbetsflöde, på sidan 20

• Avancerade kompositionslägen, på sidan 19

• Rik formatering, på sidan 18

E-postwidgeten har stöd för följande interaktioner:

• Svara på en E-post-konversation, på sidan 90

• Skicka ett svar, på sidan 91

• Överföra en e-postkonversation, på sidan 92

Svara på en E-post-konversation
När en E-post konversation har tilldelats dig visar popovern kundens namn, e-postadress, könamn, timer och
knappen Godkänn. Timern anger den tid som förflutit sedan du tog emot E-post-konversationen.

Svara på en chatt:

Innan du börjar

När du är i läget RONA kan du inte ta emot fler kontaktförfrågningar. Om du vill ta emot förfrågningar måste
du manuellt ändra din status från RONA till Tillgänglig.
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Arbetsordning

Steg 1 Klicka på knappen Acceptera i förfrågan. Förfrågan öppnas i testrutan och en interaktionspanel visas.

Agenten kan sedan visa följande information i interaktionspanelen:

• Från e-postadress

• Till e-postadress

• E-postämne

• E-posttråd (om sådan finns)

• E-postmeddelandets tidsstämpel och status (skickat/mottaget/DR:s)

• Meddelanden

• Bilagor (om de finns i det inkommande e-postmeddelandet)

• Ikonerna Svara, Svara alla, Vidarebefordra och Kopia

• Överföringsknapp

Steg 2 Du kan svara på e-postmeddelandet och formatera texten, lägga till bilder i meddelandet, bifoga filer och så
vidare. Mer information finns i Skicka ett svar, på sidan 91.

Steg 3 Klicka på Skicka på tangentbordet.
Kunden får svaret.

Skicka ett svar
Du kan skicka ett svar om du vill formatera e-postsvaret, lägga till bilder, bifoga filer eller lägga till fler
mottagare.

När du vill skicka ett svar:

Innan du börjar

Du måste vara i status Tillgänglig för att ta emot en e-postförfrågan.

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på knappenAcceptera i e-postförfrågan. Förfrågan öppnas i e-postrutan och en interaktionspanel visas.

Steg 2 Klicka på ikonen högst upp till höger på ett e-postmeddelande för att visa själva meddelandet och andra
alternativ som Svara, Svara alla och Vidarebefordra.

Steg 3 Välj alternativet Svara om du bara vill skicka ett svar till avsändaren eller välj alternativet Svara alla om du
vill skicka ett svar till alla mottagare eller välj alternativetVidarebefordra för att skicka det till nya mottagare.

• Om du får ett nytt e-postmeddelande när du svarar (på ett e-postmeddelande) visas ett meddelande med
texten Visa alla meddelanden för att vidta ytterligare åtgärder. ovanför textrutan. Det nya
e-postmeddelandet visas i blått högst upp i tråden.
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• När du använder Svara på ett e-postmeddelande fylls fälten Till och Ämne i automatiskt och kan inte
redigeras.

• När du använder Svara alla på ett e-postmeddelande fylls fälten Till och Ämne i automatiskt i och kan
inte redigeras. Fältet Kopia fylls i automatiskt med e-postmeddelandets ursprungliga kopia. Du kan
lägga till och ta bort e-postadresser i fältet Kopia.

• När du använder Vidarebefordra på ett e-postmeddelande fylls fältet ämne i automatiskt. Du kan lägga
till och ta bort e-postadresser i fälten Till och Kopia. E-postmeddelandet läses in med det senaste
e-postmeddelandet i skrivrutan.

• När du växlar från Svara till Svara alla, fylls fälten Till i automatiskt. Du kan lägga till och ta bort
e-postadresser i fälten Till och Kopia. E-postmeddelandet finns kvar i textrutan.

• När du växlar från Svara till Vidarebefordra töms fälten Till och Kopia och e-postmeddelandet finns
kvar i textrutan

• När du växlar från Svara alla till Vidarebefordra töms fälten Till och Kopia och e-postmeddelandet
finns kvar i textrutan

• När du växlar från Svara alla till Svara fylls fältet Till i automatiskt och fältet Kopia töms.
E-postmeddelandet finns kvar i textrutan

• När du växlar från Vidarebefordra till Svara fylls fältet Till i automatiskt och e-postmeddelandet finns
kvar i textrutan

• När du växlar från Vidarebefordra till Svara alla fylls fälten Till och Kopia i automatiskt och
e-postmeddelandet finns kvar i textrutan

Steg 4 (Valfritt) Klicka på Kopia om du vill skicka en kopia av e-postmeddelandet till flera mottagare.
Steg 5 Skriv in e-postmeddelandet i e-postmeddelandets skrivruta.
Steg 6 (Valfritt) Du kan använda Rik formatering, på sidan 18.
Steg 7 (Valfritt) Du kan lägga till E-postbilagor, på sidan 17.
Steg 8 (Valfritt) Du kan bifoga Mallar, på sidan 18.

Om du anger texten i skrivrutan och sedan väljer en mall kommer den befintliga texten att ersättas med mallen.

Steg 9 Du kan Utlösande arbetsflöde, på sidan 20.
Steg 10 Du kan klicka på ikonen med tre punkter i e-postmeddelandet för att läsa hela historiken för

e-postkonversationen.
Steg 11 Du kan klicka på ikonen minimera för att minimera textrutan.
Steg 12 Du kan klicka på ikonen maximera om du vill maximera textrutan.
Steg 13 Du kan klicka på ikonen Ta bort om du vill ta bort ett e-postmeddelande.
Steg 14 Klicka på Skicka.

Överföra en e-postkonversation
Om ett e-postmeddelande är felklassificerat eller om du inte kan lösa en kundfråga kan du överföra
e-postmeddelandet till en annan kö. När du initierar e-postöverföringen kan du välja en e-postkö i listan över
e-postköer i ditt företag. Du kan inte överföra ett e-postmeddelande till en specifik agent eller arbetsledare.
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Så här överför du en e-postförfrågan till en kö:

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på Överför.

Dialogrutan Överföringsförfrågan visas.

Steg 2 Du kan antingen välja nödvändig kö i listrutan eller använda sökfältet för att filtrera listan. I listrutan visas
de köer som du kan överföra e-postförfrågan till.

Steg 3 Klicka på Överför.

Överföringsbegäran startas och dialogrutan Avslutningsorsaker visas. Mer information finns i
Avslutningsorsak.

Hantera WhatsApp-konversationer
WhatsApp-kanalen gör det möjligt för företag att kommunicera med sina kunder effektivt genom ett enkelt,
snabbt och säkert program. Kunder kan kontakta agenter genom WhatsApp Business-kontot och inleda en
WhatsApp-konversation genom att skicka meddelanden till WhatsApp Business-nummer. Du kan svara på
meddelanden i WhatsApp-widgeten.

WhatsApp-widgeten är en funktion i Cisco som gör att du kan svara på WhatsApp-meddelanden genom
konversationspanelen i Agent Desktop.

Det går att använda Agent Desktop till att överföra, skapa konferens och avsluta en WhatsApp-konversation.

Om WhatsApp-widgeten
WhatsApp-widgeten stöder följande funktioner:

• Textbilagor, på sidan 16

• Mallar, på sidan 18

• Bifoga en mall, på sidan 18

• Låsta mallar, på sidan 18

• Mallar med utbytbara parametrar, på sidan 18

• Mallar med dynamisk ersättning av systemparametrar i chattkonsol, på sidan 18

• Rik formatering, på sidan 18

• Lägga till emojis i WhatsApp-konversation

• Utlösande arbetsflöde, på sidan 20

• Meddelanden, på sidan 20

• Kortkommandon, på sidan 20
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• Läskvitton, på sidan 21

Svara på en WhatsApp-konversation
När du har tilldelat enWhatsApp- konversation visar popover-fönstret kundens namn, kundens telefonnummer,
källnummer, könamn och knappen Godkänn. En timer visar tiden sedan du tog emotWhatApp-konversationen.

Innan du börjar

När du är i läget OVIS kan du inte ta emot fler kontaktförfrågningar. Om du vill ta emot förfrågningar måste
du manuellt ändra din status från OVIS till Tillgänglig.

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på knappen Godkänn i förfrågan.

Förfrågan öppnas i textrutan och interaktionsrutan Interaktionskontroll som visar följande uppgifter öppnas:

• Kundnamn

• Könamn

• Källnummer

• Kundtelefonnummer

• Meddelandetråd

• Tidsstämpel

• Läskvitton

Kundmeddelanden representeras av en grå bubblamed bokstaven C i bubblan. Agentmeddelanden representeras
av en fast blå bubbla.

Steg 2 Ange ditt svar i textrutan. Textrutan stöder upp till 4096 tecken.

Om du överskrider gränsen för antalet tillåtna tecken inaktiveras knappen Skicka. Ett felmeddelande visas
för att påminna dig om att du måste ta bort tecken.

Steg 3 Klicka på Skicka eller tryck på Enter på ditt tangentbord.

Överföra en WhatsApp-konversation
Om du inte kan lösa en kundfråga och vill eskalera WhatsApp-förfrågan kan du överföra förfrågan till en
annan agent.

Innan du börjar

Du måste ha accepterat WhatsApp-förfrågan. Mer information finns i Svara på en WhatsApp-konversation,
på sidan 94.
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Arbetsordning

Steg 1 Klicka på Överför.
Steg 2 Utför något av de här alternativen:

• Välj specifik agent i listrutan.

• Använd sökvillkor för att filtrera listan.

Steg 3 Välj ett av följande alternativ:

• Kö: Välj antingen obligatorisk kö i listrutan eller filtrera listan med sökfältet. I listrutan visas de köer
som är tillgängliga för överföring av WhatsApp-förfrågan.

• Agent: Listrutan visar namnen på tillgängliga agenter. Välj en agent i listrutan eller använda sökfältet
för att filtrera listan. Agentnamnet föregås av en grön ikon. Mer information finns i Status för
agenttillgänglighet, på sidan 27.

Steg 4 (Valfritt) Klicka på ikonen Uppdatera lista för att hämta den aktuella listan med köer, agenter och
uppringningsnummer. Listan visar de aktuella agenternas tillgänglighet.

Steg 5 Klicka på Överför.

Överföringsbegäran startas och dialogrutan Orsaker till avslut visas. Mer information finns i Tillämpa en
avslutningsorsak, på sidan 48.

Om agenten inte godkänner WhatsApp-förfrågan som du överförde avslutas WhatsApp-förfrågan.OBS!

Starta en WhatsApp-konversationskonferens
Det går att skapa en förfrågan om en trevägskonferens-WhatsApp mellan dig, kunden och en annan agent.

Innan du börjar

Du måste ha accepterat WhatsApp-förfrågan. Mer information finns i Svara på en WhatsApp-konversation,
på sidan 94.

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på Konferens.
Steg 2 Utför något av de här alternativen:

• Välj specifik agent i listrutan.

• Använd sökvillkor för att filtrera listan.

Steg 3 Välj ett av följande alternativ:

• Kö: Välj antingen obligatorisk kö i listrutan eller filtrera listan med sökfältet. I listrutan visas de köer
som är tillgängliga för överföring av WhatsApp-förfrågan.
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• Agent: Listrutan visar namnen på tillgängliga agenter. Välj en agent i listrutan eller använda sökfältet
för att filtrera listan. Agentnamnet föregås av en grön ikon. Mer information finns i Status för
agenttillgänglighet, på sidan 27.

Steg 4 Klicka på Konferens.

Panelen Interaktionskontroll ändras till lägetKonferens. När den valda agenten accepterar konferensförfrågan
ser du och kunden ett meddelande om att en ytterligare agent har anslutit till konversationen.

Steg 5 Klicka på Avsluta konferens nr du är klar med konferensen.

Konferensensagenten kan avsluta WhatsApp-konferensen genom att klicka på Avsluta konferens.
Konversationen fortsätter mellan dig och kunden.

OBS!

Dialogrutan Avslut – orsaker visas. Mer information finns i Tillämpa en avslutningsorsak, på sidan 48.

Avsluta en WhatsApp-konversation
När du har hjälpt kunden kan det vara bra att be kunden avsluta WhatsApp-sessionen. När kunden avslutar
WhatsApp-sessionen visar WhatsApp-konversationen ett meddelande om att kunden har lämnat sessionen.

Om nödvändigt kan du avsluta WhatsApp-sessionen. I det här fallet ser kunden ett meddelande om att du har
lämnat sessionen.

Innan du börjar

Du måste ha accepterat WhatsApp-förfrågan. Mer information finns i Svara på en WhatsApp-konversation,
på sidan 94.

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på Avsluta i den aktiva WhatsApp-sessionen.
Steg 2 Utför någon av dessa åtgärder:

• Välj avslutsorsaker i listrutan.

• Använd sökvillkoren för att filtrera listan och välj orsakerna till avslut.

Det går att välja fler än en orsak. Mer information finns i Tillämpa en avslutningsorsak, på sidan 48.

Steg 3 Klicka på Skicka avslutning.
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K A P I T E L 5
Hantera chattar och e-post (inaktuellt)

• Hantera chattar, på sidan 97
• Hantera e-post, på sidan 102

Hantera chattar
Du kan använda skrivbordet för att ta emot och besvara kundförfrågningar via chatt. Administratören definierar
behörigheterna i inställningarna för din multimediaprofil för att få tillgång till chattar.

Svara på en chatt
När du får en chattförfrågan från en kund visar förfrågan ikonen kontaktens popover-förfrågan visar

chattikonen , namnet på kunden eller unikt ID, e-postadressen, kön som dirigerade chatten till dig och en
timer som anger hur länge chatten har väntat på ditt godkännande.

Om kunden använder en chatbott tillhandahåller den förinställda svar innan en agent svarar kunden. Om du
inte accepterar chattförfrågan inom den maximalt tillgängliga tiden returneras chattförfrågan till kön och
systemet ändrar status till OVIS. En popover visas med alternativen som du kan använda för att ändra status
till Tillgänglig eller Inaktiv. Mer information om OVIS-popover finns i Status för agenttillgänglighet, på
sidan 27.

När du är i läget OVIS kan du inte ta emot fler kontaktförfrågningar. Om du vill ta emot förfrågningar
om mediakanaler, inklusive nya chattar, måste du manuellt ändra status från OVIS till Tillgänglig.

OBS!

Säkerhetsefterlevnad

För att säkerställa efterlevnad av säkerhet kan datasäkerhetsstandarden från betalningskortindustrin (PCI DSS)
inte ta emot eller skicka känslig information som kreditkortsdata och annan personligt identifierbar information
(PII). Om det identifieras att innehållet innehåller data som är i konflikt med PCI DSS:

• Skickas inte chatt-bilagan (avbruten).

• Dras chatt-konversationen tillbaka (maskerad).
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Baserat på konfigurationen som administratören har angett (bortredigera eller tappa) tas chattmeddelandet
som innehåller bilagan bort eller så redigeras det specifika innehållet bort.

OBS!

Innan du börjar

Du måste ha statusen Tillgänglig för att kunna ta emot en chattförfrågan.

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på Acceptera i chattförfrågan.

Chattkonversationen och panelen Interaktionskontroll visas. Panelen Arbetsyta visar information om kunden
som du chattar med. Den visar också den konversation som chatbott hade med kunden innan systemet skickade
chattförfrågan till dig.

chatbottSvaret visas tillsammans med etiketten. Till exempel, Virtuell kundassistent. Du kan
bläddra genom kundens chatt och läsa chatthistoriken.

OBS!

Steg 2 Ange ditt svar i textrutan.

Ditt meddelande får inte överskrida gränsen på 1000 tecken.OBS!

Steg 3 Klicka på Skicka eller tryck på Enter på ditt tangentbord.
Kunden får svaret tillsammans med agentens namn.

Om din administratör har konfigurerat fördefinierade chattmallar kan du använda mallarna för att
kommunicera med kunderna. Mer information finns i Förinställda chattsvar, på sidan 99.

OBS!

Steg 4 (Valfritt) Klicka på Bifoga filer för att ladda upp filerna tillsammans med ditt svar i textrutan.
a) Klicka på för att ta bort en uppladdad fil.

• Din chattkonversation och bilagorna måste vara PCI-kompatibla. Mer information finns i
avsnittet om Säkerhetsefterlevnad.

• IkonenBifoga filer är tillgänglig om din administratör har aktiverat dig att kunna skicka bilagor.
Du kan ladda upp flera filer och den totala filstorleken måste vara mindre än 35 MB. Följande
filformat stöds:

.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

• Om du försöker att navigera bort när du har en oskickad bilaga eller text i textrutan får du ett
meddelande.

OBS!

Steg 5 (Valfritt) Klicka på flikenKontakthistorik i panelen Hjälpinformation om du vill se kundens kontakthistorik.
Mer information om uppgifterna på fliken Kontakthistorik finns i HjälpinformationRuta, på sidan 15.

Steg 6 (Valfritt) Du kan utföra följande uppgifter i panelen Interaktionskontroll :

• Överför en chattförfrågan till en kö eller en agent. Mer information finns i Överföra en chatt, på sidan
99.
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• Mer information finns i Initiera en 3-vägskommunikation mellan dig, kunden och en annan agent..Starta
en chattkonferens, på sidan 100

Steg 7 Klicka på Avsluta. Mer information finns i Avsluta en chatt, på sidan 101.

Förinställda chattsvar
Administratören definierar de fördefinierade chattmeddelanden som du kan använda för att kommunicera
med kunden.

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på Fördefinierade chattsvar.
Steg 2 Du kan antingen välja det meddelande som krävs i listrutan eller använda sökfältet för att filtrera listan.

Du kan lägga till flera fördefinierade svar för att skapa ett enda svar under chatten med en kund.OBS!

Steg 3 (Valfritt) Du kan redigera svaret innan du skickar det till kunden.

Överföra en chatt
Om du inte kan lösa en kundfråga och vill eskalera chattförfrågan kan du överföra chatten till en annan agent
eller arbetsledare.

Så här överför du en aktiv chattförfrågan till en kö eller en agent:

Innan du börjar

Du måste ha accepterat chattförfrågan. Mer information finns i Svara på en chatt, på sidan 97.

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på Överför.
Dialogrutan Överföringsförfrågan visas.

Steg 2 Välj ett av följande alternativ:

• Kö – du kan antingen välja rätt kö i listrutan eller använda sökfältet för att filtrera listan. I listrutan visas
de köer som är tillgängliga för överföring av chattförfrågan.

• Agent: Det går att välja antingen en agent i listrutan eller filtrera listan med sökfältet. I listrutan visas
namnen på tillgängliga agenter. Agentnamnet föregås av en grön ikon. Mer information finns i Status
för agenttillgänglighet, på sidan 27.

Steg 3 (Valfritt) Klicka på ikonen (Uppdatera listan) för att hämta den senaste listan med-köer och -agenter.

Den hämtade listan visar de aktuella agenternas tillgänglighet.
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Steg 4 Klicka på Överför.
Överföringsbegäran startas och dialogrutan Orsaker till avslut visas. Mer information finns i Tillämpa en
avslutningsorsak, på sidan 48.

När du har överfört chattförfrågan till en agent och agenten inte accepterar chattförfrågan avslutas
chattförfrågan.

OBS!

Starta en chattkonferens
Så här skapar du en förfrågan om en trevägskonferenschatt mellan dig, kunden och en annan agent:

Innan du börjar

Du måste ha accepterat chattförfrågan. Mer information finns i Svara på en chatt, på sidan 97.

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på Konferens.
Dialogrutan Konferensförfrågan visas.

Steg 2 Du kan antingen välja en viss agent i listrutan eller använda sökfältet för att filtrera listan. Agentnamnet föregås
av en färgad ikon som anger aktuellt tillgänglighetsläge. Till exempel föregås statusen Tillgänglig av en grön
ikon. Mer information finns i Status för agenttillgänglighet, på sidan 27.

Steg 3 Klicka på Konferens.

När förfrågan om konferenschatt accepteras av en agent ändras panelen Interaktionskontroll frånKonferensen
begärd till Konferens. Kunden och du kan se ett meddelande om att en agent har anslutit till chatten.

Steg 4 Klicka på Avsluta konferens .
Dialogrutan Avslutningsorsak visas. Mer information finns i Tillämpa en avslutningsorsak, på sidan 48.

• Det är bara du som kan avsluta chattkonferensen och inte den agent som du har konferens med.

• Konferensens agent kan avsluta chattkonferensen genom att klicka på Avsluta konferens.
Chatten fortsätter mellan dig och kunden.

OBS!

Följande tabell spelar in de åtgärder som varje användare kan utföra under en konferenschatt:

Agent 1 – avser den agent som startar en konferenschatt.

Agent 2 – avser den konsulterande agenten som är en del av konferenschatten.

SammanfattningRoll

• En kund kan inte starta en konferenschatt.

• Kunden kan gå ur en pågående chatt med agent 1 och agent 2 och därmed avsluta interaktionen.

Kund

Användarhandbok för Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
100

Hantera chattar och e-post (inaktuellt)
Starta en chattkonferens



• Agent 1 kan starta och avsluta en konferenschatt.

• Agent 1 kan avsluta en konferenschatt genom att klicka på knappen Avsluta konferens. Kunden och
agent 2 har tagits bort från en konferenschatt.

• När en kund går ur en konferenschatt avslutas interaktionen och textrutan är inaktiverad för agenterna.
Agent 1 avslutar konferensen genom att klicka på knappen Avsluta konferens och Agent 2 tas bort
från en konferenschatt.

Agent 1

• Agent 2 kan inte avsluta en konferenschatt.

• Agent 2 kan inte ange en avslutningsorsak för en konferenschatt.

• Agent 2 kan avsluta en konferenschatt genom att klicka på knappen Avsluta konferens. Chatten
fortsätter mellan agent 1 och kunden.

• Om en kund går ur konferenschatten avslutas interaktionen. Agent 2 tas bort från chatten utan
avslutning.

Agent 2

Avsluta en chatt
När du har hjälpt kunden med frågor är det en god idé att be kunden att avsluta chattsession. När kunden
avslutar chatten visas ett meddelande i chattkonversationen om att kunden har lämnat chatten.

När du avslutar chatten visas dialogrutan Avslutningsorsaker. Om nödvändigt kan du även avsluta chatten.
I så fall ser kunden ett meddelande som talar om att agenten har lämnat chatten.

Så här stänger du en chattsession:

Innan du börjar

Du måste ha accepterat chattförfrågan. Mer information finns i Svara på en chatt, på sidan 97.

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på Avsluta i den aktiva chattsessionen.
Dialogrutan Avslutningsorsak visas.

Steg 2 Du kan antingen välja önskad orsak i listrutan eller använda sökfältet för att filtrera listan. Du kan välja mer
än en avslutningsorsak i taget.

Steg 3 Klicka på Skicka avslutning. Mer information finns i Tillämpa en avslutningsorsak, på sidan 48.
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Hantera e-post
Du kan använda skrivbordet för att ta emot och besvara kundernas e-postförfrågningar. Administratören
definierar behörigheterna i inställningarna för din multimediaprofil för att få åtkomst till e-postmeddelandena
från kunden.

Svara på ett e-postmeddelande

När du tar emot ett e-postmeddelande från kynden visar kontaktförfrågans-popover (e-post), kundens
namn, kön som dirigerade e-postmeddelandet till dig, kundens e-post-ID och en timer som anger hur lång tid
som gått sedan du fick e-postförfrågan.

Om du inte accepterar e-postförfrågan inom den maximalt tillgängliga tiden returneras förfrågan till kön och
systemet ändrar din status till OVIS. En popover visas med alternativen som du kan använda för att ändra
status till Tillgänglig eller Inaktiv. Mer information om OVIS-popover finns i Status för agenttillgänglighet,
på sidan 27.

När du är i läget OVIS kan du inte ta emot fler kontaktförfrågningar. Om du vill ta emot förfrågningar
från alla mediakanaler, inklusive nya e-postmeddelanden, måste du manuellt ändra status från OVIS
till Tillgänglig.

OBS!

Säkerhetsefterlevnad

För att säkerställa efterlevnad av säkerhet kan datasäkerhetsstandarden från betalningskortindustrin (PCI DSS)
inte ta emot eller skicka känslig information som kreditkortsdata och annan personligt identifierbar information
(PII). Om det identifieras att innehållet innehåller data som är i konflikt med PCI DSS:

• E-postbilagan skickas inte (avbruten).

• E-postkonversationen har tagits tillbaka (maskerad).

Baserat på konfigurationen som har definierats av administratören (tillbakatagen eller avbruten), tas
e-postmeddelandet med bilagan bort eller det specifika innehållet har tagits tillbaka.

OBS!

Innan du börjar

Du måste vara i status Tillgänglig för att ta emot en e-postförfrågan.

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på Acceptera i e-postförfrågan.
E-postförfrågan öppnas i textrutan e-post och panelen Interaktionskontroll.

Steg 2 Du kan svara på e-postmeddelandet på något av följande sätt:
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• Snabbsvar ger dig ett snabbt sätt att svara på enkla frågor. Mer information finns i Skicka ett snabbt svar,
på sidan 103.

• Med standardsvar kan du formatera texten, lägga till bilder i meddelandet, bifoga filer och så vidare. Mer
information finns i Skicka ett standardsvar, på sidan 104.

Om din administratör har konfigurerat en fördefinierad e-postmall kan du använda den här
mallen för att kommuniceramed kunden. Som standard fylls det fördefinierade svaret i testrutan.
Mer information finns i Fördefinierad e-postmall, på sidan 103.

OBS!

Steg 3 (Valfritt) Klicka på flikenKontakthistorik i panelen Hjälpinformation om du vill se kundens kontakthistorik.
Mer information om uppgifterna på fliken Kontakthistorik finns i HjälpinformationRuta, på sidan 15.

Om du vill visa en e-postkorrespondens på fliken Kontakthistorik klickar du på Visa
e-postmeddelande.

OBS!

Steg 4 (Valfritt) Överför e-postförfrågan till en kö. Mer information finns i Överföra ett e-postmeddelande, på sidan
106.

Steg 5 (Valfritt) Klicka på Avsluta.
Dialogrutan Orsaker till avslut visas. Mer information finns i Tillämpa en avslutningsorsak, på sidan 48.

Fördefinierad e-postmall
Administratören definierar den fördefinierade e-postmallen som du kan använda för att kommunicera med
kunden. När du klickar på Svara eller Svara alla visas den fördefinierade texten (baserat på de konfigurerade
variablerna) i e-postmeddelandet med följande uppgifter:

• Kundnamn

• Fördefinierad e-posttext

• Agentnamn (ditt namn som det visas i profilen)

Du kan redigera brevet så att det ger ett fullständigt och korrekt svar till kunden.

Du kan inte använda den fördefinierade e-postmallen för snabbesvara e-postmeddelanden.OBS!

Skicka ett snabbt svar
När en inkommande e-postförfrågan kräver ett enkelt svar kan du skicka ett snabbsvar.

Du kan inte använda en fördefinierad e-postmall för e-postmeddelanden med snabbsvar.OBS!

Så här skickar du ett snabbsvar:
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Innan du börjar

Du måste vara i status Tillgänglig för att ta emot en e-postförfrågan.

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på Acceptera i e-postförfrågan.
E-postförfrågan öppnas i textrutan e-post och panelen Interaktionskontroll.

Steg 2 Ange ditt svar i textrutan Snabbsvar här.

• E-postkonversationen måste vara PCI-kompatibel. Mer information finns i avsnittet om
Säkerhetsefterlevnad.

• Om du navigerar bort från e-postmeddelandets textruta med innehåll i den sparas ditt utkast.

• Snabbsvar här stöder endast formastilen oformaterad text. Mer information om RTF-stilen
finns i Skicka ett standardsvar, på sidan 104.

OBS!

Steg 3 Klicka på Skicka.
Dialogrutan Orsaker till avslut visas. Mer information finns i Tillämpa en avslutningsorsak, på sidan 48.

Skicka ett standardsvar
Du kan skicka ett standardsvar om du vill formatera e-postsvaret, lägga till bilder, bifoga filer eller lägga till
fler mottagare.

Så här skickar du ett standardsvar:

Innan du börjar

Du måste vara i status Tillgänglig för att ta emot en e-postförfrågan.

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på Acceptera i e-postförfrågan.
E-postförfrågan öppnas i textrutan e-post och panelen Interaktionskontroll.

Steg 2 Välj Svaraför att skicka ett svar till avsändaren eller välj Svara alla för att svara på alla mottagare.

Testfältet för e-postsvaret visas. Fälten Till och Ämne fylls i automatiskt. Du kan inte redigera de här fälten.

Steg 3 (Valfritt) Klicka på Kopia för att skicka en kopia av ditt e-postmeddelande till flera mottagare.
Steg 4 Ange ditt svarsmeddelande i e-posttextfältet.

Om din administratör har konfigurerat en fördefinierad e-postmall kan du använda den här mallen
för att kommunicera med kunden. Som standard fylls det fördefinierade svaret i testrutan. Mer
information finns i Fördefinierad e-postmall, på sidan 103.

OBS!

Steg 5 Du kan anpassa ditt svarsmeddelande med formatmallarna för RTF-stilar. Följande är alternativen för att
formatera svarsmeddelandet:
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BeskrivningIkoner

Använder ett förinställt teckensnitt och en stil för
texten.

Rubrik 1

Gör texten fetstilt.Fetstil

Gör texten kursiv.Kursiv

Stryker under texten.Understrykning

Ritar en linje över texten.Stryk igenom

Ändrar färg på texten.Textfärg

Skapar en numrerad lista.Lista sorterad efter ordning

Skapar en punktlista.Lista efter punkt

Drar in texten och markerar den som en citat med en
lodrät linje i vänstermarginalen.

Blockcitat

Infogar en tabell i textområdet. Du kan lägga till eller
ta bort rader och kolumner i tabellen.

Tabell

Infogar en hyperlänk på den markerade texten.Länk

Drar in texten till höger.Indrag höger

Drar in texten till vänster.Indrag vänster

Steg 6 Klicka på Bifoga filer om du vill överföra filer tillsammans med e-postsvaret. Administratören konfigurerar
maximal filstorlek och maximalt antal filer som du kan skicka. Du kan ladda upp högst tio filer och den totala
filstorleken måste vara mindre än 25 MB.
a) Klicka på för att ta bort en uppladdad fil.

• Din e-postkonversation och dina bilagor måste vara PCI-kompatibla. Mer information finns i
avsnittet om Säkerhetsefterlevnad.

• Följande filformat stöds:

.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

• Om du navigerar bort från e-postmeddelandets textruta med innehåll i den sparas ditt utkast.

OBS!

Steg 7 (Valfritt) Klicka på Visa ursprungligt e-postmeddelande för att visa kundens e-postmeddelande.

När du skriver ett e-postmeddelande sparas utkastet om du växlar mellan Visa ursprungligt
e-postmeddelande och Svara eller Svara alla.

OBS!

Steg 8 (Valfritt) Klicka på ellipsknappen om du villVisa föregående tråd ellerDölj tidigare tråd från konversationer
med kunden.
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Steg 9 Klicka på Skicka.
Dialogrutan Orsaker till avslut visas. Mer information finns i Tillämpa en avslutningsorsak, på sidan 48.

Överföra ett e-postmeddelande
Om ett e-postmeddelande är felklassificerat eller om du inte kan lösa en kundfråga kan du överföra
e-postmeddelandet till en annan kö. När du initierar e-postöverföringen kan du välja en e-postkö i listan över
e-postköer i ditt företag. Du kan inte överföra ett e-postmeddelande till en specifik agent eller arbetsledare.

Så här överför du en e-postförfrågan till en kö:

Innan du börjar

Dumåste ha accepterat e-postförfrågan. Mer information finns i Svara på ett e-postmeddelande, på sidan 102.

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på Överför.
Dialogrutan Överföringsförfrågan visas.

Steg 2 Du kan antingen välja nödvändig kö i listrutan eller använda sökfältet för att filtrera listan. I listrutan visas
de köer som du kan överföra e-postförfrågan till.

Steg 3 (Valfritt) Klicka på ikonen (Uppdatera listan) för att hämta den senaste listan med köer.
Steg 4 Klicka på Överför.

Överföringsbegäran startas och dialogrutan Orsaker till avslut visas. Mer information finns i Tillämpa en
avslutningsorsak, på sidan 48.
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K A P I T E L 6
Hantera widget

Widgetar är viktiga komponenter i skrivbordsanpassning. En widget är en komponent med en viss inkapslad
funktion som exporteras som ett anpassat HTML-element som placeras på skrivbordet.

Typer av widgetar

Administratören konfigurerar olika typer av widgetar baserat på de organisatoriska inställningarna. De olika
typerna av widgetar är:

• Standardwidgetar – widgetar som är en del av skrivbordet och visas utifrån dina profilinställningar. Till
exempel är Agentprestandastatistik en sidowidget och den går att öppna i Navigeringsfält. Mer information
finns i Agentprestandastatistik Rapporter, på sidan 113.

• Widgetar från Cisco – widgetar som erbjuds av Cisco och visas utifrån dina organisationsinställningar.
Till exempel widgetarna Cisco Webex Experience Management och IVR-avskrift.

• Anpassade widgetar – widgetar för tredjepartsprogram och som läggs till baserat på organisationens
krav. Till exempel Google Maps. De anpassade widgetarna kan vara en del av de anpassade sidorna, de
anpassade flikarna i panelen Hjälpinformation eller vågrätt sidhuvud av Agent Desktop.

En administratör kan konfigurera att flikar på anpassade sidor och i anpassade widgetar är beständiga.
Ditt val av flikar på anpassade sidor och anpassade widgetar kan återställas till standardfliken när du
loggar ut från Agent Desktop, laddar om/uppdaterar webbläsaren eller tömmer webbläsarens cache.

• Permanenta widgets — administratörer kan konfigurera alla anpassade widgetar som permanenta.
Permanenta widgets visas på alla sidor av Agent Desktop. När du har en aktiv kontaktförfrågan
eller konversation visas den permanenta widgeten som en ny flik i panelen Hjälpinformation.

Permanenta widgetar visas inte på startsidan så som de visas på de andra
sidorna.Men om du har en aktiv interaktion visas de permanenta widgetarna
i panelen Hjälpinformation.

OBS!

Visningsalternativ

Administratören konfigurerar visningen av widgetar. Alternativen för att visa widgetar på skrivbordsgränssnittet
är:

• Rubrik – visar widgetarna i vågrätt sidhuvud.
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• Anpassad flik – visar widgetar på panelens Hjälpinformation anpassade flikar. Varje flik i panelen kan
ha en eller flera widgetar.

• Anpassad sida – visar den anpassade sidan i mitten av skrivbordsgränssnittet (panelen Arbetsyta). Den
anpassade sidan går att nå via ikonerna på Navigeringsfält. Varje anpassad sida kan innehålla en eller
flera widgetar.

Mer information om skrivbordsgränssnittet finns i Gränssnittet i Agent Desktop, på sidan 5.

• Det går inte att ändra storlek på en widget utan titel.

• Om du vill maximera en widget klickar du på . När widgetarna har expanderats kan du
fortfarande se panelen Vågrätt sidhuvud, Navigeringsfält, panelen Uppgiftslista, panelen Agenters
interaktionshistorik och den permanenta panelen Interaktionskontroll under ett aktivt röstsamtal.
Även om widgeten visas bibehålls möjligheten att svara på eventuella nya förfrågningar direkt.

• Webex Contact Center använder sig av Common Identity och ett enkel inloggning (SSO). Om du
vill veta mer om hur du hanterar anpassade widgetar för en SSO-aktiverad användare, kontaktar
du administratören.

OBS!

Anpassa skrivbordslayout

Du kan anpassa din skrivbordslayout genom att redigera standardlayouten som har konfigurerats av
administratören. Mer information finns i Redigera skrivbordslayout, på sidan 109.

• Cisco Webex Experience Management, på sidan 108
• IVR-avskrift, på sidan 109
• Redigera skrivbordslayout, på sidan 109
• Återställ skrivbordslayout, på sidan 111

Cisco Webex Experience Management
Följande widget Experience Management visas endast på skrivbordet om administratören har konfigurerat
widgets åt dig.

Customer Experience Journey (CEJ) – visar alla tidigare enkätsvar från en kund i en kronologisk lista.Widgeten
hjälper dig att få kontext om kundens tidigare upplevelser med företaget och därmed kunna interagera med
kunden på ett lämpligt sätt. Widgeten aktiveras automatiskt när en agent interagerar med en kund i samtal,
chatt eller e-post. En agent kan visa omdömen och resultat som nettoförbättringsresultat (NPS),
kundtillfredsställelse (CSAT) och kundinsatsresultat (CES) tillsammans med all annan feedback som har
samlats in från en kund.

Customer Experience Analytics (CEA) – vVisar en översikt över kunder eller agenter med branschens
standardmätvärden, som NPS, CSAT och CES eller andra KPI:er som spåras inom Experience Management.

När en agent loggar in visar widgeten CEJ de tidigare kundsvaren. Widgeten CEA visar de nyckelmått och
KPI: er som samlats in från agentens tidigare interaktioner med kunder. Här ingår NPS, CES och andra KPI:
er, som till exempel vänlighet, entusiasm, kommunikationsfärdigheter och så vidare.
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IVR-avskrift
IVR-avskrift Widgeten visar avskriften av konversationen mellan den virtuella assistenten och kunden
(uppringaren). Widgeten visas endast på skrivbordet om din administratör har konfigurerat widgeten för dig.
Den här skrivskyddade widgeten hjälper till att få kontext om kundens krav och att engagera dig på rätt sätt
med kunden, vilket ökar kundtjänstens effektivitet.

Redigera skrivbordslayout
Du kan anpassa din skrivbordslayout genom att redigera standardlayouten som har konfigurerats av
administratören. Om din administratör har aktiverat dra-och-släpp-funktionen och ändrar storlek på funktionerna

visas ikonen (Redigera layout ) längst ned till höger på den anpassade sidan eller anpassade widgeten.

Du kan redigera de anpassade sidorna, eller anpassade widgets som du har åtkomst till från Navigeringsfält,
och de anpassade widgetar med flikar som du har åtkomst till från panelen Hjälpinformation.

Dra och släpp och ändra storlek på widget

• Med dra-och-släpp-funktionen kan du dra (och släppa) widgeten till önskad plats på skrivbordslayouten.

• Med funktionen ändra storlek kan du krympa eller expandera widgeten till en anpassad storlek på
skrivbordslayouten.

Skrivbordet behåller dina val när du öppnar webbläsaren igen. Mer information om hur du återställer till
standardlayout för skrivbordet finns i Återställ skrivbordslayout, på sidan 111.

Dessa funktioner gäller även för widgetar från tredje part.OBS!

Restriktioner och begränsningar

Följande är restriktioner och begränsningar för att dra och släppa och ändra storlek på funktioner:

• Åtgärder för att ordna om och ändra storlek på en widget är specifik för den inloggade användaren,
webbläsaren som användes och enheten som användes.

• Åtgärder för att ordna om och ändra storlek gäller inte för widgetar för sidhuvud och standardsidor. Till
exempel Agentprestandastatistik.

• Att omarrangera och ändra storlek på anpassade widgetar med flikar i panelen Hjälpinformation gäller
endast när du har en aktiv uppgift.
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• Om administratören ändrar standardlayouten skrivs de ändringar som du har gjort över med
standardinställningarna för skrivbordslayout. Ändringarna visas när du uppdaterar eller loggar in
igen.

• I redigeringsläget är widget-funktionerna inaktiverade.

• Anpassade symboler eller anpassade widgetar läses in baserat på cachen först och sedan baserat
på serversynkronisering. Om din administratör har uppdaterat konfigurationen av skrivbordslayout
måste du tömma cachen och ladda om Agent Desktop för att kunna visa de senaste anpassade
ikonerna eller anpassade widgetarna. Om du försöker ladda om utan att rensa cachen kan det leda
till att skärmen flimrar och även oväntat beteende.

OBS!

Dra och släpp en widget
Dra-och-släpp-funktionen aktiveras av din administratör. Med dra-och-släpp-funktionen kan du dra (och
släppa) widgeten till önskad plats på skrivbordslayouten.

Så här drar och släpper du en widget:

Innan du börjar

Du måste vara inloggad på Skrivbordet. Mer information finns i Logga in på Agent Desktop.

Arbetsordning

Steg 1 Öppna widgetarna för anpassade sidor genom att klicka på den anpassade ikonen på Navigeringsfält eller
välja en anpassad widgetflik i panelen Hjälpinformation.

Steg 2 Klicka på Redigera layout.

Steg 3 Placera pekaren på widgeten. När pekaren ändras till , dra och släpp widgeten till önskad plats på skrivbordets
layout.

Dra-och-släpp på en widget är specifik för den inloggade användaren, webbläsaren som användes och enheten
som användes.I redigeringsläget är widget-funktionerna inaktiverade.

Steg 4 Klicka på Spara layout.

Om du vill avbryta redigeringen av skrivbordslayouten klickar du på Avbryt redigering.OBS!

Ändra storlek på en widget
Funktionen Ändra storlek aktiveras av din administratör. Med funktionen ändra storlek kan du krympa eller
expandera widgeten till en anpassad storlek på skrivbordslayouten.
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Du kan inte ändra storlek på widgeten om du bara har en widget på den anpassade sidan eller anpassade
fliken.

OBS!

Så här ändrar du storlek på en widget:

Innan du börjar

Du måste vara inloggad på Skrivbordet. Mer information finns i Logga in på Agent Desktop.

Arbetsordning

Steg 1 Öppna widgetarna för anpassade sidor genom att klicka på den anpassade ikonen på Navigeringsfält eller
välja en anpassad widgetflik i panelen Hjälpinformation.

Steg 2 Klicka på Redigera layout.

Steg 3 Placera pekaren på widgetens kant. När pekaren ändras till (handtag för att ändra storlek) klickar du och

drar för att ändra storlek på widgeten på skrivbordslayouten.

Ändra storlek på en widget är specifik för den inloggade användaren, webbläsaren som användes och enheten
som användes.I redigeringsläget är widget-funktionerna inaktiverade.

anger lodrät storleksändring och anger vågrät storleksändring.OBS!

Steg 4 Klicka på Spara layout.

Om du vill avbryta redigeringen av skrivbordslayouten klickar du på Avbryt redigering.OBS!

Återställ skrivbordslayout
Om du har ändrat skrivbordets layout med dra-och-släpp eller ändra storlek-funktionen kan layouten på den
anpassade sidan eller den anpassade fliken återställas till standardvyn.

Så här återställer du den anpassade sidan eller den anpassade tabbade widget-layouten:

Innan du börjar

Du kan anpassa din skrivbordslayout genom att redigera standardlayouten. Mer information finns i Dra och
släpp en widget, på sidan 110 eller Ändra storlek på en widget, på sidan 110.

Arbetsordning

Steg 1 Öppna widgetarna för anpassade sidor genom att klicka på den anpassade ikonen på Navigeringsfält eller
välja en anpassad widgetflik i panelen Hjälpinformation.

Steg 2 Klicka på Redigera layout > Återställ layout.
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Ett bekräftelsemeddelande om att återställa den valda layouten visas.

Steg 3 Klicka på OK.
Standard skrivbordslayouten har återställts för den valda sidan eller den anpassade tabbade widgeten.

Återställ hela skrivbordets layout
Om du har ändrat skrivbordslayout med dra-och-släpp eller funktionen för att ändra storlek, kan hela
skrivbordslayouten återställas till standardvyn.

Så här återställer du hela skrivbordslayouten:

Innan du börjar

Du kan anpassa din skrivbordslayout genom att redigera standardlayouten. Mer information finns i Dra och
släpp en widget, på sidan 110 eller Ändra storlek på en widget, på sidan 110.

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på Användarprofil i det övre högra hörnet på skrivbordet.
Steg 2 I avsnittet Användarinställningar klickar du på Återställ hela skrivbordslayouten.

Ett bekräftelsemeddelande om att återställa hela skrivbordslayouten visas.
Steg 3 Klicka på OK.

Standardlayouten för skrivbordet återställs på olika sidor och de anpassade widgetarna med flikar.
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K A P I T E L 7
Agentprestandastatistik Rapporter

Du kan använda Agent Desktop för att få åtkomst till dina prestandastatistikrapporter. Agentprestandastatistik
är standard sidowidget som visas baserat på konfigurationen som har definierats av din administratör.

Det finns två typer av statistikrapporter:

• Historikrapporter – visar historiska data. Rapporterna uppdateras en gång om dygnet.

• Realtidsrapporter – visar aktuella data. Rapporterna uppdateras med ett tidsintervall som konfigureras
av administratören.

• Fliken som du väljer i Agentprestandastatistik rapporterna finns kvar även om du växlar till en
annan sida och sedan går tillbaka till Agentprestandastatistik rapportsidan. Fliken återställs till
standardfliken när du loggar ut från Agent Desktop, uppdaterar/laddar om webbläsaren eller rensar
webbläsarens cache.

• AgentprestandastatistikRapporterna som visas i Agent Desktop följer webbläsarens tidszon.

• Agentprestandastatistik-rapporterna som visas i Agent Desktop stöder inte funktionen Granska
nedåt.

OBS!

• Åtkomst till Agentprestandastatistik, på sidan 113
• Sammanfattningsrapport, på sidan 114

Åtkomst till Agentprestandastatistik
• Om du vill komma åt rapporterna klickar du på Agentprestandastatistik i Navigeringsfält. Följande
rapporter visas i panelen Arbetsyta:

• Sammanfattningsrapport, på sidan 114

• Agentstatistik – historik, på sidan 116

• Agentstatistik – real tid, på sidan 118

• Agentstatistik efter status – historik, på sidan 118

• Agentstatistik efter tillstånd - realtid, på sidan 120
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• Teamstatistik – historik, på sidan 120

• Teamstatistik-realtid, på sidan 121

• Köstatistik – historik, på sidan 121

• Köstatistik – realtidsrapport, på sidan 122

• Statistik över agentens utgående samtal – historik, på sidan 123

• Statistik över agentens utgående samtal – realtid, på sidan 123

Mer information finns i Användarhandbok för Cisco Webex Contact Center Analyzer.

• När du loggar ut från skrivbordet måste du stänga webbläsaren. Starta webbläsaren och logga in
på skriv bordet igen för att visa CiscoWebex Contact Center Analyzer-konfigurationsuppdateringar.

• Om du har åtkomst till Agentprestandastatistik läget i incognito (privat surfning) måste du aktivera
cookies från tredje part för att Agentprestandastatistik rapporter ska kunna läsas in.

OBS!

Sammanfattningsrapport
Sammanfattningsrapporten representerar antalet kunder som du har hanterat och den genomsnittliga tiden
som du behövde för att avsluta kundsamtal.

Välj alternativ i listrutorna Teamnamn, Könamn, Kanaltyp och Varaktighet för att filtrera rapporten.

Agent Desktop behåller dina filterval även om du loggar ut eller uppdaterar eller laddar om webbläsaren. Om
du vill återställa filtren till standardvärdet klickar du på länken Återställ filter.

Länken Återställ filter visas när du ändrar standardvärdet i en listruta för att filtrera rapporten.OBS!

Välj från alternativen i följande listruta:

• Teamnamn

• Alla (standard)

• Ett specifikt team. Teamnamnen visas i listrutan baserat på dina agentprofilinställningar.

• Könamn

• Alla (standard)

• En specifik kö. Könamnet visas i listrutan efter dina agentprofilinställningar.

• Kanaltyp

• Alla (standard)

• Chatt
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• E-post

• Social

• Telefoni

Typen av social kanal visas baserat på dina organisationsinställningar.OBS!

• Varaktighet

• Idag

• Igår

• Den här veckan

• Föregående vecka

• De senaste 7 dagarna (standard)

• Den här månaden

• Föregående månad

• I år

Om du vill uppdatera de data som visas manuellt klickar du på ikonen (uppdatera).OBS!

Följande tabell innehåller de parametrar som visas i sammanfattningsrapporten:

BeskrivningParameter

Det totala antalet kundinteraktioner som ditt team hanterade
under den angivna varaktigheten.

Totalt hanterade – team

Den genomsnittliga tiden som ditt team använder för att
hantera en kundinteraktion.

Genomsnittlig hanteringstid – team

Den genomsnittliga tid som ditt team använder för att avsluta
en kundinteraktion.

Genomsnittlig avslutningstid – team

Det totala antalet kundinteraktioner som du har hanterat.Totalt antal hanterade – jag

Den genomsnittliga tid som du behöver för att hantera en
kundinteraktion.

Genomsnittlig hanteringstid - jag

Den genomsnittliga tid som du behöver för att avsluta en
kundinteraktion.

Genomsnittlig avslutningstid - jag

Antal kundkontakter som står i kö för dina team i realtid.Kontakter i kö – realtid
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BeskrivningParameter

Antalet agenter med status Tillgänglig för dina team i realtidTillgängliga agenter – realtid

Agentstatistik – historik
Agentstatistik-historikrapporten representerar din historiska statistik.

Välj alternativ från listrutan Intervall eller Varaktighet för att filtrera rapporten.

Agent Desktop behåller dina filterval även om du loggar ut eller uppdaterar eller laddar om webbläsaren. Om
du vill återställa filtren till standardvärdet klickar du på länken Återställ filter.

Länken Återställ filter visas när du ändrar standardvärdet i en listruta för att filtrera rapporten.OBS!

Alternativen som visas i listrutan Intervall beror på vald Varaktighet . Om t.ex. vald Varaktighet är De
senaste 7 dagarna, visas listrutan Intervall följande alternativ:

• 30 minuter

• Per timme

• Dagligen (standard)

Välj från följande alternativ i listrutan Varaktighet:

• Idag

• Igår

• Den här veckan

• Föregående vecka

• De senaste 7 dagarna (standard)

• Den här månaden

• Föregående månad

• I år

I följande tabell visas listrutan Intervall beroende på vald Varaktighet.

Tabell 6. Varaktighet och motsvarande intervallalternativ

IntervallVaraktighet

• 15 minuter

• 30 minuter

• Per timme

• Varje dag

• Idag

• Igår
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IntervallVaraktighet

• 30 minuter

• Per timme

• Varje dag

• Den här veckan

• Föregående vecka

• Senaste 7 dagarna

• Varje dag

• Varje vecka

• Den här månaden

• Föregående månad

• Varje dag

• Varje vecka

• Varje månad

I år

Om du vill uppdatera de data som visas manuellt klickar du på ikonen (uppdatera).OBS!

Din rapport med historikstatistik visas som en grafisk representation av data i avsnittetAgentstatistikdiagram
och sammanfattningen av rapporten i avsnittet Detaljerad sammanfattning av tabellen.

Om du vill visa rapporten i Cisco Webex Contact Center Analyzer klickar du på ikonen Start som visas på
höger sida av Agentstatistikdiagram eller den Detaljerade sammanfattningen.

Du måste ha behörighet att komma åt Cisco Webex Contact Center Analyzer.OBS!

Följande parametrar visas i den tabellen Detaljerade sammanfattning i agentstatistik-historikrapporten:

BeskrivningParameter

Rapportens tidsintervall.Intervall

Läget för kundinteraktion som chatt, e-post, social eller telefoni.Kanaltyp

Datum och lokal tid när agenten loggade in.Initial inloggningstid

Datum och lokal tid när agenten loggade ut.Slutgiltig inloggningstid

Det totala antalet inkommande kundinteraktioner som agenten hanterar
inom intervallet.

Antal hanterade kontakter

Genomsnittlig tid som agenten använder för att hantera en kundförfrågan.
Genomsnittlig tid inkluderar ansluten tid, parkerad tid och avslutningstid.

Genomsnittlig hanteringstid

Genomsnittlig tid som agenten behöver för att avsluta en kundinteraktion.Genomsnittlig avslutningstid

Sammanfattningen av rapporten visas längst ned i avsnittet Detaljerad sammanfattning i tabellen.
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Agentstatistik – real tid
Agentstatistik-realtidsrapporten visar din statistik i realtid.

Om du vill uppdatera de data som visas manuellt klickar du på ikonen (uppdatera).OBS!

Statistikrapporten i realtid visas som en grafisk representation av data i Agentstatistikdiagram i realtid och
sammanfattningen av rapporten i den tabellen Detaljerad sammanfattning.

Om du vill visa rapporten i Cisco Webex Contact Center Analyzer klickar du på ikonen Start som visas på
höger sida om Agentstatistikdiagram i realtid eller i den Detaljerade sammanfattningen.

Du måste ha behörighet att komma åt Cisco Webex Contact Center Analyzer.OBS!

Följande parametrar visas i avsnittstabellen Detaljerad sammanfattning av agentstatistik-realtidsrapporten:

BeskrivningParameter

En sträng som identifierar agentens inloggningssession.Agentsessions-ID

Läget för kundinteraktion som chatt, e-post, social eller telefoni.Kanaltyp

Datum och lokal tid när agenten loggade in.Inloggningstid

Datum och lokal tid när agenten loggade ut.Utloggningstid

Det totala antalet inkommande kundinteraktioner som agenten hanterar
inom intervallet.

Antal hanterade kontakter

Genomsnittlig tid som agenten använder för att hantera en kundförfrågan.
Genomsnittlig tid inkluderar ansluten tid, parkerad tid och avslutningstid.

Genomsnittlig hanteringstid

Genomsnittlig tid som agenten behöver för att avsluta en kundinteraktion.Genomsnittlig avslutningstid

Sammanfattningen av rapporten visas längst ned i avsnittet Detaljerad sammanfattning i tabellen.

Agentstatistik efter status – historik
Agentstatistik efter tillstånd-historikrapporten visar statistik för aktiviteten baserat på din status.

Välj alternativ från listrutan Intervall eller Varaktighet för att filtrera rapporten.

Agent Desktop behåller dina filterval även om du loggar ut eller uppdaterar eller laddar om webbläsaren. Om
du vill återställa filtren till standardvärdet klickar du på länken Återställ filter.

Länken Återställ filter visas när du ändrar standardvärdet i en listruta för att filtrera rapporten.OBS!
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Alternativen som visas i listrutan Intervall beror på vald Varaktighet . Om t.ex. vald Varaktighet är De
senaste 7 dagarna, visas listrutan Intervall följande alternativ:

• 30 minuter

• Per timme

• Dagligen (standard)

Välj från följande alternativ i listrutan Varaktighet:

• Idag

• Igår

• Den här veckan

• Föregående vecka

• De senaste 7 dagarna (standard)

• Den här månaden

• Föregående månad

• I år

Mer information finns i Tabell 6. Varaktighet och motsvarande intervallalternativ.

Om du vill uppdatera de data som visas manuellt klickar du på ikonen (uppdatera).OBS!

Din historiska statistikrapport visas som en grafisk representation av data i Agentstatistik efter
tillstånd-diagrammet och rapportsammanfattningen i tabellen Detaljerad statussammanfattning.

Om du vill visa rapporten i Cisco Webex Contact Center Analyzer klickar du på ikonen Starta som visas på
höger sida om Diagrammet för agentstatistik efter tillståndeller med Detaljerad statussammanfattning
.

Du måste ha behörighet att komma åt Cisco Webex Contact Center Analyzer.OBS!

Följande parametrar visas i avsnittstabellen Detaljerad statussammanfattning av agentstatistik efter status
- historisk rapport:

BeskrivningParameter

Rapportens tidsintervall.Intervall

En sträng som identifierar agentens inloggningssession.Agentsessions-ID

Statusen som har angetts av en agent eller systemet, till exempel Passiv,
Tillgänglig och så vidare.

Aktivitetsstatus

Den tid som en agent tillbringar i motsvarande status.Statusens varaktighet
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Sammanfattningen av rapporten visas längst ned i avsnittet Detaljerad sammanfattning i tabellen.

Agentstatistik efter tillstånd - realtid
Rapporten agentstatistik per tillstånd-realtid visar statistik för aktiviteten baserat på dina tillstånd i realtid.

Om du vill uppdatera de data som visas manuellt klickar du på ikonen (uppdatera).OBS!

Rapporten med realtidsstatistik visas som en grafisk representation av data i Diagrammet agentstatistik
efter tillstånd och sammanfattning av rapporten i tabellen Detaljerad tillståndssammanfattning.

Om du vill visa rapporten i Cisco Webex Contact Center Analyzer klickar du på ikonen Starta som visas på
höger sida om Diagrammet för agentstatistik efter tillståndeller med Detaljerad statussammanfattning
.

Du måste ha behörighet att komma åt Cisco Webex Contact Center Analyzer.OBS!

Följande parametrar visas i tabellen Detaljerad statussammanfattning i agentstatistik efter tillstånd -
realtidsrapport:

BeskrivningParameter

En sträng som identifierar agentens inloggningssession.Agentsessions-ID

Statusen som har angetts av en agent eller systemet, till exempel Passiv,
Tillgänglig och så vidare.

Aktivitetsstatus

Den tid som en agent tillbringar i motsvarande status.Statusens varaktighet

Sammanfattningen av rapporten visas längst ned i avsnittet Detaljerad sammanfattning i tabellen.

Teamstatistik – historik
I rapporten Teamstatistik-historik visas historisk statistik över alla team som du är mappad till.

Följande parametrar visas i rapporten Teamstatistik-historik:

BeskrivningParameter

Rapportens tidsintervall.Intervall

Teamets namn.Teamnamn

Agentens namn.Agentnamn

Det totala antalet kundinteraktioner som agenten hanterade inom
intervallet.

Antal hanterade kontakter
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BeskrivningParameter

Det totala antalet kundinteraktioner som agenten hanterade för en
kanaltyp (t. ex. röstsamtal).

Totalt antal hanterade kontakter

Det totala antalet interaktioner av inkommande kunder som agenten
hanterat.

Antal hanterade inkommande
kontakter

Det totala antalet återuppringda kundinteraktioner som agenten
hanterat.

Hanterade återuppringningar

Det totala antalet kundinteraktioner genom utgående samtal som
hanterats av agenten.

Hanterade utgående samtal

Genomsnittlig tid som agenten tillbringar med att hantera en kund.
Genomsnittlig tid inkluderar ansluten tid, parkerad tid och
avslutningstid.

Genomsnitt Hanteringstid

Genomsnittlig tid som agenten behöver för att avsluta en
kundinteraktion.

Genomsnitt Avslutningstid

Sammanfattningen av rapporten visas längst ned i tabellen.

Teamstatistik-realtid
Teamstatistik – realtidsrapport visar realtidsstatistik för alla team som du är mappad till.

Följande parametrar visas i teamstatistik – realtidsrapport:

BeskrivningParameter

Teamets namn.Teamnamn

Agentens namn.Agentnamn

Agentens status, t. ex. passiv, tillgänglig och så vidare.Aktuell status

Det totala antalet kundinteraktioner som agenten hanterar inom
intervallet.

Antal hanterade kontakter

Genomsnittlig tid som agenten tillbringar med att hantera en kund.
Genomsnittlig tid inkluderar ansluten tid, parkerad tid och
avslutningstid.

Genomsnitt Hanteringstid

Genomsnittlig tid som agenten behöver för att avsluta en
kundinteraktion.

Genomsnitt Avslutningstid

Sammanfattningen av rapporten visas längst ned i tabellen.

Köstatistik – historik
I köstatistik-historikrapporten visas den historiska statistiken för alla köer som du är mappad till.

Användarhandbok för Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
121

Agentprestandastatistik Rapporter
Teamstatistik-realtid



Följande parametrar visas i köstatistik-historikrapport:

BeskrivningParameter

Rapportens intervall.Intervall

Läget för kundinteraktion som chatt, e-post, social eller telefoni.Kanaltyp

Namnet på en kö.Könamn

Antalet kundkontakter som agenten besvarar inom servicenivåtröskeln som
administratören har etablerat för kön.

Antal kontakter

Genomsnittlig tid som kundkontakten väntar i kö innan agenten besvarar
dem.

Väntetid i kö i genomsnitt

Den längsta tid som kundkontakten tillbringar i kön innan agenten svarar.Längsta kontakt i kö

Antal kundkontakter som ingen agent svarar på.Antal övergivna kontakter

Sammanfattningen av rapporten visas längst ned i tabellen.

Köstatistik – realtidsrapport
Köstatistik – realtidsrapport visar realtidsstatistik för alla köer som du är mappad till.

Följande parametrar visas i köstatistik – realtidsrapport:

BeskrivningParameter

Läget för kundinteraktion som chatt, e-post, social eller telefoni.Kanaltyp

Namnet på en kö.Könamn

Antalet kundkontakter som agenten besvarar inom servicenivåtröskeln som
administratören har etablerat för kön.

Antal kontakter

Totalt antal kundinteraktioner som hanteras för kön.Antal kontakter som hanterats

Antal kundkontakter i kön vid en given tidpunkt.Antal kontakter som väntar i
kön

Genomsnittlig tid som kundkontakten väntar i kö innan agenten besvarar
dem.

Väntetid i kö i genomsnitt

Den längsta tid som kundkontakten tillbringar i kön innan agenten svarar.
Mottagna samtal under de senaste 24 timmarna beaktas. Samtal som är i
kö vid tillfället beaktas inte.

Längst hanterad kontakt från
kön

Antal kundkontakter som ingen agent svarar på.Antal övergivna kontakter

Sammanfattningen av rapporten visas längst ned i tabellen.
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Statistik över agentens utgående samtal – historik
I rapporten agenters utgående statistik – historisk rapport visas historisk statistik för de utgående samtal som
en agent har skapat.

Följande parametrar visas i rapporten agenters utgående statistik – historik:

BeskrivningParameter

Agentens namn.Agentnamn

Rapportens tidsintervall.Intervall

Läget för kundinteraktion som chatt, e-post, social eller telefoni.Kanaltyp

Datum och lokal tid när agenten loggade in.Initial inloggningstid

Antal utgående samtal som hanterats av en agent under intervallet.Utgående kontakter som hanteras

Den genomsnittliga tid som en agent tar för att hantera utgående
samtal. Genomsnittlig tid inkluderar ansluten tid, parkerad tid och
avslutningstid.

Tid för hantering av utgående samtal
i genomsnitt

Den totala tid som en agent tillbringar med att tala med kunden i ett
samtal, inklusive parkerad tid.

Samtal ut anslutningstid

Den genomsnittliga tid som en agent tillbringar med att tala med
kunden i ett utgående samtal, inklusive parkerad tid.

Samtal ut anslutningstid i genomsnitt

Den totala tid som en agent tillbringar med att tala med kunden i ett
utgående samtal, exklusive parkerad tid.

Samtal ut reserverad tid

Antal gånger samtalen har överförts.Antal överföringar

Genomsnittlig varaktighet för en agent som konsulterar en annan
agent eller tredje part och som håller samtalet i vänteläge.

Genomsnittlig samtalstid för
rådfrågning

Sammanfattningen av rapporten visas längst ned i tabellen.

Statistik över agentens utgående samtal – realtid
I rapporten agenters utgående statistik – realtidsrapport visas realtidsstatistik för de utgående samtal som en
agent har skapat.

Följande parametrar visas i rapporten agenters utgående statistik – realtid:

BeskrivningParameter

Rapportens tidsintervall.Intervall

Agentens namn.Agentnamn

Läget för kundinteraktion som chatt, e-post, social eller
telefoni.

Kanaltyp
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BeskrivningParameter

Datum och lokal tid när agenten loggade in.Inloggningstid

Antal utgående samtal som hanterats av en agent under
intervallet.

Utgående kontakter som hanteras

Den genomsnittliga tid som en agent tar för att hantera
utgående samtal. Genomsnittlig tid inkluderar ansluten tid,
parkerad tid och avslutningstid.

Tid för hantering av utgående samtal i
genomsnitt

Den totala tid som en agent tillbringar med att tala med
kunden i ett samtal, inklusive parkerad tid.

Samtal ut anslutningstid

Den genomsnittliga tid som en agent tillbringar med att tala
med kunden i ett utgående samtal, inklusive parkerad tid.

Samtal ut anslutningstid i genomsnitt

Den totala tid som en agent tillbringar med att tala med
kunden i ett utgående samtal, exklusive parkerad tid.

Samtal ut reserverad tid

Sammanfattningen av rapporten visas längst ned i tabellen.
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K A P I T E L 8
Nätverkskrav

• Bandbredd, på sidan 125

Bandbredd
Följande är kraven på bandbredd för Agent Desktop:

• Bästa prestanda: En internetanslutningmed hög hastighet krävs med enminsta rekommenderad bandbredd
på 512 kbit/s (kilobit per sekund).

• Förfrågningar om datalast: Datalasten sträcker sig från 1 till 100 kbit/s i genomsnitt och vid toppbelastning
varierar värdena från 2 till 3 MB.

Datalasterna varierar beroende på Agent Desktop aktiviteter, förfrågningar
och hur ofta aktiviteterna eller förfrågningarna ska utföras.

OBS!

• Extra bandbredd: En minsta rekommenderad nätverksbandbredd på 100 kbit/s måste tilldelas separat för
rösttrafik för alla agentslutpunkter som stöds av Webex Contact Center.

När Agent Desktop öppnas för första gången eller cachen rensas, laddas den anpassade titeln, den
anpassade logotypen och de anpassade ikonerna på Navigeringsfält några sekunder senare.

OBS!

Uppskattad tid för att starta Agent Desktop

När du startar programmet Agent Desktop för första gången tar det mindre än åtta sekunder att läsa in. När
programdata Agent Desktop lagras i cachen laddas programmet på mindre än fyra sekunder. Tiden beror på
nätverketshastighet och -tillgänglighet.

Om programmet Agent Desktop inte kan laddas får du ett felmeddelande. Du kan dela informationen med
din administratör för att felsöka problemet.
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