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Önsöz

• Değişiklik Geçmişi, sayfa ix
• Bu Kılavuz Hakkında, sayfa xvi
• Hedef kitle, sayfa xvi
• İlgili Belgeler, sayfa xvii
• İletişimler, Hizmetler ve Ek Bilgiler, sayfa xvii
• Belge Geri Bildirimi, sayfa xvii
• Kurallar, sayfa xvii

Değişiklik Geçmişi
Bu tabloda, kılavuzda yapılan değişiklikler listelenmektedir. En son değişiklikler en üstte yer almaktadır.

TarihBkz.Değişiklik

Eylül 2022#unique_4 unique_4_Connect_42_cmd_rnj_
dz2_vsb, sayfa 45

Not güncellendi.

Eylül 2022Ekran Açılır Öğesi, sayfa 51Not güncellendi. Konunun sonuna üçüncü
madde işareti eklendi.

Eylül 2022Çağrı Aktarma, sayfa 69Görüntülenmeyen giriş noktasıyla ilgili bilgiler
kaldırıldı.

Ağustos
2022

Danışma Çağrısı Başlatma, sayfa 71Bir giriş noktasına eşlenen çevirme numarasına
danışma çağrısı başlatma hakkında bilgi
eklendi.

Ağustos
2022

Çağrı Aktarma, sayfa 69Bir aramayı çevirme numarası üzerinden bir
giriş noktasına aktarma hakkında bilgi eklendi.

Cisco Webex Contact Center Agent Desktop Kullanıcı Kılavuzu
ix



TarihBkz.Değişiklik

Ağustos
2022

Açılır pencere, sayfa 11

Etkileşim Kontrolü, sayfa 14

Çağrı Yanıtlama, sayfa 65

Çağrıyla İlişkili Veri Değişkenleri, sayfa 67

Danışma Çağrısı Başlatma, sayfa 71

Sesli arama açılır penceresinde görüntülenen
değişkenler ve Etkileşim Kontrolü bölmesi
hakkında bilgi eklendi.

Temmuz
2022

Kullanmama Zaman Aşımını Yanıtlama,
sayfa 48

Uzun süre hareketsizlik zaman aşımı hakkında
bilgi eklendi.

Temmuz
2022

Agent Desktop'ta Oturum Açma, sayfa 43Ekibinize atanan masaüstü düzeni hakkında
bilgi eklendi.

Temmuz
2022

Agent Desktop'ta Oturum Açma, sayfa 43Görev sayfasındaki arka plan çizimleri
hakkında bilgi eklendi.

Temmuz
2022

Etkileşimde, sayfa 30

Durum ve Bağlı Kalma Süresi
Zamanlayıcıları, sayfa 22

Etkileşimde etiketi hakkında bilgi eklendi.

Temmuz
2022

Gezinti Çubuğu, sayfa 8Geri bildirim özelliği hakkında bilgi eklendi.

Temmuz
2022

Sistem Gereksinimleri, sayfa 2

Tarayıcı Gereksinimleri, sayfa 2

Chrome İçin Tarayıcı Ayarları, sayfa 25

Masaüstü Uygulamasını Yükleme, sayfa 47

Windows 11 desteği hakkında bilgiler eklendi.

Temmuz
2022

WhatsApp Konuşmalarını Yönetme, sayfa
97

WhatsApp Konuşmasına Emoji Ekleme,
sayfa 62

WhatsApp Kanalı hakkında bilgi eklendi.

Haziran 2022Geri Arama, sayfa 66Web Geri Arama (Geri Arama) ayrıntıları
hakkında bilgiler eklendi.
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TarihBkz.Değişiklik

Açılır pencere, sayfa 11

Çağrı Yanıtlama, sayfa 65

Geri Arama, sayfa 66

Dış Arama Çağrısı Yapma, sayfa 76

Facebook Messenger Konuşmalarını
Yanıtlama, sayfa 84

Facebook Messenger Konuşmalarını
Yanıtlama, sayfa 84

WebChat Konuşmalarını Yanıtlama, sayfa
91

E-posta Konuşmalarını Yanıtlama, sayfa 95

SMS Konuşmalarını Yanıtlama, sayfa 87

WhatsApp Konuşmalarını Yanıtlama, sayfa
98

Sohbetleri Yanıtlama, sayfa 103

E-postaları Yanıtlama, sayfa 108

Gelen bir istek için bağlama açılır penceresi
hakkında bilgi eklendi.

Haziran 2022Yerelleştirme, sayfa 512 yeni dil için Agent Desktop Kullanıcı
Kılavuzu yerelleştirme desteği eklendi.

2022 MayısDış Arama Çağrısı Yapma, sayfa 76Dış arama başarısız olduğunda verilen hata
mesajları hakkında bilgi eklendi.

Çağrıyla İlişkili Veri Değişkenleri, sayfa 67

Çağrıyla İlişkili Veri Değişkenlerini
Düzenleme, sayfa 67

Güvenli değişkenler hakkında bilgi eklendi.

Nisan 2022Agent Desktop'ta Oturum Açma, sayfa 43Açılış sayfasındaki arka plan çizimleri
kaldırıldı.

Nisan 2022Yardımcı Bilgiler Bölmesi, sayfa 15Yardımcı Bilgiler bölmesindeki sekmeleri
yeniden sıralama hakkında bilgi eklendi.

Nisan 2022Temsilci Uygunluk Durumları, sayfa 28YYYY ayrıntıları hakkında bilgi eklendi.

Nisan 2022Sonlandırılan Etkileşimi Kaldırma, sayfa 50Yanıt vermeyen müşteri etkileşimi hakkında
bilgi eklendi.

Ekibinizi Değiştirme, sayfa 54Profil ayarlarıyla ilgili güncellemelerini
anımsama hakkında bilgi eklendi.

Agent Desktop'ta Oturum Açma, sayfa 43Bant mesajı hakkında bilgi eklendi.
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TarihBkz.Değişiklik

Agent Desktop'ta Oturum Açma, sayfa 43Ülke koduyla oturum açma hakkında bilgi
eklendi.

Bant Genişliği, sayfa 131

Erişilebilirlik, sayfa 33

Ekran Okuyucusu Desteği, sayfa 38

Notlar özelliği hakkında bilgi eklendi.

Şubat 2022Dış Arama Çağrısı Yapma, sayfa 76

Giden Önizleme Kampanya Çağrısı Yapma,
sayfa 79

Geri Arama, sayfa 66

İletişim merkezindeki eşzamanlı çağrılar için
maksimum sınır ve görüntülenen neden kodları
hakkında bilgi eklendi.

Geri Arama, sayfa 66Geri arama isteklerinde bulunan kişi kartındaki
İptal düğmesi kaldırıldı.

Ocak 2022Agent Desktop'ta Oturum Açma, sayfa 43

Çağrı Aktarma, sayfa 69

Danışma Çağrısı Başlatma, sayfa 71

Dış Arama Çağrısı Yapma, sayfa 76

E.164 numara biçimi ve uluslararası arama
kodu ayrıntıları hakkındaki bilgiler güncellendi.

Ocak 2022Çağrıyla İlişkili Veri Değişkenlerini
Düzenleme, sayfa 67

CADdeğişkeni değeri içinmaksimumkarakter
sayısı hakkında bilgi eklendi.

Aralık 2021Özet Raporu, sayfa 120

Temsilci İstatistikleri - Geçmiş, sayfa 122

DurumaGöre Temsilci İstatistikleri - Geçmiş,
sayfa 125

Temsilci Performans İstatistikleri (APS)
raporlarında filtre ayrıntılarını koruma hakkında
bilgi eklendi.

Aralık 2021Çağrı Aktarma, sayfa 69

Danışma Çağrısı Başlatma, sayfa 71

Dış Arama Çağrısı Yapma, sayfa 76

Çağrılar için Çevirme Numarası'nda
desteklenen özel karakterlerin listesi
güncellendi.

Aralık 2021Görev Listesi, sayfa 9

Çağrı Yanıtlama, sayfa 65

Geri Arama, sayfa 66

Dış Arama Çağrısı Yapma, sayfa 76

Giden Önizleme Kampanya Çağrısı Yapma,
sayfa 79

Gelen çağrı açılır pencere etiketleri güncellendi.

Kasım 2021Yardımcı Bilgiler Bölmesi, sayfa 15İletişim Geçmişi sekmesindeki maksimum
kayıt ayrıntıları güncellendi.

Cisco Webex Contact Center Agent Desktop Kullanıcı Kılavuzu
xii

Önsöz
Önsöz



TarihBkz.Değişiklik

Ekim 2021Temsilci Etkileşim Geçmişi, sayfa 13

Temsilci EtkileşimGeçmişi'nden DışArama
Çağrısı Yapma, sayfa 78

Temsilci Etkileşim Geçmişi'nden dış arama
çağrısı yapma hakkında bilgi eklendi.

Ekim 2021Yerelleştirme, sayfa 5İngilizce (Birleşik Krallık) ve Portekizce
(Portekiz) olmak üzere iki yeni dil için
yerelleştirme desteği eklendi.

Eylül 2021Agent Desktop'ta Oturum Açma, sayfa 43Varsayılan DN ayrıntıları güncellendi.

Eylül 2021Webex Uygulaması, sayfa 57

Temsilci Cihazları, sayfa 4

Masaüstü Bildirimi, sayfa 26

Erişilebilirlik, sayfa 33

Temsilci Klavye Kısayolları, sayfa 40

Webex Uygulaması ile ilgili ayrıntılar eklendi.

Eylül 2021Mini Uygulamaları Yönetme, sayfa 113

Temsilci Performans İstatistikleri Raporlar,
sayfa 119

Kalıcı sekme ayrıntıları güncellendi.

Eylül 2021Özet Raporu, sayfa 120Özet sayfasındaki parametreler güncellendi.

Agent Desktop Arabirimi, sayfa 5

Agent Desktop'ta Oturum Açma, sayfa 43

Mini Uygulamaları Yönetme, sayfa 113

Giriş sayfası ile ilgili ayrıntılar eklendi.

Temmuz
2021

Agent Desktop Arabirimi, sayfa 5

Yeni Dijital Kanallar İçin Ortak Özellikler,
sayfa 17

Yeni Dijital Kanallar eklendi: Facebook
Messenger, WebChat, E-posta ve SMS

Temmuz
2021

Ekran Açılır Öğesi, sayfa 51Ekran açılır öğesi ile ilgili ayrıntılar
güncellendi.

Haziran 2021Temsilci Uygunluk Durumları, sayfa 28YYYY ayrıntıları güncellendi.

Haziran 2021Yatay Başlık, sayfa 7

Masaüstü Bildirimi, sayfa 26

Ekran Açılır Öğesine Erişme, sayfa 52

Ekran Açılır Öğesi köprü ayrıntıları
güncellendi.

Haziran 2021Yatay Başlık, sayfa 7

Yanıtlama Hızı, sayfa 45

Uygunluk Durumunu Değiştirme, sayfa 48

yatay başlık üzerindeki araç ipucu ayrıntıları
güncellendi.

Haziran 2021Kullanıcı Profili, sayfa 53Profil resmi ile ilgili ayrıntılar eklendi.
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TarihBkz.Değişiklik

Haziran 2021Kanal Kapasitesini Görüntüleme, sayfa 54Medya türü rozetleri hakkında bilgi eklendi.

Haziran 2021Yardımcı Bilgiler Bölmesi, sayfa 15

Erişilebilirlik, sayfa 33

E-postaları Yanıtlama, sayfa 108

DökümüGörüntüle bağlantısı, E-postamesajını
görüntüle bağlantısı olarak değiştirildi.

Haziran 2021Yardımcı Bilgiler Bölmesi, sayfa 15

Agent Desktop'ta Oturum Açma, sayfa 43

Kullanıcı deneyimi geliştirmeleri eklendi.

Haziran 2021Klavye Kısayollarına Erişme, sayfa 39Klavye Kısayolları Listesi iletişim kutusu için
minimum genişlik ve yükseklik ayrıntıları
eklendi.

Haziran 2021Çağrı Aktarma, sayfa 69

Danışma Çağrısı Başlatma, sayfa 71

Çevirme Numarası açılan listesi ayrıntıları
güncellendi.

Haziran 2021Dış Arama Çağrısı Yapma, sayfa 76Varsayılan dış arama ANI'si ile ilgili ayrıntılar
güncellendi.

2021 Mayıs—Sosyal Mesajlaşma Konuşmalarını Yönetme
bölümü kaldırıldı.

Nisan 2021Görev Listesi, sayfa 9Tüm Görevleri Kabul Et ve Yeni Yanıtlar ile
ilgili ayrıntılar eklendi.

Nisan 2021Temsilci Uygunluk Durumları, sayfa 28YYYY saati ayrıntıları güncellendi.

Nisan 2021Uygunluk Durumunu Değiştirme, sayfa 48Listeyi filtrelemek için arama alanı eklendi.

Nisan 2021Agent Desktop'ta Oturum Açma, sayfa 43

Çağrı Aktarma, sayfa 69

Danışma Çağrısı Başlatma, sayfa 71

Özel karakterle ilgili ayrıntılar güncellendi.

Mart 2021Kullanıcı Profili, sayfa 53Çevirme Numarası olan etiket adı, Telefon
Numarası olarak değiştirildi.

Mart 2021Yanıtlama Hızı, sayfa 45Küçük görüntüleme alanındaki başlık ve logo
ayrıntıları güncellendi.

Mart 2021Çağrı Aktarma, sayfa 69

Danışma Çağrısı Başlatma, sayfa 71

Sohbetleri Aktarma, sayfa 105

E-postaları Aktarma, sayfa 112

Aktarma İsteği ve Danışma İsteği iletişim
kutularındaki Listeyi Yenile seçeneği.

Mart 2021Çağrıyla İlişkili Veri Değişkenlerini
Düzenleme, sayfa 67

Tarih seçici ayrıntıları güncellendi.
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TarihBkz.Değişiklik

Mart 2021Dış Arama Çağrısı Yapma, sayfa 76Giden arama simgesinin adıDışArama simgesi
olarak değiştirildi.

Özel karakterle ilgili ayrıntılar güncellendi.

Ocak 2021Temsilci Uygunluk Durumları, sayfa 28YYYY ayrıntıları güncellendi.

Ocak 2021Ekibinizi Değiştirme, sayfa 54Değişiklik ekibi ayrıntıları eklendi.

Ocak 2021Dış Arama Çağrısı Yapma, sayfa 76Dış Arama ANI'si ayrıntıları güncellendi.

Aralık 2020Bu Belgenin İlk Sürümü

Aralık 2020Desktop, kullanıcı deneyimi yenileme işleminin
bir parçası olarak kapsamlı bir yeni görünüme
kavuştu.

Aralık 2020Desktop'taki başlık ve logo özelleştirilebilir
hâle geldi.

Aralık 2020Agent Desktop Gereksinimleri, sayfa 2Tarayıcı desteğine Edge Chromium eklendi.

Aralık 2020Gezinti Çubuğu, sayfa 8Gezinti çubuğuna özelleştirilebilir simgeler
eklendi.

Aralık 2020Görev Listesi, sayfa 9Görev Listesi bölmesinde aşağıdaki
güncellemeler yapıldı:

• Durumunuz YYYY olarak
değiştirilmeden önce istek birkaç saniye
yanıp söner.

• Okunmamış sohbet ve sosyal medya
sohbet mesajlarını görüntüler.

Aralık 2020Yardımcı Bilgiler Bölmesi, sayfa 15Yardımcı Bilgiler bölmesine özelleştirilebilir
mini uygulama özelliği eklendi.

Aralık 2020Durum ve Bağlı Kalma Süresi
Zamanlayıcıları, sayfa 22

Temsilci durumu zamanlayıcı ayrıntıları
eklendi.

Aralık 2020Bildirimler, sayfa 25Bildirim ve masaüstü bildirimi ayrıntıları
eklendi.
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TarihBkz.Değişiklik

Aralık 2020Kullanıcı Profili, sayfa 53Kullanıcı Profili simgesi aşağıdaki ayrıntıları
görüntüler:

• Kanal Kapasitesi

• Bildirim Ayarları

• Masaüstü Düzeninin Tamamını Sıfırlama

• Klavye Kısayolları

• Hata Raporunu İndirme

Aralık 2020Ekran Açılır Öğesine Erişme, sayfa 52Ekran açılır öğesi için iş akışı desteği.

Aralık 2020Geri Arama, sayfa 66Nezaketen geri arama ayrıntıları eklendi.

Aralık 2020Çağrıyla İlişkili Veri Değişkenlerini
Düzenleme, sayfa 67

Birden çok temsilci, CAD değişkenlerini
gerçek zamanlı güncellemelerle düzenleyebilir
ve kaydedebilir.

Aralık 2020Dış Arama Çağrısı Yapma, sayfa 76Uygun durumundayken dış arama çağrısı
yapılabilir.

Aralık 2020Giden Önizleme Kampanya Çağrısı Yapma,
sayfa 79

Önizleme kampanyası arama ayrıntıları eklendi.

Aralık 2020Mini Uygulamaları Yönetme, sayfa 113CiscoWebex ExperienceManagement ve IVR
mini uygulamaları eklendi.

Aralık 2020Masaüstü Düzenini Değiştirme, sayfa 115Sürükle ve Bırak ve Yeniden Boyutlandır
özelliklerini kullanarak masaüstü düzenini
özelleştirme seçeneği eklendi.

Bu Kılavuz Hakkında
Bu kılavuzda, Webex Contact CenterAgent Desktop'ın nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Agent Desktop'ta kullanıcı deneyimiyle ilgili yenilikler yapılmıştır. Bu kılavuzda, sürüme özgü özelliklerle
birlikte Agent Desktop'ın kapsamlı yeni görünümü ele alınmaktadır.

Hedef kitle
Bu kılavuz, Agent Desktop'ı kullanan Webex Contact Center temsilcilerine yöneliktir.
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İlgili Belgeler
Webex Contact Center belgelerinin listesini görüntülemek için bkz. https://www.cisco.com/c/en/us/support/
customer-collaboration/webex-contact-center/series.html.

Webex Contact Center geliştirici belgelerini ve API referanslarını görüntülemek için bkz.
https://developer.webex-cx.com/documentation/getting-started.

İletişimler, Hizmetler ve Ek Bilgiler
• Cisco'dan anında, ilgili bilgiler almak için Cisco Profil Yöneticisi'ne kaydolun.

• Önemli olan teknolojilerle işinizde istediğiniz etkiyi elde etmek için Cisco Hizmetleri'ni ziyaret edin.

• Hizmet isteği göndermek için Cisco Desteği'ni ziyaret edin.

• Kurumsal düzeydeki güvenli, doğrulanmış uygulamaları, ürünleri, çözümleri ve hizmetleri keşfetmek
ve bunlara göz atmak için Cisco Marketplace'i ziyaret edin.

• Genel ağ iletişimi, eğitim ve sertifika başlıklarını edinmek için Cisco Press'i ziyaret edin.

• Belirli bir ürün veya ürün ailesine ilişkin garanti bilgilerini bulmak için Cisco Garanti Bulucu'ya erişin.

Cisco Hata Arama Aracı

Cisco Hata Arama Aracı (BST), Cisco ürünleri ve yazılımlarındaki kusur ve güvenlik açıklarının kapsamlı
bir listesini tutan, Cisco hata takip sistemine geçiş alanı görevi gören web tabanlı bir araçtır. BST, ürünleriniz
ve yazılımınız hakkında ayrıntılı hata bilgileri sağlar.

Belge Geri Bildirimi
Bu belge hakkında yorum yapmak için şu adrese e-posta mesajı gönderin:
contactcenterproducts_docfeedback@cisco.com

Yorumlarınız için teşekkür ederiz.

Kurallar
Bu kılavuz aşağıdaki kuralları kullanır.

AçıklamaYapı

Kalın yazı tipi, komutları (kullanıcı girişleri gibi), tuşları, düğmeleri,
klasör adlarını ve alt menü adlarını belirtir. Örnek:

• Düzenle > Bul'u seçin.

• Bitir'e tıklayın.

Kalın yazı tipi
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AçıklamaYapı

İtalik yazı tipi:

• Yeni bir terim sunar.

Örnek: Beceri grubu, benzer becerilere sahip temsilciler
topluluğudur.

• Önemli bilgileri vurgular.

Örnek: Sayısal adlandırma kuralını kullanmayın.

• Değer sağlamanız gereken bağımsız değişkenleri gösterir.

Örnek: IF (koşul, true değeri, false değeri)

• Başlıkları belirtir.

Örnek: Agent Desktop Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

İtalik yazı tipi

Pencere yazı tipi şunları gösterir:

• Kod içinde görülen metin veya sistemin görüntülediği bilgi.

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

• Dosya adları.

Örneğin: tserver.properties.

• Dizin yolları.

Örnek: C:\Program Files\Adobe

Pencere yazı tipi
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B Ö L Ü M 1
Giriş

• Agent Desktop Genel Bakış, sayfa 1
• Agent Desktop Gereksinimleri, sayfa 2
• Yerelleştirme, sayfa 5
• Agent Desktop Arabirimi, sayfa 5
• Durum ve Bağlı Kalma Süresi Zamanlayıcıları, sayfa 22
• Bildirimler, sayfa 25
• Temsilci Durumları, sayfa 28
• Erişilebilirlik, sayfa 33

Agent Desktop Genel Bakış
Agent Desktop, temsilcilerin ses, sohbet, e-posta veya sosyal medyamesajlaşma sohbeti üzerindenmüşterilerle
etkileşim kurmasını sağlayan tarayıcı tabanlı tek bir uygulama sağlar.

Masaüstünde oturum açtığınızda Agent Desktop görünümü, Webex Contact Center yöneticisinin masaüstü
düzenini nasıl yapılandırdığına bağlı olarak değişir. Agent Desktop ekran boyutu, 500 x 500 pikselden
(genişlik x yükseklik) büyük olmalıdır. Agent Desktop'ta en iyi deneyim için web tarayıcınızın yakınlaştırmasını
%100'e ayarlamalısınız. Daha fazla bilgi için bkz. Yanıtlama Hızı, sayfa 45.

Yönetici, izinler ve masaüstü ayarları için temsilci profilini yapılandırır. Temsilciler, belirli bir işlevi
destekleyen belirli bir ekibe atanır. Örneğin, Gold düzeyi müşterileri destekleyen veya faturalandırmayı
yöneten bir ekipteki temsilciler grubu.

Not

Yönetici aşağıdaki temsilci profili izinlerini ve ayarlarını belirtir:

• Gelen çağrı özellikleri

• Boşta durumu nedenleri

• Sıra aktarımı

• Temsilciye danışma ve aktarma

• toparlama ve toparlama zamanlayıcısı ayrıntıları

• Temsilcinin otomatik olarak uygun duruma gelmesi

Cisco Webex Contact Center Agent Desktop Kullanıcı Kılavuzu
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• Giden çağrı özellikleri

• Çevirme numarası ve adres defteri özellikleri

• Temsilci Performansı İstatistik raporlarına erişim

• Mini uygulamalara erişim

• Sıra, aktif kişilerin tutulduğu ve temsilcilere dağıtıldığı, kişilerin bir temsilci tarafından yanıt
verilmesini beklediği yerdir.

• Yöneticiniz, kuruluşunuz için uygun olan boşta durumu nedenlerini yapılandırır. Boşta durumu,
oturum açtığınızı ancak yönlendirilen istekleri kabul etmeye hazır olmadığınızı gösterir. Örneğin,
Öğle Yemeği Arası.

Not

Agent Desktop Gereksinimleri
İlk kez oturum açmayı denemeden önce tüm özelliklerin beklendiği gibi çalıştığından emin olmak için Agent
Desktop, aşağıdaki kurulumun yapılması gerektirir.

Sistem Gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri şunlardır:

• Bellek: İşletim sistemi tahsisi hariç 2 GB genel uygulama RAM'i.

• İşletim Sistemi: Desteklenen işletim sistemleri (OS) şunlardır:

• Windows 10 ve Windows 11

• macOS 10.12, 10.13 ve 10.14

• Chrome OS 70 (64 bit) ve üzeri

Tarayıcı Gereksinimleri
Aşağıdaki tabloda, desteklenen tarayıcılar listelenmiştir.

Çizelge 1: Desteklenen Tarayıcılar

Tarayıcı Sürümüİşletim Sistemi

• Google Chrome V76.0.3809 ve üzeri

• Firefox Genişletilmiş Destek Sürümü (ESR) V68 ve üzeri

• Edge Chromium (MS Edge V79 ve üzeri)

Windows 10

Cisco Webex Contact Center Agent Desktop Kullanıcı Kılavuzu
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Tarayıcı Sürümüİşletim Sistemi

• Google Chrome V103.0.5060.114 ve üzeri

• Firefox GenişletilmişDestek Sürümü (ESR) V102.0 ve üzeri

• Edge Chromium (MS Edge V103.0.1264.44 ve üzeri)

Windows 11

• Google Chrome V76.0.3809 ve üzeri

• Firefox Genişletilmiş Destek Sürümü (ESR) V68 ve üzeri

• Edge Chromium (MS Edge V79 ve üzeri)

macOS

• Chromium V73 ve üzeri

• Google Chrome V76.0.3809 ve üzeri

Chrome OS

Aşağıdaki tarayıcı seçenekleri yapılandırılmalıdır:

• Çerezler ve site verileri etkindir.

• Güvenlik düzeyi Orta olarak ayarlanmıştır.

• Görüntü seçeneği etkindir.

• Açılır pencere engelleyici devre dışı bırakılmıştır.

• JavaScript etkindir.

Sanal Masaüstü Altyapısı (VDI)
Aşağıdaki sanal masaüstleri desteklenir:

• Citrix XenDesktop V7.x

• Mac V16 için Parallels Desktop

• VMware Fusion V11.5.1

• VMware View V5.x

• VMware Horizon V6.x

• VMware Horizon V7.x

Telefon Gereksinimleri
Sesli etkileşimleri yöneten temsilcilerin telefonu olmalıdır. Bağlantı kurulmasını sağlamak için başka bir
telefondan Çevirme Numaranızı (DN) arayın ve ses bağlantınızı doğrulayın. Oturum açtığınızda aynı DN
İstasyon Kimlik Bilgileri iletişim kutusuna (İstasyon Kimlik Bilgileri > Çevirme Numarası) girilmelidir.
Daha fazla bilgi için bkz. Agent Desktop'ta Oturum Açma, sayfa 43.
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Temsilci Cihazları
Cisco Webex Contact Center, çağrı için aşağıdaki temsilci cihazları destekler:

• Webex Calling Masa Telefonu

• Webex Calling Masaüstü Uygulaması (Bilgisayar Sesi)

• Cep telefonunda Webex Mobil Uygulaması

• Webex UygulamasıWebex Calling (Bilgisayar Sesi) ile entegre

Arama cihazı kullanıyorsanız oturum açtığınızda, yöneticiniz tarafından yapılandırılan arama dahili numarasını
İstasyon Kimlik Bilgileri iletişim kutusu (İstasyon Kimlik Bilgileri > Dahili Numara) girin. Daha fazla
bilgi için bkz. Agent Desktop'ta Oturum Açma, sayfa 43.

Webex Uygulaması İstemci Olarak

Sisteminize (kişisel cihaz) indirilen Webex Uygulaması, Webex İstemcisi ürününü ifade eder. Daha fazla
bilgi için bkz. Uygulamayı İndirme.

Webex İstemcisi, Webex Calling ile entegre edildiğinde uç nokta cihazı olarak kullanılabilir. Sesli çağrı almak
veya yapmak için dahili numarayı (İstasyon Kimlik Bilgileri > Dahili Numara) kullanarak Agent Desktop
ürününde oturum açmanız gerekir.

Dahili numarayı kullanıyorsanız sesli çağrılara Webex İstemcisi ürününden yanıt verebilirsiniz. Çağrıyı
kullanılabilir en uzun süre içinde kabul etmezseniz çağrı sıraya döndürülür ve sistem, durumunuzu YYYY
olarak değiştirir.

Webex Uygulaması ürününe Agent Desktop içinden de erişilebilir. Böylece, Agent Desktop ürününden
uzaklaşmadan kuruluşunuzun diğer temsilcileri, gözetmenleri ve konu uzmanları (SME'ler) ile işbirliği
yapabilirsiniz. Ancak çağrı kontrolü kullanılamaz. Çağrı almak ve yapmak için hala harici, gömülü olmayan
Webex Uygulaması gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Çağrı Uygulamaları.

Webex Uygulaması ürününe Agent Desktop içinden nasıl erişileceği hakkında daha fazla bilgi için bkz.
Webex Uygulaması, sayfa 57.

Webex İstemcisi veWebex Uygulaması ürününü Agent Desktop içinden kullanıyorsanız gelen çağrılara
yönelik bildirimler aşağıdaki gibi görünür:

• Agent Desktop uygulamasındaki Görev Listesi bölmesi genişletildiğinde ve bir müşteriden gelen
çağrınız olduğunda, Webex İstemcisi bildirimi ve Agent Desktop açılır penceresi görünür.

• Webex İstemcisiAgent Desktop aktif olmadığında:

• Webex İstemcisi uygulamasında bir müşteriden gelen çağrı için tarayıcı bildirimi ve Webex
İstemcisi bildirimi gönderilir.

• Webex İstemcisi'nde bir müşteriden ve Webex'teki bir iş arkadaşınızdan aynı anda gelen
çağrılarda tarayıcıdan, Webex İstemcisi uygulamasından ve Webex'ten bildirim alırsınız.

Not
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Yerelleştirme
Agent Desktop Kullanıcı Arabirimi

Agent Desktopkullanıcı arabirimi 29 dilde yerelleştirmeyi destekler.

Aşağıdaki diller desteklenir:

Bulgarca, Katalanca, Çince (Çin), Çince (Tayvan), Hırvatça, Çekçe, Danca, Felemenkçe, İngilizce (Birleşik
Krallık), İngilizce (ABD), Fince, Fransızca, Almanca,Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Norveççe, Lehçe,
Portekizce (Brezilya), Portekizce (Portekiz), Rumence, Rusça, Sırpça, Slovakça, Slovence, İspanyolca, İsveççe
ve Türkçe.

Agent Desktop kullanıcı arabirimi dili, tarayıcınızdaki dil tercihi ayarlarına bağlıdır. Örneğin, Google Chrome
tarayıcısında tercih ettiğiniz dili Fransızca olarak seçtiğinizi düşünelim. Agent Desktop'ı Google Chrome
tarayıcısında başlattığınızda, Agent Desktop kullanıcı arabirimi Français (Fransızca) olarak görünür.

Firefox tarayıcısında, Agent Desktop kullanıcı arabirimi dili, web sayfaları için seçilen tercih edilen dile
göre belirlenir. Web sayfası dilini Web Sayfası Dil Ayarları iletişim kutusunda ayarlayabilirsiniz
(Ayarlar >Genel >Dil ve Görünüm >Dil > Seçin...). Daha fazla bilgi için bkz. Çok dilli web sayfaları
için ekran dillerini seçme.

Not

Agent Desktop Kullanıcı Kılavuzu

Agent Desktop Kullanıcı Kılavuzu, 13 dilde yerelleştirmeyi destekler. Varsayılan dil İngilizce'dir (ABD).

Aşağıdaki diller desteklenir:

Çince (Hong Kong), Çince (Basitleştirilmiş), Danca, Felemenkçe, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca,
Korece, Portekizce (Brezilya), Rusça, İspanyolca ve İsveççe. Daha fazla bilgi için bkz.Çevrilen Son Kullanıcı
Kılavuzları.

Agent Desktop Arabirimi
Agent Desktop kullanıcı arabirimi aşağıdaki bölümlerden oluşur:

• Yatay Başlık, sayfa 7

• Gezinti Çubuğu, sayfa 8

• Görev Listesi, sayfa 9

• Temsilci Etkileşim Geçmişi, sayfa 13

• Etkileşim Kontrolü, sayfa 14

• Çalışma Alanı, sayfa 15

• Yardımcı Bilgiler Bölmesi, sayfa 15
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Şekil 1: Ses İçin Örnek Agent Desktop Kullanıcı Arabirimi
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Şekil 2: İçin Örnek Agent Desktop Kullanıcı Arabirimi Yeni Dijital Kanallar

Yatay Başlık
yatay başlık, Agent Desktop arabiriminin üst kısmı boyunca uzanan alandır. yatay başlık üzerinde aşağıdaki
seçenekler bulunur:

• Başlık ve logo: Ekranınızın sol üst köşesinde CiscoWebex Contact Center logosunu ve adını (varsayılan)
görüntüler. Yöneticiniz başlığı ve logoyu masaüstü düzeni ayarlarına göre özelleştirebilir.

• Uygunluk Durumu: Tüm iletişim kanallarından (sesli çağrı, sohbet, e-posta veya sosyal medya
mesajlaşma sohbeti) iletişimleri almak ve kabul etmek için uygunluk durumunuzu görüntüler. Agent
Desktop'ta oturum açtığınızda durumunuz varsayılan olarak Boşta şeklinde ayarlanır. Daha fazla bilgi
için Bkz. Temsilci Uygunluk Durumları, sayfa 28.

• Webex Uygulaması: Agent Desktop'tan uzaklaşmadan kuruluşunuzun diğer temsilcileri, gözetmenleri
ve konu uzmanları (SME'ler) ile işbirliği yapma seçeneği görüntüler. Daha fazla bilgi için bkz. Webex
Uygulaması, sayfa 57.

• Dış Arama Çağrısı: Dış arama çağrısı yapma seçeneği görüntüler. Giden Çağrı simgesi, temsilci
profili yapılandırmanıza bağlı olarak görüntülenir. Daha fazla bilgi için Bkz. DışArama ÇağrısıYapma,
sayfa 76.
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• Bildirim Merkezi: Aldığınız yeni mesajların sayısını görüntüler. Bildirim Merkezi simgesine
tıkladığınızda, iletişim kutusu masaüstü uyarılarını ve bildirimlerini görüntüler. Daha fazla bilgi için
Bkz. Bildirim Merkezi'ne Erişme, sayfa 56.

Ekran açılır öğesi URL'sini kullanarak önceki ekran açılır öğelerine de erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi
için Bkz. Ekran Açılır Öğesine Erişme, sayfa 52.

• Kullanıcı Profili: Bilgilerinizi ve ayarlarınızı görüntüler. Daha fazla bilgi için Bkz. Kullanıcı Profili,
sayfa 53.

• Webex Uygulaması,DışArama Çağrısı veBildirim Merkezi simgeleri ve bunların yatay başlıkta
görünme sırası yöneticinizin tanımladığı yapılandırmaya bağlıdır.

• Yöneticiniz başlık mini uygulamalarını yapılandırdıysa mini uygulamalar yatay başlık üzerinde
görüntülenir. Mini uygulamalar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mini Uygulamaları Yönetme,
sayfa 113.

Not

Gezinti Çubuğu
Gezinti çubuğu, Agent Desktop arabiriminin sol tarafında görüntülenir.

Simgelerin Gezinti çubuğu üzerinde kullanılabilirliği, yöneticinizin masaüstü düzenini nasıl
yapılandırdığına bağlıdır.

Not

Ana özelliklere erişmek için aşağıdaki simgeler mevcuttur:

• Ana Sayfa ( ): İlgilenmeniz gereken tamamlanmış veya atanmış kişilerinize erişebileceğiniz temsilci
panosunu görüntüler. Müşterilerle çeşitli kanallardan iletişim kurma ve müşteri bilgilerini görüntüleme
gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Simge, çeşitli kanallarda kabul etmediğiniz isteklerin sayısını ifade

eden bir rozet görüntüler. Örneğin, .

• Temsilci Performans İstatistikleri ( ): Bir temsilcinin geçmiş ve gerçek zamanlı istatistiklerini ayrıntılı
şekilde gösteren Temsilci Performans İstatistikleri mini uygulamasını görüntüler. Profiliniz istatistik
raporlaması için yapılandırılmışsa Gezinti çubuğuüzerinde Temsilci Performans İstatistikleri simgesi
görünür. İstatistik raporları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Temsilci Performans İstatistikleri Raporlar,
sayfa 119.

• Yeniden Yükle ( ): Agent Desktop'a iFrame'den erişiyorsanız Agent Desktop web sayfasını yenilemek
için Yeniden Yükle'ye tıklayın. iFrame, web sayfasını başka bir web sayfasına yerleştirmenize olanak
tanıyan bir HTML öğesidir.

Yeniden Yükle simgesi, yalnızca Agent Desktop'a bir iFrame'den
eriştiğinizde görüntülenir.

Not
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• Geri bildirim ( ): Yeni tarayıcı sekmesinde Geri Bildirim sayfasını görüntüler. Desktop deneyiminizle
ilgili geri bildirimlerinizi paylaşabilirsiniz.

• Yardım ( ): Yardım Merkezi iletişim kutusunda Yardım konularını görüntüler. Yardım konularının
PDF biçimini görüntülemek için PDF Olarak Görüntüle'ye tıklayın.

• Masaüstü Düzeni yapılandırmasına bağlı olarak özel simgeler (örneğin, Customer Experience
Analytics simgesi) Gezinti çubuğu üzerinde Yardım simgesinin yukarısında görüntülenir.

• Agent Desktop'a ilk kez erişildiğinde veya önbellek temizlendiğinde özel başlık, özel logo ve özel
simgeler Gezinti çubuğu üzerinde birkaç saniye sonra yüklenir.

• Özel simgeler veya özel mini uygulamalar, önce önbelleğe ve ardından sunucu eşitlemeye göre
yüklenir. Masaüstü Düzeni yapılandırması yöneticiniz tarafından güncellenirse en son özel simgeleri
veya özel mini uygulamaları görüntülemek için önbelleği temizlemeniz ve Agent Desktop'ı yeniden
yüklemeniz gerekir. Önbelleği temizlemeden yeniden yüklemeye çalışırsanız ekran titremeleri ve
beklenmeyen davranışlar ortaya çıkabilir.

Not

Görev Listesi
Görev Listesi bölmesi, Agent Desktop arabirimin sol üst köşesinde görüntülenir.

Sıranıza bir istek yönlendirildiğinde ve uygun durumda olduğunuzda, Görev Listesi bölmenizde yeni bir istek
görünür. Müşteriyle iletişim kurmaya başlamak için isteği kabul etmeniz gerekir. Varsayılan olarak Görev
Listesi paneli genişletilmiştir. Görev Listesi bölmesi daraltılmışsa isteği kabul etmek için masaüstünün sağ
alt köşesinde bir açılır pencere görünür. Daha fazla bilgi için Bkz. Açılır pencere, sayfa 11.

Birden fazla isteğiniz varsa Görev Listesi bölmesinin üstünde en son istek görüntülenir ve sıra çağrılar,
sohbetler, sosyal medya mesajlaşma sohbetleri ve e-postalar şeklinde ilerler.

İstekte aşağıdaki ayrıntılar görüntülenir:

• Çağrılar: Çağrı türü, müşterinin telefon numarası, DNIS (Çevrilen Numara Tanımlama Servisi), çağrıyı
size yönlendiren sıranın adı ve çağrıyı almanızdan bu yana geçen süreyi gösteren zamanlayıcıyı görüntüler.
Gelen çağrının durumu Çalıyor olarak görüntülenir.

Aşağıdaki tabloda çağrı türleri, simgeler ve karşılık gelen etiketler listelenmektedir:

SimgeEtiketÇağrı Türü

Gelen ÇağrıGelen Sesli Çağrı

Geri AramaGeri Arama

Kampanya ÇağrısıGiden Önizleme Kampanya
Çağrısı

Dış Arama ÇağrısıDış Arama Çağrısı
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• Sohbetler: (Sohbet) simgesi, müşterinin adı veya benzersiz kimliği, e-posta adresi, sohbeti size
yönlendiren sıra ve sohbeti kabul etmeden önce ne kadar süre geçtiğini gösteren bir zamanlayıcı gösterir.
simgesini görüntüler

• Sosyal Medya Mesajlaşma Sohbetleri: Aşağıdaki ayrıntılar görüntülenir:

• FacebookMessenger: İstekte (Messenger) simgesi, sohbet isteğini size yönlendiren sıra, Facebook
işletme sayfasının benzersiz kimliği ve sohbet isteğini aldığınızdan bu yana geçen süreyi gösteren
bir zamanlayıcı görüntülenir.

Müşteri adı, yalnızca müşterinin Facebook Messenger'daki profil bilgileri
herkese açık olarak ayarlanmışsa Desktop'ta görüntülenir.

Not

• SMS: İstekte, (SMS) simgesi, müşterinin telefon numarası, SMS sohbet isteğini size yönlendiren
sıra, kaynak numarası (DN) ve sohbet isteğini aldığınızdan bu yana geçen süreyi gösteren bir
zamanlayıcı görüntülenir.

• E-postalar: (E-posta) simgesi, müşterinin adı, e-postayı size yönlendiren sıra, müşterinin e-posta
kimliği ve e-posta isteğini aldığınızdan bu yana geçen süreyi gösteren bir zamanlayıcı görüntülenir.
simgesini görüntüler

• İşaretçiyi Görev Listesi bölmesindeki isteğin üzerine getirdiğinizde (genişlet) simgesi
görüntülenir. İstek ayrıntılarını görüntülemek için simgesine tıklayın.

• Bir sohbet, sosyal medya mesajlaşma sohbeti veya e-posta isteği aldığınızda sesli bildirimle uyarı
alırsınız.

• Her sohbet ve sosyal medya mesajlaşma sohbeti görevindeki bir rozet, okunmamış mesajların
sayısını gösterir.

Not

Görev Listesi bölmesinde aşağıdaki seçenekler görüntülenir:

• Tüm Görevleri Kabul Et: Tüm istekleri (sohbetler, e-postalar veya sosyal medyamesajlaşma sohbetleri)
kabul etmek için Tüm Görevleri Kabul Et'e tıklayın. Tüm Görevleri Kabul Et düğmesi, beşten fazla
yeni isteğiniz olduğunda görünür.

• Yeni Yanıtlar: Okunmamışmesajları (sohbetler veya sosyal medyamesajlaşma sohbetleri) görüntülemek
üzere ekranı kaydırmak için Yeni Yanıtlar'a tıklayın.

İsteği kabul ettikten sonra zamanlayıcı, isteği kabul ettiğinizden bu yana geçen süreyi gösterir. Daha fazla
bilgi için Bkz. Durum ve Bağlı Kalma Süresi Zamanlayıcıları, sayfa 22.
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• Zamanlayıcıda gösterilen süre içinde isteği kabul edemezseniz açılır penceredeki eylem düğmesi
birkaç saniye yanıp söner ve durumunuzYYYY (Yanıt Olmadığında Yeniden Yönlendirme) olarak
değişir. YYYY hakkında daha fazla bilgi için bkz. Temsilci Uygunluk Durumları, sayfa 28.

• Görev Listesi bölmesi daraltıldığında oturumu kapattığınızı düşünün. Önbelleği temizlemeden
Agent Desktop'ta oturum açarsanız Görev Listesi bölmesi, daraltılmış durumda olan önceki
seçiminizi korur.

Not

Açılır pencere
Görev Listesi bölmesi daraltılmışsa açılır pencereyi Masaüstü uygulamasının sağ alt köşesinde görebilirsiniz.
Açılır pencere, size bir arama, sohbet, e-posta veya sosyal medya mesajlaşma sohbeti isteği yönlendirildiğinde
görüntülenen açılır iletişim kutusudur.

Masaüstü, aşağıdaki açılır pencereleri gösterir:

• Bağlayıcı açılır pencere: Yeni bir iletişim isteğinin atanmakta olduğunu bildiren bir bağlayıcı açılır
pencere görünür.

• İletişim isteği açılır penceresi: İletişim isteği açılır penceresi, bağlantı açılır penceresinin ardından
görünür. Durumunuz YYYY olarak değişmeden önce iletişim isteği açılır penceresinde işlem
yapmalısınız. Açılır pencere, her kanal için tanımlanan yapılandırmaya bağlı olarak değişkenleri, eylem
düğmelerini veya bağlantıları görüntüler.
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Masaüstü üzerinde bir açılır pencere veya iletişim isteği açılır penceresi göründüğünde çıkış
yapamazsınız.

Not

Açılır pencere, her kanal için tanımlanan yapılandırmaya bağlı olarak değişkenleri, eylem düğmelerini veya
bağlantıları görüntüler. Aşağıdaki tabloda, kanal türüne göre açılır pencerede görüntülenen değişkenler
listelenmektedir:

Çizelge 2: Açılır Pencerede Görüntülenen Ses Kanalı Değişkenleri

Açılır Pencerede Görüntülenen DeğişkenlerSes Kanalı-Çağrı Türü

Akış Tasarımcısı'nda yöneticiniz değişkenleri, değişkenlerin
etiketlerini ve bunların Agent Desktop'ta görünme sıralarını
yapılandırır. Açılır pencerede en az üç ve en fazla altı değişken
görüntülenir. Gelen açılır penceresi, yöneticiniz tarafından güvenli
olarak işaretlenmiş değişkenleri görüntülemez.

Açılır pencerede, danışma çağrısı isteği, maksimum dokuz
değişken görüntüler. Yani, yöneticiniz tarafından
yapılandırılan üç varsayılan değişken (Temsilci Adı,
Temsilci DN'si, Temsilci Ekibi) vemaksimum altı değişken.
Üç varsayılan değişken, danışma çağrısını başlatan
temsilciyi ifade eder.

Not

• Telefon Numarası

• Sıra Süresi

• DNIS (Çevrilen Numara Tanımlama Servisi)

Gelen Sesli Çağrı

• Telefon Numarası

• Sıra Adı

• DNIS (Çevrilen Numara Tanımlama Servisi)

Geri Arama

• Yöneticiniz tarafından tanımlanan yapılandırmayı temel alan
değişkenler.

Giden Önizleme Kampanya Çağrısı

• Telefon Numarası

• Sıra Adı

• DNIS (Çevrilen Numara Tanımlama Servisi)

Dış Arama Çağrısı
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Çizelge 3: Açılır Pencerede Görüntülenen Dijital Kanal Değişkenleri

Açılır Pencerede Görüntülenen DeğişkenlerDijital Kanal Türü

• Sıra Süresi

• Kaynak Sayfa

Facebook Messenger

• Sıra Adı

• Telefon Numarası

• Kaynak Numarası

Kısa Mesaj Servisi (SMS)

• Müşteri Adı

• E-posta

• Sıra Adı

WebChat

• Müşteri Adı

• E-posta

• Sıra Adı

E-posta

• Müşteri Adı

• Sıra Adı

WhatsApp

Birden fazla isteğiniz olduğunda, açılır pencereler yığınlanır. Belirli bir anda beşten fazla isteğiniz varsa
istekler <toplam sayının> 1-5'i olarak görüntülenir. Sonraki istekleri görüntülemek için simgesine tıklayın.
Her açılır penceredeKabul Et düğmesine tıklayarak e-postayı, sohbeti veya sosyal medyamesajlaşma sohbeti
kabul edebilirsiniz. Tüm istekleri birlikte kabul etmek için <Sayı> isteği kabul et'e tıklayın. En önce gelen
istek en üstte görüntülenir. Sıra, yukarıdan aşağıya doğru e-posta, sosyal medya mesajlaşma sohbetleri, sohbet
ve çağrı şeklindedir.

Temsilci Etkileşim Geçmişi
Temsilci Etkileşim Geçmişi bölmesi, Agent Desktop arabirimin sol alt köşesinde görüntülenir. Bu bölmede,
bir müşteriyle tüm kanallarda (ses, e-posta, sohbet ve sosyal medya) gerçekleştirdiğiniz önceki iletişimlerinizi
görüntüleyebilirsiniz. Bölme, son 24 saate ait ayrıntıları görüntüler.

Son 24 saat içinde belirli kanallara göre önceki iletişimlerinizi görüntülemek için aşağıdaki sekmelerden
birini seçin:

• Tümü: Tüm kanallardaki önceki iletişimlerinizin ayrıntılarını, toplam bağlı kalma süresi ve isteği kabul
ettiğiniz anın zaman damgasıyla birlikte görüntüler. Bu, varsayılan seçimdir.

• Çağrılar: Sesli çağrılarınızın ayrıntılarını müşterinin telefon numarası, toparlama nedeni, toplam bağlı
kalma süresi ve isteği kabul ettiğiniz anın zaman damgasıyla birlikte görüntüler.
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Temsilci EtkileşimGeçmişi bölmesinde bir telefon numarasına tıklayarak dış arama çağrısı yapabilirsiniz.
Dış arama çağrısını yapmadan önce telefon numarasını da düzenleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Bkz.
Temsilci Etkileşim Geçmişi'nden Dış Arama Çağrısı Yapma, sayfa 78.

• Sohbetler: Sohbetlerinizin ayrıntılarını müşteri adı, toparlama nedeni, toplam bağlı kalma süresi ve
isteği kabul ettiğiniz anın zaman damgasıyla birlikte görüntüler.

• Sosyal Medya Mesajlaşma Sohbetleri—FacebookMessenger ve SMS (KısaMesaj Servisi) veWhatsApp
sohbetlerinizin ayrıntılarınımüşteri adı (FacebookMessenger veWhatsApp), müşterinin telefon numarası
(SMS), toparlama nedeni, toplam bağlı kalma süresi ve isteği kabul ettiğiniz anın zaman damgasıyla
birlikte görüntüler.

• E-postalar: E-postalarınızın ayrıntılarını müşterinin e-posta adresi, toparlama nedeni, toplam bağlı
kalma süresi ve isteği kabul ettiğiniz anın zaman damgasıyla birlikte görüntüler.

• Temsilci Etkileşim Geçmişi bölmesi tamamlanan tüm etkileşimlerin ayrıntılarını, ilgili toparlama
nedeni ile birlikte getirir. Bir etkileşim toparlanmamışsa toparlama nedeni N/A olarak
görünür.Etkileşimi tamamladıktan sonra toparlama nedeninin Temsilci Etkileşim Geçmişi
bölmesinde 6 saniyeye kadar görüntülenmeyebileceğini unutmayın; o zamana kadar N/A olarak
görüntülenir. Daha fazla bilgi için bkz. Toparlama Nedenini Uygulama, sayfa 49.

• Temsilci Etkileşim Geçmişi bölmesi, toparlama nedeni için en fazla 13 karakteri destekler. Karakter
sayısı bu sınırı aşarsa üç nokta simgesi görünür. Fare imlecini üç nokta simgesinin üzerine
getirirseniz araç ipucu toparlama nedeninin tamamını görüntüler.

• Temsilci Etkileşim Geçmişi bölmesini yeniden boyutlandırabilir veya daraltabilirsiniz.

• Yeniden boyutlandırmak için fare imlecini Temsilci Etkileşim Geçmişi bölmesi kenarlığının
üzerine getirin. Fare işaretçisi (boyutlandırma tutamacı) olarak değiştiğinde, simgesine
tıklayıp sürükleyerek Temsilci EtkileşimGeçmişi bölmesini dikey olarak yeniden boyutlandırın.
Yeniden boyutlandırılan Temsilci EtkileşimGeçmişi bölmesi, siz oturumu kapatana, tarayıcıyı
kapatana veya tarayıcı önbelleğini temizleyene kadar korunur.

• Daraltmak için fare imlecini Görev Listesi bölmesinin veya Temsilci Etkileşim Geçmişi

bölmesinin üzerine getirin. (daralt) simgesi görüntülenir. Bölmeyi kapatmak için simgesine
tıklayın.

Not

Etkileşim Kontrolü
Etkileşim Kontrolü bölmesi, Agent Desktop arabirimin üst orta kısmında görüntülenir.

Etkileşim Kontrolü bölmesi, aşağıdaki ayrıntıları içerir:

• Sesli aramalar için tüm Aramayla İlişkili Veri (CAD) değişkenlerini içeren müşteri bilgileri. Akış
Tasarımcısı'nda yöneticiniz değişkenleri, değişkenlerin etiketlerini ve bunların Etkileşim Kontrolü'ta
görünme sıralarını yapılandırır. Etkileşim Kontrolü bölmesinde en fazla 30 değişken görüntülenir.

• İletişimi sonlandırana kadar müşteri ile iletişiminizin süresini içeren bağlı kalma süresi zamanlayıcısı.
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• EtkileşimKontrolü bölmesi, bağlı kalma süresi zamanlayıcısıyla birlikte, sistem tarafından ve iletişiminize
nasıl devam ettiğinize bağlı olarak ayarlanan duruma göre başka bir zamanlayıcı görüntüler. Örneğin,
bir çağrıyı beklemeye aldığınızda, zamanlayıcı Danışma Beklemede durumunun yanında bekleme
süresini gösterir.

• Profilinizin yapılandırmasına bağlı olarak görevleri gerçekleştirmek için kullanılan kontrol düğmeleri.
Örneğin, aktif çağrı sırasında kayıt yapmak için Kayda başla kontrol düğmesini kullanabilirsiniz.

Bir sesli aramayı (gelen veya giden) kabul ettiğinizde, varsayılan olarak EtkileşimKontrolü bölmesi genişletilir
ve Gezinti çubuğu bölümündeki seçenekler arasında geçiş yaptığınızda bile aynı şekilde kalır.

Bir e-postayı, sohbeti veya sosyal medya mesajlaşma sohbeti isteğini kabul ettiğinizde, Etkileşim Kontrolü
bölmesi varsayılan olarak daraltılır. Müşteri bilgilerini görüntülemek üzere Etkileşim Kontrolü bölmesini
genişletmek için (genişlet) simgesini kullanın.

Müşteri bilgilerini kopyalamak için fare işaretçisini bilginin üzerine getirin ve ardından simgesine
tıklayın.

Not

Bağlı kalma süresi zamanlayıcısı hakkında daha fazla bilgi için bkz. Durum ve Bağlı Kalma Süresi
Zamanlayıcıları, sayfa 22. CAD değişkenlerini güncellemek için bkz. Çağrıyla İlişkili Veri Değişkenlerini
Düzenleme, sayfa 67.

Çalışma Alanı
Çalışma Alanı bölmesi, yalnızca bir e-posta, sohbet veya sosyal medya mesajlaşma sohbeti isteği kabul
ettiğinizde Agent Desktop arabirimin ortasında görüntülenir.

Bir sesli çağrı (gelen veya giden) kabul ettiğinizde, orta bölme Yardımcı Bilgiler bölmesini görüntüler.Not

Orta bölme, Görev Listesi bölmesindeki kişi kartı seçiminize bağlı olarak ayrıntıları görüntüler. Örneğin,
aktif bir e-posta kişisi seçtiğinizde, orta bölmede alınan e-postanın ayrıntıları görüntülenir.

Orta bölmede, Gezinti çubuğu içindeki seçiminize göre bilgiler de görüntülenir. Örneğin,Temsilci Performans
İstatistikleri'ni (profiliniz yapılandırılmışsa) seçtiğinizde orta bölmede raporlarınız görüntülenir.

Fare işaretçisini Temsilci Etkileşim Geçmişi bölmesi veya Görev Listesi bölmesinin üzerine

getirdiğinizde, (daralt) simgesi görüntülenir. Bölmeyi kapatmak ve çalışma alanınızı artırmak için
simgesine tıklayın.

Not

Yardımcı Bilgiler Bölmesi
Yardımcı Bilgiler bölmesinin Agent Desktop arabiriminizdeki görüntülenme konumu, aktif isteğin türüne
bağlıdır.

Cisco Webex Contact Center Agent Desktop Kullanıcı Kılavuzu
15

Giriş
Çalışma Alanı



E-posta, sohbet veya sosyal medya mesajlaşma sohbeti isteği kabul ettiğinizde, Yardımcı Bilgiler paneli,
masaüstünün sağ tarafında görüntülenir ve Çalışma Alanı bölmesi, masaüstünün orta kısmında görüntülenir.
Bir sesli çağrıyı (gelen veya giden) kabul ettiğinizde, Yardımcı Bilgiler bölmesi Desktop'ın ortasında
görüntülenir.

Mini uygulamalar, masaüstünüzdeki YardımcıBilgiler bölmesinde bulunan sekmelerde görüntülenir. Bölmedeki
her sekmede, yöneticiniz tarafından yapılandırılmış varsayılan masaüstü düzeni ayarlarını temel alan bir veya
daha fazla mini uygulama bulunabilir. Daha fazla bilgi için Bkz. Mini Uygulamaları Yönetme, sayfa 113.

Yardımcı Bilgiler bölmesindeki sekmelerin ayrıntıları şu şekildedir:

• İletişim Geçmişi (varsayılan): Son 60 gün içinde müşteriyle olan iletişim geçmişini görüntüler. İletişim
Geçmişi'nde en fazla 300 kayıt görüntülenir. Müşteriyle dijital kanal konuşması (e-posta, sohbet veya
sosyal medyamesajlaşması) yaptığınızda, İletişim Geçmişi sekmesindemüşterinin aynı kanalı kullanarak
gerçekleştirdiği önceki iletişimler görüntülenir. Sesli çağrıdayken, İletişim Geçmişi sekmesi yalnızca
sesli çağrı geçmişini görüntüler.

Bir iletişimi kabul ettiğinizde, İletişim Geçmişi sekmesinde müşteri ayrıntıları kronolojik sırada
görüntülenir. Müşteri geçmişi ayrıntıları müşterinin adını, toparlama nedenini, sıra adını, bağlı kalma
süresini ve bitiş zamanını içerir. E-posta mesajını görüntüle bağlantısına tıklayarak müşteriden gelen
önceki e-postaları da görüntüleyebilirsiniz.

İletişim Geçmişi sekmesi tamamlanan tüm etkileşimlerin ayrıntılarını,
ilgili toparlama nedeni ile birlikte getirir. Bir etkileşim toparlanmamışsa
toparlama nedeni N/A olarak görünür.Daha fazla bilgi için bkz. Toparlama
Nedenini Uygulama, sayfa 49.

Not

• Ekran Açılır Öğesi: Varsayılan masaüstü düzeni ayarlarına göre ekran açılır öğesi sekmesini görüntüler.

• Özel mini uygulamalar: Varsayılan masaüstü düzeninize veya kuruluş ayarlarınıza göre özel sekmeli
mini uygulamalar görüntüler. Daha fazla bilgi için Bkz. Mini Uygulamaları Yönetme, sayfa 113.

Tam sekme adını görmek için fare işaretçisini bir sekme başlığının üzerine getirebilirsiniz.

Yardımcı Bilgiler bölmesi, etkileşimler veya özel sayfalar arasında geçiş yaptığınızda bile belirli bir
etkileşime yönelik sekme seçiminizi korur. Örneğin, sesli etkileşimde olduğunuzu ve YardımcıBilgiler
bölmesindeki Ekran Açılır Öğesi sekmesine eriştiğinizi düşünün. Daha sonra, bir sohbet etkileşimine
geçiyor ve İletişim Geçmişi sekmesine erişiyorsunuz. Sesli etkileşime geri döndüğünüzde, Ekran
Açılır Öğesi sekmesinin seçimi korunur.

Sekme seçimi, Agent Desktop uygulamasını yeniden yüklediğinizde korunur. Ancak, önbelleği
temizlediğinizde sekme seçimi kaybolur.

Not

Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

• Yardımcı Bilgiler bölmesinde seçili bir sekmeyi büyütmek için simgesine tıklayın.

• Yardımcı Bilgiler bölmesindeki sekmeleri sürükleyip bırakarak yeniden sıralayabilirsiniz. Bu işlem
aşağıdakiler için geçerlidir:

Cisco Webex Contact Center Agent Desktop Kullanıcı Kılavuzu
16

Giriş
Yardımcı Bilgiler Bölmesi



• Yardımcı Bilgiler bölmesinde görüntülenen sekmeler.

• Yardımcı Bilgiler bölmesindeki Diğer Sekmeler açılan listesi altında gruplandırılmış sekmeler.
Diğer Sekmeler açılan listesine tıklayın ve ardından gerekli sekmeyi seçin.

Sekmelerin sırası, Yardımcı Bilgiler bölmesinden uzaklaştıktan, tarayıcınızı yeniden yükledikten, tarayıcı
önbelleğinizi temizledikten veya Agent Desktop oturumunu kapatıp tekrar oturum açtıktan sonra bile korunur.

Sekme sırasını varsayılan sıraya sıfırlamak için (Daha Fazla Eylem) simgesi > Sekme Sırasını Sıfırla'ya
tıklayın.

Yeni Dijital Kanallar İçin Ortak Özellikler

Metin Ekleri
Ek, bir kısa mesajla birlikte gönderilen dosyadır.

Metin eki eklemek için:

Yordam

Adım 1 Temsilciler, ekleri oluşturma kutusuna Sürükleyip Bırakabilir veya simgesine tıklayarak oluşturma
kutusunda yanıtla birlikte bir eki yüklemek için dosyaya göz atabilir.

• Bir eki yalnızca yönetici tarafından ek ilkesinde yapılandırılan biçimlerde gönderebilirsiniz.

• Her mesaja bir ek ekleyebilirsiniz.

• Kısa mesajla birden fazla ek gönderebilirsiniz.

• PCI kuralını karşılamayan ekler bırakılır ve bu tür ekler gri renkli olarak gösterilir. Bilgi simgesi
görüntülenir. Bilgi simgesine tıkladığınızda, eklerin devre dışı bırakılma nedenini içeren bir
hata iletisi görüntülenirse uyumlu olmayan ekler devre dışı kalırken bu hata mesajı kapatılabilir.

Not

Adım 2 Temsilciler, müşteriye göndermeden önce dosyanın ve boyutunun önizlemesini inceleyebilir.
Adım 3 Ekleri silmek için X simgesine tıklayın.

E-posta Ekleri
Ek, bir e-posta mesajıyla birlikte gönderilen dosyadır. Ekler e-posta gövdesinde satır içi olarak yer alabilir
veya normal bir ek olarak eklenebilir.

E-posta eki eklemek için:
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Yordam

Adım 1 simgesine tıklayın ve ek yüklemek için dosyaya göz atın.

• Yönetici maksimum dosya boyutunu, dosya biçimlerini ve yükleyebileceğiniz maksimum dosya sayısını
yapılandırır.

• E-posta dizisinden alınan e-postalardaki ekleri görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz.

• PCI kuralını karşılamayan ekler bırakılır ve bu tür ekler gri renkli olarak gösterilir. Bu tür ekleri
seçtiğinizde, eklerin devre dışı bırakılma nedenini belirtmek üzere e-posta oluşturucunun üst kısmında
bir bant mesajı görüntülenir. Uyumlu olmayan ekler devre dışı kalırken bu başlık kapatılabilir.

• E-posta oluşturucudan uzak bir noktaya giderseniz ve e-posta gövdesinde içerik varsa taslağınız kaydedilir.

Adım 2 Temsilciler, müşteriye göndermeden önce dosyanın ve boyutunun önizlemesini inceleyebilir.
Adım 3 Ekleri silmek için X simgesine tıklayın.

Şablonlar
Temsilciler, hazır yanıtları mesaj şablonları biçiminde kullanabilir. Bu şablonlar, temsilci yanıtlarında
tutarlılığın korunmasına yardımcı olur ve sık kullanılan iletileri daha kısa sürede göndermeyi sağlar.

Şablon Ekleme

Bir şablonu konuşmada kullanmak için şu adımları izleyin:

Yordam

Adım 1 Oluşturma kutusundaki (Şablon) simgesine tıklayın.

Ekranda, yapılandırılmış şablon gruplarının listesini içeren bir modül görünür.

Tüm Şablonlar sekmesinde, bir ekip için yapılandırılmış tüm şablonların listesi yer alır.

Adım 2 Bir ekip için yapılandırılmış şablon gruplarının tam listesini görüntülemek için Diğer'e tıklayın.
Adım 3 Bir şablon grubu altında oluşturulan şablonların listesini görüntülemek için ilgili şablon grubunu seçin.
Adım 4 Şablonu seçin. İlgili bilgiler oluşturma kutusuna yüklenir.

Arama alanına anahtar sözcük girerek şablon adlarını filtreleyip sonuçlara göre bir şablon
seçebilirsiniz.

Not

Adım 5 Gönder'e tıklayın.
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Kilitli Şablonlar

Yöneticiler, yönetici konsolunda şablon oluştururken bu şablonları kilitleme yetkisine sahiptir. Kilitli
şablonların yanında (Kilit) simgesi gösterilir. Bu paketlenmiş şablonları olduğu gibi kullanabilirsiniz
ancak bu şablonları düzenleyemezsiniz. Bir düzenleme eylemi gerçekleştirmeye çalışırsanız ekranda hata
mesajı görüntülenir.

Değiştirilebilir Parametreler İçeren Şablonlar

Yöneticiler, temsilcilerin müşterilere kişiselleştirilmişmesajlar göndermesi için değiştirilebilir parametreler
içeren şablonlar oluşturabilir. Bu şablonları oluşturma kutusuna yükleyebilir ve Tab tuşunu kullanarak
değiştirilebilir parametreler arasında geçiş yapabilir ve bunları değiştirebilirsiniz.

Sohbet Konsolunda Sistem Parametrelerinin Dinamik Olarak Değiştirildiği Şablonlar

Yöneticilerin şablon gövdesindeki sistem parametreleriyle yapılandırdığı şablonları kullanabilirsiniz. Bu
şablonlar sohbet konuşmalarında kullanıldığında, ilgili sistem parametreleri oluşturma kutusunda dinamik
olarak değiştirilir.

Zengin Biçimlendirme

Mesajı yanıtlamadan önce metne zengin biçimlendirme stilleri uygulamak için (biçimlendirme) simgesine
tıklayabilirsiniz.

Oluşturma kutusundaki yanıt mesajına aşağıdaki zengin biçimlendirme stillerini uygulayabilirsiniz:

AçıklamaBiçimlendirme Stili

Metninizi kalın yapar.Kalın

Metninizi italik yapar.İtalik

Metnin üzerine çizgi çizer.Üstü Çizili

Seçili metne yalnızca bir stil uygulayabilirsiniz. Örneğin, belirli bir kelimeyi veya cümleyi kalın yapmayı
tercih ederseniz italik yapamazsınız.

Not

E-posta Mesajlarında Zengin Biçimlendirme

E-posta gövdesindeki yanıt mesajına aşağıdaki zengin biçimlendirme stillerini uygulayabilirsiniz:

AçıklamaBiçimlendirme Stili

Metninizi kalın yapar.Kalın

Metninizi italik yapar.İtalik

Metnin altını çizer.Altı çizili

Metnin üzerine çizgi çizer.Üstü Çizili
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AçıklamaBiçimlendirme Stili

Metne önceden ayarlanmış bir yazı tipi ve stil uygular.Başlık 1

Metne girinti ekler ve sol kenarda dikey bir çizgi ile alıntı olarak işaretler.Alıntı Bloğu

Yazı tipi rengini değiştirir.Yazı tipi rengi

Emoji ekler.Emojiler

Metne sola doğru girinti ekler.Sola girinti

Metne sağa doğru girinti ekler.Sağa girinti

Sıralı liste oluşturur.Sıraya göre listele

Madde işaretli liste oluşturur.Madde işaretine göre
listele

Seçili metne köprü ekler.Bağlantı

Metin alanına tablo ekler.Tablosu

Zengin Oluşturucu Modları
E-posta oluşturucu aşağıdaki iki modu destekler:

• Okuyucu modu: Bir e-postaya tıklayarak e-posta konuşmalarını okuyabilirsiniz.

Görüntüleme modunda yeni bir e-posta alırsanız oluşturucunun üzerinde
Daha fazla işlem yapmak için tüm mesajları görüntüle mesajını içeren
bir bant görünür.

Not

• Oluşturucu modu: Metni biçimlendirerek, resim ekleyerek, dosya ekleyerek vb. işlemleri yaparak
oluşturucu moduyla standart e-postalar gönderebilirsiniz.

Tetikleyici İş Akışı
Müşteri kayıtlarının gerçek zamanlı olarak eşitlenmesini sağlamak için Webex Contact Center'ı harici
sistemlerle kolayca entegre edebilirsiniz. Bu işlemi, iş akışlarının yardımıyla yapabilirsiniz. Bu iş akışlarını,
müşteriyle konuşmanız sırasında tetikleyebilirsiniz.

Müşterilerin bu özelliği kullanabilmek için Connect'in daha üst bir sürümünü satın almaları gerekir.Not

Bir iş akışını tetiklemek için aşağıdaki adımları uygulayın:
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Yordam

Adım 1 Oluşturma kutusunun üzerindeki (İş akışını tetikle) simgesine tıklayın.

Ekranda önceden yapılandırılmış iş akışlarının listesini içeren bir açılır pencere görünür.

Adım 2 Bir iş akışı seçin ve Tetikle düğmesine tıklayın.
Adım 3 İş akışı, temsilciden giriş parametrelerini kabul edecek şekilde yapılandırılmışsa bir açılır pencere görünür.

Gerekli parametreleri girin ve Tetikle düğmesine tıklayın.

İş akışı tetiklendikten sonra, sohbet dizisine duyuru şeklinde bir denetim izi eklenir.

Adım 4 Gönder'e tıklayın.

Duyurular
Duyuruların yardımıyla sohbet konuşmaları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz. İleti dizisindeki
duyuruları, konuşma etkinlikleri ve denetim izleri sırasında görüntüleyebilirsiniz.

Örneğin, Konuşma SIRAYA YENİDEN EKLENDİĞİ her seferde, önceki konuşmanın kapatıldığı zaman
damgasıyla birlikte Konuşma KAPATILDI duyurusu görüntülenir

Klavye Kısayolları

Sohbet Konuşmaları İçin Agent Desktop Klavye Kısayolları

Temsilciler, sohbet mesajları için kısayolları kullanabilir:

Klavye KısayollarıEylem

Ctrl + EnterSohbet mesajı gönder

Gönder'e tıkladıktan sonra bile mesaj gönderilmezse temsilciler yeniden göndermek için Yeniden
Denemek İçin Tıkla bağlantısına tıklayabilir.Yeniden Denemek İçin Tıkla bağlantısı, sohbet dizisinde
temsilcinin adının yanında görünür.

Not

E-posta Konuşmaları İçin Agent Desktop klavye kısayolları

Temsilciler, e-posta mesajları için şu kısayolları kullanabilir:

Klavye KısayollarıEylem

Ctrl + Shift + 6Yanıtla

Ctrl + Shift + 5Tümünü Yanıtla

Ctrl + Alt + SE-posta Gönder
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Klavye KısayollarıEylem

Ctrl + Shift + 0E-postayı İlet

Teslim Bilgileri
Müşteriye her mesaj gönderdiğinizde, mesaj dizisindeki her mesajın yanında bir teslim bilgisi kaydedilir. İlk
mesaj için bir GÖNDERİLDİ bilgisi kaydedilir; diğer mesajlar için TESLİM EDİLDİ bilgisi kaydedilir.

Durum ve Bağlı Kalma Süresi Zamanlayıcıları
Aşağıdakiler, tüm kanallar için (sesli arama, dış arama, giden ve dijital kanallar) Agent Desktop üzerinde
görüntülenen zamanlayıcılardır:

• Durum zamanlayıcısı: Temsilci durumu zamanlayıcısı yatay başlık üzerindeUygunluk Durumu alanında
görünür. Zamanlayıcı, mevcut durumda bulunduğunuz süreyi görüntüler. Durumlar arasında Uygun,
YYYY veya yöneticinizin yapılandırdığı tüm boşta durumları yer alır. Durum zamanlayıcısı her saniye
güncellenir ve dd:ss biçiminde gösterilir. Bir saatten uzun bir süredir bağlıysanız biçim ss:dd:ss olarak
değişir (örneğin, 01:10:25). Durumunuzu değiştirdiğinizde (örneğin, Uygun'dan herhangi bir Boşta
durumuna), zamanlayıcı 00:00 olarak sıfırlanır.

• Boşta kalma zamanlayıcısı: Boşta durumundaysanız ve diğer boşta durumları arasında geçiş
yapıyorsanız zamanlayıcı geçerli boşta durumunda olduğunuz süreyi ve boşta durumlarında
kaldığınız toplam süreyi görüntüler. Örneğin, 10 dakika boyunca Boşta durumda olduğunuzu ve
ardından 20 dakikalık birÖğle Yemeği Arası (yapılandırılmış boşta durumu) verdiğinizi düşünün.
Bu durumda zamanlayıcı 20:00/30:00 olarak görüntülenir. Öğle Yemeği Arası süresi 20 dakikadır
(yapılandırılmış boşta durumu) ve Boşta durumda olduğunuz toplam süre 30 dakikadır.

Bir aramayı, sohbeti, e-postayı veya sosyal medya mesajlaşma sohbeti isteğini kabul ettiğinizde
Etkileşimde etiket görüntülenir. Etkileşimde etiketi, meşgul olduğunuzu ve bir müşteriyle bağlantıda
olduğunuzu gösterir. Müşteri ile etkileşiminiz sırasında, bağlı kalma süresi zamanlayıcısı Görev Listesi
bölmesinde ve Etkileşim Kontrolü bölmesinde görüntülenir. Etkileşim sona erdiğinde, durum
zamanlayıcısı yatay başlık üzerindeki Uygunluk Durumu alanında görüntülenir. Kanal kapasitenize
bağlı olarak diğer kanallarda aktif istekler almaya devam edebilirsiniz.

Örnekler:

• 2 dakikalığınaUygun durumda olduğunuzu ve gelen bir sesli arama isteğini kabul ettiğinizi düşünün.
Uygun durumu Etkileşimde etiketine dönüşür. İsteği kabul etmenizden etkileşimin sonuna kadar
geçen süre 10 dakikadır. Toparlama süresi 2 dakikadır. Zamanlayıcı daha sonra 14:00 değerini
gösterir. Buna Uygun durumu zamanlayıcısı (2 dakika), etkileşim süresi (10 dakika) ve toparlama
süresi (2 dakika) dahildir ve durum Uygun şeklindedir.

• 2 dakikalığınaUygun durumda olduğunuzu ve gelen bir sesli arama isteğini kabul ettiğinizi düşünün.
Uygun durumu Etkileşimde etiketine dönüşür. Müşteri ile etkileşiminiz sırasında durumunuzu
Boşta olarak değiştirdiğinizde gelen istekleri kabul edemezsiniz. Boşta durumuna geçmenizden
etkileşimin sonuna kadar geçen süre 10 dakikadır. Toparlama süresi 2 dakikadır. Zamanlayıcı daha
sonra, 12:00 değerini görüntüler. BunaBoşta durumu zamanlayıcısı artı etkileşim süresi (10 dakika)
ve toparlama süresi (2 dakika) dahildir ve durum Boşta şeklindedir.
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Bağımsız bir durum olmadığından Etkileşimde etiketine göre değil,
uygunluk durumunuza göre raporları görüntüleyebilirsiniz.

Not

• Bağlı kalma süresi zamanlayıcısı: Bir çağrıyı, sohbeti, e-postayı veya sosyal medya mesajlaşma sohbeti
isteğini kabul ettiğinizde zamanlayıcı, Görev Listesi bölmesinde isteğin yanında görünür. Zamanlayıcı,
isteği kabul ettiğinizden bu yana geçen süreyi gösterir. Bağlı kalma süresi zamanlayıcısı her saniye
güncellenir ve dd:ss biçiminde gösterilir. Bir saatten uzun bir süredir bağlıysanız biçim ss:dd:ss olarak
değişir (örneğin, 01:10:25). Bağlı kalma süresi zamanlayıcısı da Etkileşim Kontrolü bölmesinde
görüntülenir.

EtkileşimKontrolü bölmesi, bağlı kalma süresi zamanlayıcısıyla birlikte, sistem tarafından ve iletişiminize
nasıl devam ettiğinize bağlı olarak ayarlanan duruma göre başka bir zamanlayıcı görüntüler. Örneğin,
bir çağrıyı beklemeye aldığınızda, zamanlayıcı Danışma Beklemede durumunun yanında bekleme
süresini gösterir. Sistem tarafından ayarlanan durumlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sesli Çağrı
Durumları, sayfa 32 ve E-posta ve Sohbet Durumları, sayfa 33.

Temsilci Etkileşim Geçmişi bölmesinde, iletişimi sonlandırana kadar müşteri ile iletişiminizin süresini
içeren bağlı kalma süresi zamanlayıcısı görüntülenir. Örneğin, bir müşteri araması sırasında, müşteriyle
olan iletişimi sonlandırmadan önce başka bir temsilciye danıştığınızı düşünün. Bağlı kalma süresi,
müşteriyle bağlantı kurduğunuz olduğunuz süreyi ve diğer temsilciyle danışma süresini içerir.

Çizelge 4: Kullanım durumuna göre Zamanlayıcı Anahtarı

AçıklamalarZamanlayıcıGörünümdeki
Uygunluk
Durumu

Kullanım Örneği

-00:00BoştaBoşta: oturum açtığınızda
varsayılan durum

10 dakika boyunca Boşta durumda olduğunuzu
ve ardından 20 dakikalık bir Öğle Yemeği Arası
(yapılandırılmış boşta durumu) verdiğinizi
düşünün. Bu durumda zamanlayıcı 20:00/30:00
olarak görüntülenir.

00:00/00:00Yeni Boşta
durumu (Öğle
Yemeği Arası)

Boşta - Boşta: Diğer
boşta durumlarınamanuel
olarak geçtiğinizde.
Örneğin, Boşta
durumundan Öğle
Yemeği Arası'na

Çağrı, sohbet, e-posta veya sosyal medya
mesajlaşma sohbeti isteği kabul etmek için
durumunuzu Uygun olarak ayarlamanız gerekir.

00:00UygunBoşta - Uygun: Kanal
kapasitenize bağlı olarak
iletişim isteklerini almak
için manuel olarak geçiş
yapın

İletişim isteğini kabul ettiğinizde,Uygun durumu
( ),Etkileşimde etiketi ( ) olarak değiştirilir.

Zamanlayıcı
yok

EtkileşimdeUygun - Etkileşimde: Bir
iletişim isteğini kabul
ettiğinizde otomatik
olarak geçiş yapar
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AçıklamalarZamanlayıcıGörünümdeki
Uygunluk
Durumu

Kullanım Örneği

Müşteri ile etkileşiminiz sırasında gelen arama,
sohbet, e-posta veya sosyal medya mesajlaşma
sohbeti isteği istemiyorsanız durumunuzu Boşta
olarak ayarlayabilirsiniz.

Müşteriyle etkileşiminiz sırasında herhangi bir
boş duruma geçmeyi seçerseniz Etkileşim

Kurdu etiketinin simgesi (Uygun durumda
etkileşimde) iken (Boşta durumunda
etkileşimde) olarak değişir.

Zamanlayıcı
yok

EtkileşimdeEtkileşimde - Boşta:
Müşteri ile etkileşiminiz
sırasında herhangi bir
iletişim isteğini kabul
etmemek için manuel
olarak herhangi bir boşta
durumuna geçin

İçerik isteğini kabul ettiğinizde Uygun durumu
süresini, isteği kabul ettiğinizden etmenizden
istek sonuna kadar geçen süreyi (bağlı
zamanlayıcı) ve toparlama süresini içeren toplam
süreyi görüntüler.

00:00UygunEtkileşimde - Uygun:
Etkileşiminiz sona
erdiğinde otomatik olarak
geçiş yapar.

Yönetici Dış Aramadan Sonra Uygun Olan
Temsilci seçeneğini Evet olarak tanımladıysa dış
arama çağrısı sona erdikten sonra, dış arama
çağrısını Boşta durumundayken yapmış olsanız
bile durumunuz Uygun olarak ayarlanır.

Zamanlayıcı
yok

EtkileşimdeBoşta - Uygun:
Etkileşimde

Yöneticiniz Dış Aramadan Sonra Uygun Olan
Temsilci değerini Hayır olarak tanımladıysa bir
dış arama sona erdikten sonra durumunuz Boşta
olarak ayarlanır.

Zamanlayıcı
yok

EtkileşimdeBoşta - Boşta:
Etkileşimde

Yanıt Olmadığında Yeniden Yönlendirme
(YYYY) açılır penceresinde işlem yapmanız
gerekir. Durum zamanlayıcısı 00:00'dan başlar.
Örneğin, 2 dakikalığına Uygun durumda
olduğunuzu ve gelen bir sesli arama isteğini kabul
ettiğinizi düşünün. Müşteriyle yaklaşık 5
dakikalık etkileşiminiz sırasında bir e-posta
iletişim talebi alırsınız. Belirtilen süre içinde
e-posta isteğini kabul etmezseniz YYYY açılır
penceresi görüntülenir. Boşta Durumuna Geç
veya Uygun Durumuna Geç'i seçebilirsiniz.
Seçeneklerden birini belirlerseniz durum
zamanlayıcısı 00:00'dan başlar.

Etkileşimde:
Zamanlayıcı
yok

YYYY—00
(00)

Etkileşimde -
YYYY

Etkileşimde - YYYY:
Belirtilen süre içinde bir
iletişim isteğini kabul
etmediğinizde otomatik
olarak geçiş yapar.

Temsilci durumu zamanlayıcısının ve iletişim isteği bağlı kalma süresi zamanlayıcısının doğru
görüntülenmesi için sistem saatinizin ağ saati ile eşitlenmesi gerekir.

Not
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Bildirimler
Bildirimler, ilgilenmeniz gereken yeni masaüstü olayları hakkında sizi uyarır. Bildirimler, bir uygulamayı
kullanıp kullanmamanıza bakılmaksızın gösterilir.

Bildirim - Tarayıcı
Bildirim, yalnızca masaüstünün tarayıcı sekmesi arka plandaysa görünen yerel bir tarayıcı bildirimidir. Agent
Desktop aktif tarayıcı penceresi veya sekmesi değilse tarayıcı bildirimleri görüntülenir. Agent Desktop tarayıcı
penceresi veya sekmesi şu durumlarda aktif değildir:

• Diğer tarayıcı pencereleri veya sekmeleri üzerinde çalışıyorsanız.

• Diğer uygulamalar üzerinde çalışıyorsanız.

• Agent Desktop tarayıcı penceresini simge durumuna küçülttüyseniz.

Agent Desktop aktif tarayıcı penceresi veya sekmesi değilse tarayıcı ayarlarınıza bağlı olarak tarayıcı görev
çubuğunda sesli bir bildirimle uyarı alırsınız. Agent Desktop pencerenizi veya sekmenizi aktif hâle getirmek
için bildirimi tıklamanız gerekir. Tarayıcı bildirimi davranışı ve kısıtlamaları şu şekildedir:

• Tarayıcı bildiriminin görüntülenmesi, işletim sisteminize ve tarayıcı ayarlarınıza bağlıdır.

• İşletim sistemi ve tarayıcı için tarayıcı bildirim izinlerini etkinleştirmeniz gerekir.

• İstendiğinde tarayıcı izinlerine izin vermelisiniz.

• Tarayıcı bildirimi açılır pencerelerinin konumu, işletim sistemine bağlıdır.

• Tarayıcı bildirimleri yığınlanmaz. Mevcut bildirim açılır penceresinin yerini yeni bir bildirim alır.

Desteklenen tarayıcılar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Tarayıcı Gereksinimleri, sayfa 2.

• Bildirimler çağrılar, sohbetler, e-postalar ve sosyal medya mesajlaşma sohbetleri için geçerlidir.
Bildirimler müşterinin uyarımesajını, telefon numarasını, adını veya e-posta adresini içerir. Örneğin,
Şu kişiden gelen e-posta: johndoe@gmail.com.

• Yönetici, bildirimlerin otomatik olarak kapanacağı zaman aralığını yapılandırır. Zaman aşımı
değeri, Windows işletim sistemi, Chrome OS ve macOS genelinde Chrome tarayıcısında dikkate
alınır. Ancak desteklenen diğer tarayıcılar, yapılandırılmış bildirim zaman aşımı değerini tutarlı
bir şekilde dikkate almaz.

Not

Chrome İçin Tarayıcı Ayarları
Bildirimler, Windows 10 ve Windows 11 için Chrome tarayıcısında açılmayabilir. Bildirimleri Windows 10
veWindows 11'inBildirimleri Yönet bölmesi yerine, masaüstünüzde görüntülemek için Chrome tarayıcısında
(sürüm 86 ve öncesi)Yerel bildirimleri etkinleştir özelliğini devre dışı bırakın.Masaüstünüzde görüntülenen
bildirimler, yerel biçimde olacaktır.
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Yordam

Adım 1 Chrome'u açın ve adres çubuğuna chrome://flags/#enable-native-notifications adresini
girin.

Adım 2 Klavyenizde Enter tuşuna basın.
Adım 3 Etiketlenmiş kutu açılan listesinden Devre Dışı seçeneğini belirleyin.
Adım 4 Şimdi Yeniden Başlat'a tıklayın.

Masaüstünüzde görüntülenen bildirimler, yerel biçimde olacaktır.

Masaüstü Bildirimi
Masaüstü veya uygulama düzeyi bildirimleri, Masaüstü ürününün sağ üst köşesinde görüntülenir. Masaüstü
bildirimi davranışı ve kısıtlamaları şu şekildedir:

• Masaüstü bildirimleri yığınlanabilir.

• Masaüstü bildirimleri otomatik olarak kapatılabilir.

• Masaüstü ürünündeki masaüstü bildirimleri, Bildirim Ayarları'na bağlı olarak görüntülenir. Daha fazla
bilgi için Bkz. Bildirim Ayarlarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma, sayfa 55.

Yöneticiniz aşağıdakileri yapılandırır:

• Tek seferde görüntülenecek masaüstü bildirimlerinin sayısı.

• Masaüstü bildirimlerinin otomatik olarak kapanması için gereken zaman aralığı. Bildirimler için
yapılandırılan zaman aşımı, Windows işletim sistemi ve Chrome OS'te desteklenen tarayıcılar için
geçerlidir. macOS'te desteklenen tarayıcılar bildirimleri otomatik olarak kapatır.

Masaüstü bildirimleri çağrılar, sohbetler, e-postalar ve sosyal medya mesajlaşma sohbetleri için geçerlidir.
Bildirim; müşterinin adını, telefon numarasını, sohbet mesajını veya istekle ilgili bilgileri içerir. Aşağıdaki
örneklere göz atabilirsiniz:

BildirimEylem

Kaydı Otomatik Olarak Sürdür

Kayıt 5 saniye içinde devam edecektir.

Bir çağrı kaydı devam ettirildiğinde.

Müşteri Bilgileri Güncellendi

Güncellenen çağrı verileriyle değişiklikleriniz üzerine yazıldı.

Birden çok kullanıcı Çağrıyla İlişkili Veriler
(CAD) değişken değerlerini aynı anda
düzenlediğinde.
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BildirimEylem

Ekran Açılır Öğesi İletildi

Ekran açılır öğesi size iletildi.

Ekran Açılır Öğesini Yeniden Aç veya <Screen Pop
hyperlink>

Yöneticinizin Akış Tasarımcısı'nda ayarladığı
yönlendirme yapılandırmasına bağlı olarak
özelleştirilmiş görünür metni veya Ekran Açılır
Öğesini Yeniden Aç köprüsünü görebilirsiniz.

Not

Bir ekran açılır öğesi size başarıyla
iletildiğinde.

Danışma Bağlandı

Danışma isteğiniz kabul edildi.

Başka bir temsilci danışma isteğinizi kabul
ettiğinde.

Konferans Bağlandı

Konferans isteğiniz kabul edildi.

Başka bir temsilci konferans isteğinizi kabul
ettiğinde.

Danışma Çağrısı Beklemede

danışma çağrınız beklemeye alındı.

Bir danışma çağrısı isteği beklemeye
alındığında.

Otomatik Toparlama

Çağrınız otomatik olarak toparlandı.

Bir çağrı otomatik olarak toparlandığında.

Şu Kişiden Mesaj: John Doe

Tamam, anladım. Teşekkürler.

Müşteriden bir sohbet mesajı aldığınızda.

Şu Kişiden Mesaj: John Doe

Bir ek gönderildi.

Müşteriye bir ek gönderdiğinizde.

Şu Kişiden Mesaj: Barbara Hecker

Merhaba, ben Barbara Hecker. ... işlemini nasıl yapabilirim?

Konferans sohbet mesajını başka bir
temsilciye gönderdiğinizde.

Jason Welch'ten Gelen Sohbet Sonlandırıldı

Sohbetiniz sona erdi.

Müşteri bir sohbet mesajını sonlandırdığında.

Ekip Başarıyla Değiştirildi

Şu anda burada oturum açtınız: Sales_Team.

Ekibinizi değiştirdiğinizde.

Şu Kişiden Gelen Çağrı: Jane Doe

00:02

Webex Uygulaması üzerinden bir gelen çağrı
aldığınızda.

Şu Kişiden Mesaj: John Doe

Tamam, anladım. Teşekkürler.

Webex Uygulaması üzerinden bir sohbet
mesajı aldığınızda.
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BildirimEylem

Şu Kişiden Gelen Toplantı: Jane Doe'nun Kişisel Toplantı
Odası

00:02

Webex Uygulaması üzerinden bir toplantı
isteği aldığınızda.

Demo İçin Planlanmış Toplantı

5 dakika için

Planlanmış bir toplantının toplantı adı tanımlı
olmadığında, bildirim başlığı olarak varsayılan
kişisel toplantı odası adı görüntülenir. Örneğin,
Jane Doe'nun kişisel toplantı odası.

Not

Toplantı başladıysa kalan süre Şimdi metniyle değiştirilir.

Demo İçin Planlanmış Toplantı

Şimdi

Webex Uygulaması üzerinden planlı bir
toplantı isteği aldığınızda.

• Görev Listesi bölmesinde bir Her sohbet ve sosyal medya mesajlaşma sohbeti görevindeki bir
rozet, okunmamış mesajların sayısını gösterir.

• Bir sohbet, sosyal medya mesajlaşma sohbeti veya e-posta isteği aldığınızda sesli bildirimle uyarı
alırsınız.

Not

Temsilci Durumları
Temsilci durumu, Agent Desktop kullanılırken çalışma durumunuzu ifade eder. Temsilci durumları şunlardır:

• Sizin ayarladığınız durum: Tüm iletişim kanallarındaki (çağrı, sohbet, e-posta veya sosyal medya
mesajlaşma sohbeti isteği) kişileri alıp alamayacağınızı ve kabul edip edemeyeceğinizi belirler. Daha
fazla bilgi için Bkz. Temsilci Uygunluk Durumları, sayfa 28.

• Sistem tarafından ayarlanan durum: Sistemin iletişim kurduğunuz kanala göre size atadığı durumdur.
Daha fazla bilgi için bkz. Sesli Çağrı Durumları, sayfa 32 ve E-posta ve Sohbet Durumları, sayfa 33.

Temsilci Uygunluk Durumları
Aşağıdakiler, tüm kanallar için (sesli arama, dış arama, giden ve dijital kanallar) Agent Desktop üzerinde
görüntülenen temsilci durumlarıdır:

• Uygun

• Boşta, sayfa 29

• YYYY, sayfa 29
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Temsilci etiketi şöyle görünür:

• Etkileşimde, sayfa 30

Uygun

Uygun durumu, size yönlendirilen iletişim isteklerini kabul etmeye ve yanıtlamaya hazır olduğunuzu gösterir.
Oturum açtıktan sonra sesli çağrı, sohbet, e-posta ve sosyal medya mesajlaşma sohbeti isteklerini kabul etmek
için açılan listeden Uygun'u seçmelisiniz. Uygun durumunun önünde yeşil bir ( ) simgesi bulunur.

• Sesli çağrı, sohbet, e-posta, sosyal medya mesajlaşma sohbeti veya kampanya gibi tüm iletişimler,
yalnızca durumunuz Uygun olarak ayarlandığında size yönlendirilir. Daha fazla bilgi için Bkz.
Uygunluk Durumunu Değiştirme, sayfa 48.

• Gecikme süresi ağ bağlantısına bağlıdır.

Not

Boşta

Boşta durumu, oturum açtığınızı ancak yönlendirilen istekleri kabul etmeye hazır olmadığınızı gösterir.
Masaüstünde oturum açtığınızda durumunuz, yöneticiniz tarafından yapılandırılan varsayılan boşta kalma
nedenine ayarlanır.

Yöneticiniz, kuruluşunuz için uygun olan daha fazla boşta kalma durumu nedenleri yapılandırır. Toplantı,
eğitim veya öğle yemeği arası için çevrimdışı olmanız gerekiyorsa açılan listeden bir seçenek belirleyerek
durumunuzu bir boşta kalma nedenine ayarlayabilirsiniz. Yönetici tarafından tanımlanan boşta kalma durumu
nedenlerinin önünde gri bir ( ) simgesi bulunur.

Ayrıca, müşteriyle etkileşim hâlindeyken (örneğin, müşteriyle sohbet oturumu sırasında veya e-posta mesajına
yanıt verirken) bir boşta kalma durumu nedeni seçebilirsiniz. Hangi boşta kalma durumu nedeninin kullanılacağı
hakkında daha fazla bilgi için gözetmeninize başvurun.

Devam eden herhangi bir konuşmanız yoksa ve Uygun veya Boşta durumundaysanız gözetmeniniz
Masaüstü oturumunuzu kapatabilir. Masaüstü'a erişmek için tekrar oturum açmanız gerekir. Daha fazla
bilgi için Bkz. Agent Desktop'ta Oturum Açma, sayfa 43.

Not

YYYY

YYYY (Yanıt Olmadığında Yeniden Yönlendirme) durumu, belirtilen süre içinde bir sesli çağrı, sohbet,
e-posta veya sosyal medya mesajlaşma sohbeti isteği kabul etmediğinizi belirtir. Sesli çağrı, sohbet, e-posta
veya sosyal medya mesajlaşma sohbeti isteği sıraya döndürülür. Sistem, Uygun olan durumunuzu YYYY

olarak değiştirir. YYYY durumunun önünde kırmızı bir ( ) simgesi bulunur.

Yöneticiniz, herhangi bir kanaldan gelen bir isteği kabul etmek için kullanılabilir süreyi yapılandırır.
Yapılandırılan maksimum süre sekiz saniyeden fazlaysa durumunuzYYYY olarak değiştirilmeden önce açılır
penceredeki eylem düğmesi beş saniye yanıp söner.
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Zamanlayıcıda gösterilen süre içinde isteği kabul edemezseniz açılır penceredeki eylem düğmesi birkaç saniye
yanıp söner ve durumunuz YYYY (Yanıt Olmadığında Yeniden Yönlendirme) olarak değişir. İstek sıraya
döndürülür.

Sistem, aşağıdaki koşullarda size herhangi bir yeni iletişim isteği gönderemez:

• Uygun durumundayken istek yanıtlanmıyorsa.

• Sağlanan Çevirme Numarası veya Dahili Numara yanlışsa.

Durumunuz YYYY olarak değiştiğinde, aşağıdaki seçeneklerin bulunduğu bir açılır pencere görünür:

• Boşta Durumuna Geç: Boşta Durumuna Geç'e tıkladığınızda, YYYY olan durumunuz yöneticiniz
tarafından yapılandırılan varsayılan boşta kalma nedenine geçer.

• Uygun Durumuna Geç: Uygun Durumuna Geç'e tıkladığınızda, YYYY olan durumunuz Uygun
durumuna geçer. Uygun durumu, size yönlendirilen iletişim isteklerini kabul etmeye ve yanıtlamaya
hazır olduğunuzu gösterir.

Ağ, telefon veya diğer cihazlarla ilgili arıza nedeniyle gelen bir çağrı isteği size iletilmezse durumunuzYYYY
olarak ayarlanır. Açılır pencerede görüntülenen Boşta Durumuna Geç'e tıklayabilir ve sorunu araştırması
için yöneticinizle iletişime geçebilirsiniz.

• Durumunuzu manuel olarak YYYY şeklinde değiştiremezsiniz.

• Sesli çağrı, sohbet, e-posta veya sosyal medya mesajlaşma sohbeti isteği kabul etmek için YYYY
olan durumunuzu manuel olarak Uygun durumuna geçirmeniz gerekir.

• Masaüstü uygulaması aktif tarayıcı penceresi veya sekmesi değilse durumunuz YYYY olarak
değiştiğinde bir bildirimle uyarı alırsınız. Daha fazla bilgi için Bkz. Bildirim - Tarayıcı, sayfa 25.

Not

Etkileşimde

Etkileşimde etiketi, meşgul olduğunuzu ve bir müşteriyle bağlantıda olduğunuzu gösterir. İletişim isteğini
kabul ettiğinizde, Uygun durumu ( ), Etkileşimde etiketi ( ) olarak değiştirilir.
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Müşteriyle etkileşiminiz sırasında herhangi bir boş duruma geçmeyi seçerseniz Etkileşim Kurdu etiketinin
simgesi (Uygun durumda etkileşimde) iken (Boşta durumunda etkileşimde) olarak değişir.
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Bağlı kalma süresi zamanlayıcısı Uygunluk Durumu alanında değil, Etkileşim Kontrolü bölmesinde
görüntülenir. Etkileşim sona erdiğinde durum ve zamanlayıcı görüntülenir. Daha fazla bilgi için Bkz. Durum
ve Bağlı Kalma Süresi Zamanlayıcıları, sayfa 22.

Uygun durumunda ( ) etkileşim kurduğunuzda kanal kapasitesine bağlı olarak diğer kanallarda aktif istekler
almaya devam edebilirsiniz.

Agent Desktop, tarayıcıyı kapatsanız veya tarayıcı önbelleğini temizleseniz bile uygunluk durumunu
korur.

Not

Sesli Çağrı Durumları
Sesli çağrı durumları sistem tarafından başlatılır. Çağrı durumu, çağrıdaki eyleminize ve bir müşteriyle mi
yoksa başka bir temsilciylemi iletişim kurduğunuza bağlı olarak değişir. Örneğin, müşteri çağrısını beklemeye
aldığınızda Etkileşim Kontrolü bölmesi, durumu Çağrı Beklemede olarak görüntüler.

Bağlı kalma süresi zamanlayıcısı: Bir çağrıyı, sohbeti, e-postayı veya sosyal medya mesajlaşma sohbeti
isteğini kabul ettiğinizde zamanlayıcı, Görev Listesi bölmesinde isteğin yanında görünür. Zamanlayıcı, isteği
kabul ettiğinizden bu yana geçen süreyi gösterir. Bağlı kalma süresi zamanlayıcısı her saniye güncellenir ve
dd:ss biçiminde gösterilir. Bir saatten uzun bir süredir bağlıysanız biçim ss:dd:ss olarak değişir (örneğin,
01:10:25). Bağlı kalma süresi zamanlayıcısı da Etkileşim Kontrolü bölmesinde görüntülenir.
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Arayan (müşteri) veya başka bir temsilci ile iletişim kurarken, eyleminize bağlı olarak sistem, aşağıdaki
sesli çağrı durumlarını ayarlar:

• Çalıyor: Gelen çağrı açılır penceresinin masaüstünün sağ alt köşesinde görüntülendiğini belirtir. Çağrıyı,
yöneticinizin yapılandırdığı süre içinde yanıtlayamazsanız çağrı sıraya döndürülür. Sistem, Uygun olan
durumunuzu YYYY olarak değiştirir.

• Çağrı Beklemede: Müşteriyi beklemeye aldığınızı gösterir.

• Danışma İstendi: Bir danışma çağrısı başlattığınızı gösterir.

• Danışma: Başka bir temsilciye danışmakta olduğunuzu gösterir.

• Danışma Beklemede: Danışmakta olduğunuz temsilciyi beklemeye aldığınızı gösterir.

• <Telefon numarası veya temsilcinin adı> ile Konferans simgesi: Siz, müşteri ve başka bir temsilci
arasında üç yönlü bir iletişim gerçekleştiğini gösterir.

• Toparlama: Müşteriyle olan sesli çağrınızı sonlandırdığınızı gösterir.

E-posta ve Sohbet Durumları
Sohbet ve e-posta isteği durumları sistem tarafından başlatılır ve siz iletişiminize devam ettikçe değişir.

E-posta Durumu

• Toparlama: Müşteriyle e-posta iletişiminizi sonlandırdığınızı gösterir.

Sohbet ve Sosyal Medya Kanalı Durumları

Sohbet ve sosyal medya kanalı isteğiyle ilgili durumlar şunlardır:

• Konferans İstendi: Bir konferans sohbeti başlattığınızı gösterir.

• Konferans: Siz, müşteri ve başka bir temsilci arasındaki üç yönlü iletişimi gösterir.

• Toparlama: Müşteriyle olan sohbetinizi veya sosyal medya mesajlaşma sohbeti konuşmanızı
sonlandırdığınızı gösterir.

Erişilebilirlik
Agent Desktop, görme zorluğu yaşayan ve görme engelli kullanıcılar için erişilebilirliği artıran özellikleri
destekler. Aşağıdaki tabloda, Agent Desktop'ta erişilebilirlik özelliklerini kullanarak nasıl gezinileceği
gösterilmektedir.

Web Erişilebilirliği

Şu Tuşları KullanınŞu Eylemi Gerçekleştirmek İçinAgent Desktop Öğe

Yukarı ve aşağı ok tuşlarıAçılan listede kayıtlı e-posta adresleri
arasında gezinme.

Oturum Aç

Cisco Webex Contact Center Agent Desktop Kullanıcı Kılavuzu
33

Giriş
E-posta ve Sohbet Durumları



Şu Tuşları KullanınŞu Eylemi Gerçekleştirmek İçinAgent Desktop Öğe

EnterE-posta adresi seçme.Oturum Aç

Mac klavyesi: Komut+Sol ok

Windows klavyesi: Alt+Sol ok

Seçilen e-posta adresini değiştirme.Oturum Aç

GirAgent Desktop'ta oturum açma.Oturum Aç

Sağ ok ve EnterÇevirme Numarası veya Dahili Numara
seçme.

İstasyon Kimlik Bilgileri

Sekme

Sağ ve Sol oklar

Odaklanma ve Çevirme Numarası veya
Dahili Numara iletişim kutusundaki
seçeneği belirleme.

İstasyon Kimlik Bilgileri

SekmeÇevirme Numarası veya Dahili Numara
iletişim kutusundaki öğeler arasında
gezinme.

İstasyon Kimlik Bilgileri

Yukarı ve aşağı ok tuşlarıEkip açılan listesinden ekip adı seçme.İstasyon Kimlik Bilgileri

GirBir seçenek belirleyin.İstasyon Kimlik Bilgileri

Escİstasyon Kimlik Bilgileri iletişim kutusunu
kapatma.

İstasyon Kimlik Bilgileri

Tab ve EnterBildirim Merkezi'ne erişme.Bildirim Merkezi

Yukarı ve aşağı ok tuşlarıBildirimler arasında gezinme.Bildirim Merkezi

Tab, ardından Enter veya
Boşluk Çubuğu

Tüm bildirimleri okundu olarak işaretleme,
bir ekran açılır öğesini yeniden açma, bir
bildirimi kapatın ve bildirimleri yoksama.

Bildirim Merkezi

Esc veya Enter ya da Boşluk
Çubuğu

Bildirim Merkezi iletişim kutusunu
kapatma.

Bildirim Merkezi

Yukarı ve aşağı ok tuşlarıAçılan listeden temsilci durumları arasında
gezinme.

Temsilci Durumu

EnterTemsilci durumu seçme.Temsilci Durumu

Esc veya Enter ya da Boşluk
Çubuğu

Temsilci durumu iletişim kutusunu
kapatma.

Temsilci Durumu

Enter ya da Boşluk ÇubuğuKullanıcı profili iletişim kutusuna erişme.Kullanıcı Profili

Tab ve EnterKullanıcı profili iletişim kutusundaki
seçenekler arasında gezinme.

Kullanıcı Profili

EscKullanıcı profili iletişim kutusunu kapatma.Kullanıcı Profili

Tab ve EnterBildirim Ayarları'na erişme.Bildirim Ayarları
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Şu Tuşları KullanınŞu Eylemi Gerçekleştirmek İçinAgent Desktop Öğe

Tab ve Boşluk ÇubuğuBildirim Ayarları'nda seçenekleri
etkinleştirme veya devre dışı bırakma
(geçiş düğmeleri).

Bildirim Ayarları

Ok tuşlarıSes seviyesini artırma veya azaltma.Bildirim Ayarları

Tab, ardından Enter veya
Boşluk Çubuğu

Sesi kapatma, sesi açma veya ses çalma.Bildirim Ayarları

Tab ve Boşluk ÇubuğuKaranlık moda geçme (geçiş düğmesi).Karanlık Mod

Tab ve EnterKlavye Kısayolları iletişim kutusuna
erişme.

Klavye Kısayolları

Tab ve EnterKlavye Kısayolları Listesi iletişim
kutusundaki öğeler arasında gezinme.

Klavye Kısayolları

Tab, ardından Enter veya
Boşluk Çubuğu

Arama alanındaki arama ölçütünü
temizleme.

Klavye Kısayolları

Tab ve EnterKlavye Kısayolları Listesi iletişim
kutusundaki sütunları sıralama.

Klavye Kısayolları

Tab, ardından Yukarı veya
Aşağı okları

Klavye kısayolları listesinde gezinme.Klavye Kısayolları

Tab, ardından Enter veya
Boşluk Çubuğu

Klavye Kısayolları Listesi iletişim
kutusunu büyütme, eski hâline getirme ve
kapatma.

Klavye Kısayolları

Tab ve EnterHata raporunu indirme.Hata Raporu

Sol veya Sağ oklarRaporlar arasında gezinme.Temsilci Performans
İstatistikleri Raporlar

EnterBir rapor seçin.Temsilci Performans
İstatistikleri Raporlar

Ok tuşlarıGörevler arasında geçiş yapma.Görev Listesi

Enter ya da Boşluk ÇubuğuGörev seçme.Görev Listesi

Sağ ve Sol oklarTemsilci Etkileşim Geçmişi'ndeki tüm
kanallar arasında gezinme.

Temsilci Etkileşim Geçmişi

EnterKanal seçme.Temsilci Etkileşim Geçmişi

TabBelirli bir kanaldaki iletişim geçmişi
arasında geçiş yapma.

Temsilci Etkileşim Geçmişi

EnterBir açılır pencere isteğini kabul etme.Açılır pencere
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Şu Tuşları KullanınŞu Eylemi Gerçekleştirmek İçinAgent Desktop Öğe

TabAçılır pencere istekleri arasında geçiş
yapma.

Açılır pencere

TabEtkileşim Kontrolü'ndeki öğeler arasında
gezinme.

Etkileşim Kontrolü

EnterBir seçenek belirleyin.Etkileşim Kontrolü

TabCAD değişkeni değerleri arasında geçiş
yapma.

CAD Değişkenleri

Enter ya da Boşluk ÇubuğuCAD değişkeni değeri seçme.CAD Değişkenleri

Sağ ve Sol oklarRadyo düğmesi seçeneği belirleme.Aktarma, Danışma veya
Konferans

Yukarı ve aşağı ok tuşlarıAçılan listeden seçim yapma.Aktarma, Danışma veya
Konferans

EnterBir seçenek belirleyin.Aktarma, Danışma veya
Konferans

Escİletişim kutusunu kapatma.Aktarma, Danışma veya
Konferans

Tab, ardından Enter veya
Boşluk Çubuğu

Seçenekler arasında gezinme.Sohbet ve Sosyal Medya
Mesajlaşma Sohbeti

Tab, ardından Enter veya
Boşluk Çubuğu

İletişim bilgilerini genişletme veya
daraltma.

Sohbet ve Sosyal Medya
Mesajlaşma Sohbeti

Tab, ardından Enter veya
Boşluk Çubuğu

Seçenekler arasında gezinme.E-posta

Tab, ardından Enter veya
Boşluk Çubuğu

İletişim bilgilerini genişletme veya
daraltma.

E-posta

Tab, ardından Enter veya
Boşluk Çubuğu

Zengin metin biçimlendirme stilini seçme.E-posta

Sağ ve Sol oklarAdres Defteri'ni veya Tuş Takımı'nı
seçme.

Dış Arama Çağrısı

Yukarı ve aşağı ok tuşlarıAdres Defteri'ndeki girdiler veya Tuş
Takımı'nda çevrilen numaralar arasında
gezinme.

Dış Arama Çağrısı

Tab, ardından Enter veya
Boşluk Çubuğu

Arama alanındaki arama ölçütünü
temizleme.

Dış Arama Çağrısı

Tab ve EnterArama yapmak içinAdres Defteri'nden kişi
seçme.

Dış Arama Çağrısı
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Şu Tuşları KullanınŞu Eylemi Gerçekleştirmek İçinAgent Desktop Öğe

Tab, ardından Enter veya
Boşluk Çubuğu

Arama yapmak için Tuş Takımı'ndaki tuş
takımı rakam düğmeleri arasında gezinme.

Dış Arama Çağrısı

EscDış Arama Çağrısı iletişim kutusunu
kapatma.

Dış Arama Çağrısı

Tab, ardından Enter veya
Boşluk Çubuğu

Mini uygulamaları büyütme ve eski hâline
getirme.

Yardımcı Bilgiler

Sağ ve Sol oklarYardımcı Bilgiler bölmesindeki sekmeler
arasında gezinme.

Yardımcı Bilgiler

Enter ya da Boşluk ÇubuğuSekme seçme.Yardımcı Bilgiler

Tab veya Yukarı ve Aşağı
okları

Sekmedeki öğeler arasında gezinme.Yardımcı Bilgiler

Tab ve Enterİletişim Geçmişi sekmesinden E-posta
mesajını görüntüle bağlantısına erişme.

Yardımcı Bilgiler

Tab, ardından Enter veya
Boşluk Çubuğu

Düzeni Değiştir seçenekleri arasında
gezinme.

Yardımcı Bilgiler

Tab ve EnterMasaüstü düzeninin tamamını sıfırlama.Masaüstü Düzenini Sıfırla

Tab, ardından Enter veya
Boşluk Çubuğu

Düzen Onayını Sıfırla iletişim kutusundaki
öğeler arasında gezinme ve öğeleri seçme.

Masaüstü Düzenini Sıfırla

Tab, ardından Enter veya
Boşluk Çubuğu

Toparlama Nedenleri iletişim kutusunu
genişletme ve daraltma.

Toparlama

TabToparlama Nedenleri iletişim kutusundaki
öğeler arasında gezinme.

Toparlama

Tab, ardından Enter veya
Boşluk Çubuğu

Otomatik toparlamayı iptal etme.Toparlama

Yukarı ve aşağı ok tuşlarıRadyo düğmesi seçeneği belirleme.Toparlama

Tab, ardından Enter veya
Boşluk Çubuğu

Toparlamayı gönderme.Toparlama

TabYardım Merkezi iletişim kutusundaki
öğeler arasında gezinme.

Yardım

EnterBir seçenek belirleyin.Yardım

Üst Krkt+Tab ve EnterBelirli bir yardım konusuna yeni bir
sekmede erişme.

Yardım

EscYardım Merkezi iletişim kutusunu
kapatma.

Yardım
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Şu Tuşları KullanınŞu Eylemi Gerçekleştirmek İçinAgent Desktop Öğe

Tab

Enter ya da Boşluk Çubuğu

Agent Desktop oturumunu kapatma.Oturumu Kapat

Tab, ardından Yukarı ve
Aşağı okları

WebexUygulaması içindeki öğeler arasında
gezinme.

Webex Uygulaması

Enter ya da Boşluk ÇubuğuBir seçenek belirleyin.Webex Uygulaması

Ekran Okuyucusu Desteği
Agent Desktop aşağıda listelenen öğeler için JAWS ekran okuma yazılımını da destekler.

Desteklenen JAWS sürümü hakkında daha fazla bilgi için Cisco Webex Contact Center için Gönüllü Ürün
Erişilebilirlik Şablonları (VPAT) raporuna bakın.

NotlarÖğeBölme veya Sayfa ya da
Mini Uygulama

Ekran okuyucu simge adını, başlığı, alan adını, açılan
birleşik kutuyu, açılan listeyi, geçiş düğmesini, metin
kutusunu, arama seçeneğini, hata iletisini, listelenen
öğelerin sayısını, yardımmetnini, genişletme veya daraltma
durumunu ve devam etme klavye kısayolunu okur.

JAWS ekran okuyucu, arama ölçütüne göre
görüntülenen otomatik tamamlama açılan
listesini okumaz.

Not

Simgeler ve kullanıcı
arabirimi

Agent Desktop

Ekran okuyucu, e-posta adresini ve devam etmek için bir
sonraki eylem öğesini okur.

Alan adlarıOturum Aç

Ekran okuyucu, istasyon oturum açma ayrıntılarının
başarısız bir şekilde gönderilmesinden kaynaklanan hata
mesajını okur. Örneğin, çevirme numarası geçersiz
olduğunda.

İstasyon Kimlik
Bilgileri iletişim
kutusunda hata.

İstasyonda Oturum
Açma

Ekran okuyucu, okunmamış mesaj sayısını ve iletişim
kutusundaki seçenekleri okur.

Mesaj sayısıBildirim Merkezi

Ekran okuyucu, temsilci durumu açılan listesini okur.ListeTemsilci Durumu

Ekran okuyucu profil seçeneklerini okur.SeçeneklerKullanıcı Profili

Ekran okuyucu, profille ilişkilendirilmiş yönlendirme
türünün açıklayıcı yardım metnini okur.

Kanal kapasitesi

Ekran okuyucu, bildirim ayarları seçeneklerine yönelik
açıklayıcı yardım metnini okur: Bildirimleri Etkinleştir,
Sessiz Bildirimleri Etkinleştir ve Sesli Bildirimleri
Etkinleştir.

Yardım metniBildirim Ayarları
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NotlarÖğeBölme veya Sayfa ya da
Mini Uygulama

Ekran okuyucu sütun üst bilgisi başlığını ve satır değerlerini
okur.

Sütun üst bilgisi ve
satırlar

Klavye Kısayolları

Ekran okuyucu hata raporunu indirme durumunu okur.DurumHata Raporunu İndir

Ekran okuyucu mini uygulama başlığını okur.BaşlıkTemsilci Performans
İstatistikleri

Ekran okuyucu her tablo üst bilgisini ve tablodaki her
hücreyi okur.

Tablo

Ekran okuyucu istekte bulunan kişi adını, telefon
numarasını veya e-posta adresini ve kanal türünü okur.
Örneğin, Şu kişiden e-posta: johndoe@gmail.com.

İletişim isteğiGörev Listesi ve Açılır
Pencere

Ekran okuyucu istekte bulunan kişi adını, telefon
numarasını veya e-posta adresini, kanal türünü ve diğer
ayrıntıları okur.

İletişim geçmişiTemsilci Etkileşim
Geçmişi

Ekran okuyucu mini uygulamanın başlığını ve içeriğini
okur.

Başlık ve içerikMini Uygulama

Ekran okuyucu adres defterinin içeriğini okur.Adres DefteriDış Arama Çağrısı

Ekran okuyucu, tuş takımındaki numarayı okur.Tuş takımıDış Arama Çağrısı

Ekran okuyucu, Yardım Merkezi iletişim kutusundaki
seçenekleri, içindekiler tablosunu ve köprü metnini okur.

İletişim kutusuYardım

Klavye Kısayollarına Erişme
Masaüstü özelliklerine kolay erişim için klavye kısayollarını kullanın. Klavye kısayolları, belirli bir eylemi
masaüstünde gerçekleştirmenin alternatif yolunu tanımlar. Bir klavye kısayolu yürütmek için odağınmasaüstü
ekranı içinde olduğundan emin olun.

Tüm Masaüstü klavye kısayollarının beklendiği gibi yanıt vermesi için işletim sisteminizdeki klavye
görüntüleme dilinin İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) olarak ayarlandığından emin olun.

Not

Klavye kısayolları listesine erişmek için:

Başlamadan önce

Masaüstü Uygulamasında oturum açmış olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Agent Desktop'ta Oturum
Açma.
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Yordam

Adım 1 Masaüstü uygulamasının sağ üst köşesindeki Kullanıcı Profili öğesine tıklayın.
Adım 2 Yardım bölümünden, Klavye Kısayolları'na tıklayın.

Klavye Kısayolları Listesi iletişim kutusu aşağıdakileri listeler:

• Önceden tanımlı klavye kısayolları

• Klavye kısayollarını yapılandırma

• Klavye Kısayolları Listesi'ne Ctrl + Alt + F klavye kısayolunu kullanarak erişebilirsiniz.

• Birden fazla eylemi gerçekleştirmek için aynı tuşlar atanmışsa klavye kısayolları yanıt vermez.
Çakışan klavye kısayollarını gidermek için yöneticinizle iletişime geçmeniz gerekir.

• Listeyi filtrelemek için arama alanını kullanın.

Not

Adım 3 (İsteğe bağlı) Klavye Kısayolları Listesi iletişim kutusunu sürüklemek veya yeniden boyutlandırmak için
aşağıdakileri yapın:

• İletişim kutusunu sürüklemek için fare işaretçisini iletişim kutusunun üzerine getirin. Fare işaretçisi
olarak değişir. İletişim kutusunu gereken konuma sürükleyin.

• İletişim kutusunu yeniden boyutlandırmak için fare işaretçisini iletişim kutusu kenarlığının üzerine

getirin. İşaretçi, işaretçinin yerleşimine bağlı olarak veya (boyutlandırma tutamacı) olarak
değişir. İletişim kutusunu yeniden boyutlandırmak için boyutlandırma tutamacını tıklayıp sürükleyin.

• İletişim kutusunu 480 x 320 piksellik minimum genişlik ve yüksekliğin ötesine boyutlandıramazsınız.
Bu durum, iletişim kutusundaki içeriğin daima okunabilir olarak kalmasını sağlar.

• İletişim kutusunu büyütmek için simgesine tıklayın.

Temsilci Klavye Kısayolları
Aşağıdaki tabloda, temsilciye özel klavye kısayolları listelenmektedir:

Mac klavyesi kullanıyorsanız Alt yerine Option tuşuna basın. Örneğin, Uygun durumuna geçmek için
Control-Option-R tuşlarına basın.

Not
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Çizelge 5: Agent Desktop Klavye Kısayolları Listesi (Windows)

Klavye
Kısayolları

EylemGrup

Ctrl+Alt+RUygun Durumuna GeçTemsilci Durumu

Ctrl+Alt+NBoşta Durumuna Geç

Ctrl+Alt+ASohbet/E-posta/Sosyal İsteğini Kabul EtUygulama

Ctrl+Alt+PAçılır Pencereler Arasında Geçiş Yap

Ctrl+Shift+9Açılır Pencereyi Genişlet/Daralt

Ctrl+Shift+4Tüm (Görünen) Açılır Pencereleri Kabul Et

Ctrl+Alt+SE-posta GönderE-posta İşleme

Ctrl+Shift+6Yanıtla

Ctrl+Shift+5Tümünü Yanıtla

Ctrl+Alt+TGezinti Sekmesini AçKatıştırılmışMasaüstüGörünümü

Ctrl+Alt+BYenile

Ctrl+Alt+VAramayı Beklet/SürdürEtkileşim Kontrolü

Ctrl+Shift+ZKaydı Duraklat/Sürdür

Ctrl+Alt+HÇağrı/Sohbet İçin Konferans İsteği

Ctrl+Alt+CÇağrı İçin Danışma İsteği

Ctrl+Alt+ETüm Kanallar İçin Sonlandır

Ctrl+Alt+XTüm Kanallar İçin Aktarma İsteği

Ctrl+Alt+MDüzenlenen CADDeğişken Verilerini Kaydet

Ctrl+Alt+ZDüzenlenen CAD Değişken Verilerini Geri
Al

Ctrl+Alt+YGenişlet/Daralt

Ctrl+Alt+WToparlama Nedeni

Ctrl+Alt+1Giriş Sayfasını AçGezinme

Ctrl+Alt+2Temsilci Performans İstatistikleri SayfasınıAç

Ctrl+Alt+IBildirim Merkezini AçBildirim

Ctrl+Alt+DSessiz Bildirimleri Etkinleştir
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Klavye
Kısayolları

EylemGrup

Ctrl+Alt+ODış Arama Çağrısını AçDış arama

Ctrl+Shift+8Etkin Görevler Arasında Geçiş YapGörev Listesi

Ctrl+Shift+7Görev Panelini Genişlet/Daralt

Ctrl+Alt+UKullanıcı Profilini AçKullanıcı Profili

Ctrl+Alt+LOturumu Kapat

Ctrl+Alt+FKlavye Kısayolları Listesini Aç

Ctrl+Shift+2Hata Raporunu İndir

Ctrl+Shift+3Webex Uygulamasını AçWebex Uygulaması

Ctrl+Shift+1Webex Uygulamasını Küçült/Geri Yükle

• Gezinti çubuğu üzerindeki kısayol tuşu numarasının sırası, ilgili mini uygulamanın veya özel
sayfanın Masaüstü Düzeninde yapılandırıldığı sıraya bağlıdır. Örneğin, Customer Experience
Analytics simgesi gezinme çubuğunuzdaki üçüncü öğeyse Ctrl+Alt+3 tuşlarıCustomer Experience
Analytics sayfasını açar.

• Klavye kısayollarında kullanılan harfler büyük/küçük harfe duyarlı değildir.

Not
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B Ö L Ü M 2
Agent Desktop ile çalışma

• Agent Desktop'ta Oturum Açma, sayfa 43
• Masaüstü Uygulamasını Yükleme, sayfa 47
• Uygunluk Durumunu Değiştirme, sayfa 48
• Kullanmama Zaman Aşımını Yanıtlama, sayfa 48
• Toparlama Nedenini Uygulama, sayfa 49
• Sonlandırılan Etkileşimi Kaldırma, sayfa 50
• Desktop ile İlgili Sorunları Giderme, sayfa 51
• Ekran Açılır Öğesi, sayfa 51
• Kullanıcı Profili, sayfa 53
• Webex Uygulaması, sayfa 57
• WhatsApp Konuşmasına Emoji Ekleme, sayfa 62
• Masaüstü Oturumunu Kapatma, sayfa 62

Agent Desktop'ta Oturum Açma
Agent Desktop'ı kullanırken şu hususları unutmayın:

• Çoklu Oturum Açma: Agent Desktop'a birden çok tarayıcıdan veya aynı tarayıcı penceresindeki birden
çok sekmeden erişemezsiniz.

Agent Desktop'ın birden çok örneğinde oturum açar ve Agent Desktop'a erişmek için tarayıcılar veya
sekmeler arasında geçiş yaparsanız bir istem mesajı görüntülenir. Agent Desktop'ta söz konusu tarayıcı
penceresinden oturum açmak için istem mesajındaki Devam'a tıklayın.

Bir çağrı sırasında Devam'a tıklarsanız Etkileşim Kontrolü bölmesinin yüklenmesi 4 ila 5 saniye sürer.

• Oturum Açma ile İlgili Sorunlar: Oturum açma ile ilgili tüm sorunları gidermek için yöneticinize
başvurmanız gerekir. Aşağıdaki senaryolar, Agent Desktop'ta oturum açmanızı engelleyebilir:

• Çevirme numarası geçersizse, kayıtlı değilse veya zaten başka bir kullanıcı tarafından kullanılıyorsa.

• Kiracı, profil, beceri veya temsilci izinleri ve ayarları yapılandırılmamışsa.

• Ağ veya API (Uygulama Programlama Arabirimi) ile ilgili sorunlar varsa.
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• TarayıcıyıYeniden Yükleme: Bağlantı hatası, oturumun sona ermesi veya yerel depolama alanı sorunları
nedeniyle oturumunuzu eski hâline getiremiyorsanız oturumunuzu yenilemek için tarayıcınızı yeniden
yükleyin.

• Bant: Agent Desktop üzerinde, bazı özelliklerin kullanılamadığını bildiren bir mesaj, bant olarak
görüntülenir. Yöneticiniz sorunu giderdiğinde, Agent Desktop web sayfanızı yeniden yüklemeniz gerekir.
Tarayıcıyı yeniden yüklediğinizde, bant kaldırılır ve tüm özellikler Agent Desktop'ta kullanılabilir hâle
gelir.

Başlamadan önce

Telefonunuzun çağrı almaya hazır olduğundan emin olun.

Yordam

Adım 1 Tarayıcınızın adres çubuğuna, yöneticinizin sağladığı URL'yi girin.
Adım 2 Kullanıcı adınızı girip İleri'ye tıklayın.

Seçilen e-posta adresini değiştirmek için Alt + Sol ok (Windows) veya Komut + Sol ok (Mac)
klavye kısayollarına basın.

Not

Adım 3 Parolanızı girin ve Oturum Aç'a tıklayın.

İstasyon Kimlik Bilgileri iletişim kutusu görüntülenir.

Unutulan bir şifreyi geri almak için Şifremi Unuttum'a tıklayın ve e-posta adresinize gönderilen
altı haneli onay kodunu girin.

Not

Yöneticiniz varsayılan Arama Numarasını (DN) yapılandırırsa varsayılan DN Çevirme Numarası ve Dahili
Hatlar alanlarına önceden doldurulur.

Yöneticiniz DN'yi varsayılan DN ile sınırlarsa Agent Desktop'ta oturum açarken önceden doldurulmuşDN'yi
düzenleyemezsiniz. Çevirme Numarası ve Dahili Numara alanları salt okunurdur. Bu senaryoda, 4. ve 5.
adımı atlayın.

Adım 4 Çevirme Numarası/Dahili Numara bölümünde, gelen ve dış arama çağrıları için bir telefon numarası girin.
Varsayılan olarak, Çevirme Numarası radyo düğmesi seçilidir.

• Uluslararası Arama Biçimi onay kutusunu işaretleyin. Açılan listeden coğrafi konumunuza göre ülke
kodunu seçin. Listeyi filtrelemek için bir ülke kodu veya ülke adı da girebilirsiniz. Çevirme numarasını
girin. Çevirme numaraları ülke koduna göre doğrulanır. Desteklenen biçim:

• Ülke kodu biçimi: + [Ülke Kodu] [Telefon Numarası]

Açılır menüden Ülke Kodu'nu seçin ve yalnızca Telefon Numarası'nı girin.

Örneğin, <+120> 15532447

Uluslararası Çevirme Biçimi işaretlidir ve varsayılan değer +1'dir.Not

• Başka bir çevirme numarası biçimi kullanmak içinUluslararasıArama Biçimi onay kutusunun işaretini
kaldırın. Çevirme numarasını girin. Desteklenen biçimler şunlardır:
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• E.164 numara biçimi: [+] [Ülke Kodu] [Numara]

Örneğin, +11234567890

• IDD (Uluslararası Doğrudan Çevirme) biçimi: [IDD][Ülke Kodu][Numara]

Örnek, 01161123456789

Çevirme numaranızın biçimi konumunuza bağlıdır. Biçim ayarlarıyla ilgili ayrıntılar için yöneticinize
danışın.

Not

Adım 5 (İsteğe bağlı) Arama cihazı kullanıyorsanız Dahili Numara radyo düğmesini seçin ve yöneticiniz tarafından
yapılandırılan çağrı dahili numarasını girin (örneğin, 10078). Dahili numara maksimum 18 basamağı destekler.

Adım 6 Ekip bölümünde, açılan listeden ilişkilendirileceğiniz ekibi seçin veya listeyi filtrelemek için arama alanını
kullanın.

Adım 7 (İsteğe bağlı) İstasyon kimlik bilgilerinizi gelecekteki oturum açma işlemleri için kaydetmek üzere Kimlik
Bilgilerimi Hatırla onay kutusunu işaretleyin.

• Kimlik Bilgilerimi Hatırla onay kutusunun işaretini kaldırdığınızda kimlik bilgileri sonraki
oturum açma işlemleri için saklanmaz. Agent Desktop'ta her oturum açtığınızda kimlik
bilgilerini manuel olarak girmeniz gerekir.

• İstasyon Kimlik Bilgileri iletişim kutusu, tarayıcı otomatik tamamlama özelliğini destekler.
Otomatik tamamlama, önceden girilen çevirme numaralarını ve dahili numaraları otomatik
olarak doldurarak zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Otomatik tamamlamada sağlanan
önerilerin sayısı tarayıcıya bağlıdır. Kaydedilen girdileri kaldırmak için tarayıcı önbelleğini
temizlemeniz gerekir. Otomatik tamamlama özelliği, gizli tarama modunda desteklenmez.

Not

Adım 8 Gönder'i tıklayın.

Kimlik Bilgilerimi Hatırla onay kutusunu işaretlediyseniz kimlik bilgilerinizin kaydedilmediğini
belirten bir mesaj görebilirsiniz. Bu durumda, tekrar oturum açtığınızda bilgilerinizi girmeniz gerekir.

Not

Yöneticiniz görev sayfasını, oturum açtığınızda çizimi arka plan olarak görüntüleyecek şekilde yapılandırabilir.
Çizim yapılandırılmamışsa görev sayfası boş bir arka planla gösterilir.

Yöneticiniz ekibinize değiştirilmemiş bir düzen atarsa oturum açtığınızda yeni düzen tabanlı
özellikler görüntülenir. Zaten oturum açtıysanız tarayıcıyı yeniden yüklediğinizde yeni düzen tabanlı
özellikler görüntülenir.

Not

Yanıtlama Hızı
Agent Desktop, ekran çözünürlüklerinin tümünde kolay okuma ve gezinme sağlayan uyarlanabilir bir görünümü
destekler. Agent Desktop ekran boyutu, 500 x 500 pikselden (genişlik x yükseklik) büyük olmalıdır. Agent
Desktop'ta en iyi deneyim için web tarayıcınızın yakınlaştırmasını%100'e ayarlamalısınız. Desteklenen
tarayıcı sürümleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Agent Desktop Gereksinimleri, sayfa 2.

Cihazın progresif ekran boyutlarına, yönüne ve görüntüleme alanlarına bağlı olarak Agent Desktop arabirimi
otomatik olarak ayarlanır. Agent Desktop, aşağıdaki gibi duyarlı davranış gösterir:

Cisco Webex Contact Center Agent Desktop Kullanıcı Kılavuzu
45

Agent Desktop ile çalışma
Yanıtlama Hızı



• Yatay Başlık: yatay başlık üzerinde daha fazla özel mini uygulama veya simge varsa Daha Fazla ( )
simgesi görünür:

• Simgeye tıkladığınızda, açılan listede özel mini uygulamalar ve simgeler görüntülenir.

• Ekranı yeniden boyutlandırdığınızda, özel mini uygulamalar ve simgeler, yatay başlık üzerinde
simgesi olmadan beklendiği gibi görüntülenir.

• Gezinti Çubuğu: Sol gezinme çubuğu, küçük görüntüleme alanlarında yatay başlığa daraltılır. Menü

( ) simgesine tıkladığınızda, kayan çubuk simgelerle birlikte görüntülenir.

Görüntüleme alanı 736 pikselden az olduğunda başlık ve logo
görüntülenmez. Logoyu ve başlığı görüntülemek için genişliği 737 piksel
veya daha yüksek bir genişliğe ayarlayın.

Not

• Görev Listesi, Temsilci Etkileşim Geçmişive Yardımcı Bilgiler bölmeleri: Bölmeler, Çalışma Alanı
üzerinde katman hâlinde olur. Varsayılan olarak, küçük görüntüleme alanlarında bölmeler daraltılır.

Her bölmenin (genişlet) simgesine tıkladığınızda, kayan bölme tarafından ayrıntılar görüntülenir. Bir
bölmeyi genişlettiğinizde, diğer genişletilmiş bölmeler daraltılır. Böylece, çalışma alanı gizlenmez.

Yardımcı Bilgiler bölmesinde, görünümde görüntülenecek başka sekmeler varsa Daha Fazla seçeneği
görünür.

Uzun mini uygulamalara etiket eklerseniz sistem etiket adını kısaltır.

• Uzun mini uygulamalara etiket eklemekten kaçının

• Yalnızca mini uygulama simgesine tıklayın. Daha Fazla açılır listesindeki satırın tamamına
tıklanmaz.

Not

Agent Desktop, uygulama olarak yüklenebilir. Uyarlanabilir davranış, tarayıcı tabanlı Agent Desktop ile
aynıdır.

• Yöneticiniz, özel mini uygulamaların duyarlı olup olmadığını tanımlar.

• Yanıt vermeyen mini uygulamalar iyi bir kullanıcı deneyimi sunmaz ve görüntüleme alanı 736
pikselden az olduğunda görüntülenmez. Yanıt vermeyecek şekilde yapılandırılmış tüm mini
uygulamaları görüntülemek için genişliği 737 piksele veya büyük bir genişliğe ayarlayın.

Not
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Masaüstü Uygulamasını Yükleme
Masaüstü ürününe Progresif Web Uygulaması'nı (PWA) destekleyen modern bir web tarayıcısı kullanılarak
erişiliyorsa Masaüstü ürününü uygulama olarak yükleyebilirsiniz.

PWA'lar, web uygulamaları ve mobil uygulamaların en iyi özelliklerini bir araya getirmek için son
teknolojilerden yararlanan web uygulamalarıdır. Bu uygulamalarıweb teknolojileri kullanılarak oluşturulmuş
ancak uygulama gibi davranan web siteleri olarak düşünün.

Masaüstü ürününü uygulama olarak destekleyen işletim sistemleri ve tarayıcılar şunlardır:

• İşletim Sistemleri: Windows 10 ve Windows 11, macOS ve Chrome OS

• Web Tarayıcıları: Google Chrome ve Edge Chromium (MS Edge)

Başlamadan önce

• Masaüstü Uygulamasında oturum açmış olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Agent Desktop'ta
Oturum Açma.

• Google Chrome ve Edge Chromium (MS Edge) gibi PWA'yı destekleyen modern bir web tarayıcısı
kullanmanız gerekir.

Yordam

Adım 1 Bildirimmesajında görüntülenenUygulamayıYükle bağlantısına veya adres çubuğunda görüntülenenWebex
CC Desktop'ı Yükle simgesine tıklayın.

Adım 2 Yükle'ye tıklayın.

Yüklendiğinde, Masaüstü tek bir uygulama penceresinde açılır ve ayrı bir masaüstü uygulaması olarak
kullanılabilir. Uygulamayı ana ekranınıza ekleyebilir veya kolay erişim için görev çubuğunuza
sabitleyebilirsiniz.

• Masaüstü ürününde oturum açtığınızda veya önbelleği temizlediğinizde, Masaüstü ürününü
masaüstü uygulaması olarak yükleme seçeneği sunulur.

• Firefox web tarayıcısını kullanarak Masaüstü ürününü masaüstü uygulaması olarak
yükleyemezsiniz.

• Masaüstü ürününe web tarayıcısından veya uygulama olarak eriştiğinizde, adres çubuğunun
masaüstü uygulamasının bir parçası olmaması dışında, kullanıcı deneyimi (UX) değişmeden
kalır.

• Masaüstü uygulamasını kaldırmak için:

• Uygulama başlık çubuğundaki üç nokta simgesine tıklayın.

• Webex CC Desktop'ı Kaldır > Kaldır'a tıklayın.

Not
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Uygunluk Durumunu Değiştirme
Agent Desktop'ta oturum açtığınızda, durumunuz yöneticiniz tarafından yapılandırılan varsayılan boşta
durumuna (nedeni) ayarlanır. Çağrı, sohbet, e-posta veya sosyal medya mesajlaşma sohbeti isteği kabul etmek
için durumunuzu Uygun olarak ayarlamanız gerekir.

Varsayılan durumunuzu değiştirmek için:

Başlamadan önce

Masaüstü Uygulamasında oturum açmış olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Agent Desktop'ta Oturum
Açma.

Yordam

Adım 1 yatay başlık üzerinde görüntülenen Uygunluk Durumu açılan listesine tıklayın.
Adım 2 Açılan listeden gerekli uygunluk durumunu seçin veya listeyi filtrelemek için arama alanını kullanın.

Açılan listede, Uygun durumu ve yöneticiniz tarafından yapılandırılan boşta durumları görüntülenir.

Kullanmama Zaman Aşımını Yanıtlama
Temsilci etkinliği; iletişim kayıtlarını işlemeyi, özel mini pencereler üzerinde çalışmayı veya Agent Desktop
üzerinde her türlü görevi gerçekleştirmeyi içerir. Uygun veya boşta durumundayken Agent Desktop üzerinde
hiçbir etkinlik gerçekleştirmezseniz etkin olmadığınız düşünülür.

Hareketsizlik zaman aşımı değerini yöneticiniz yapılandırır. Agent Desktop üzerinde, belirtilen süre boyunca
işlem yapmazsanız Agent Desktop, oturumunuzu otomatik olarak kapatır. Yapılandırılmış zaman aşımı
oluşmadan bir dakika önce, bir sayaçla birlikte Uzun Süre Eylemsizlik iletişim kutusuyla bildirim alırsınız.
Sayaç sona ermeden önce işlem yapmazsanız Agent Desktop, oturumu kapatır. İletişim kutusu uygunluk
durumunuzdan bağımsız olarak görüntülenir. Agent Desktop aktif tarayıcı penceresi veya sekmesi değilse
tarayıcınızda bildirim gösterilir.

Başlamadan önce

• Masaüstü Uygulamasında oturum açmış olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Agent Desktop'ta
Oturum Açma.

• Uzun süredir Agent Desktop için etkinlik yoktur.

Yordam

Adım 1 Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
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• Oturumu Açık Bırak: Sayaç sona ermeden önce oturumu kapatana kadar oturumunuzu açık tutmanızı
sağlar.

• Oturumu Kapat: Agent Desktop üzerinde oturumu kapatmanıza olanak sağlar

Uzun Süre Eylemsizlik iletişim kutusunda, yapılandırılmış zaman aşımı oluşmadan bir dakika önce bir geri
sayım sayacı görüntülenir.

Adım 2 Oturumunuz otomatik olarak kapatılırsa iletişim kutusunu kapatmak için Tamam'a tıklayın.

Toparlama Nedenini Uygulama
Toparlama nedeni, bir müşterinin iletişimmerkezini neden aradığını gösterir ve müşterinin sorularının yanıtını
almasına yardımcı olma deneyiminizi kaydeder. Kuruluşunuz bu bilgileri iletişim merkezinin etkililiğini ve
başarısını ölçmek için kullanır.

Müşterilerle etkileşimlerinizi sonlandırdıktan sonra bir toparlama nedeni uygulanır. Aşağıdaki senaryolarda
bir toparlama neden seçin:

• Müşteriyle gerçekleştirdiğiniz aktif sesli çağrı, sosyal medya mesajlaşma sohbeti veya sohbeti
sonlandırdığınızda.

• Aktif bir sesli arama, sohbet, e-posta veya sosyal medya mesajlaşma sohbeti isteğini aktardığınızda.

• Bir müşteriye e-posta yanıtı gönderdiğinizde.

• Müşteri aktif bir sesli çağrıyı veya sohbet isteğini sonlandırdığında.

Başlamadan önce

Bir toparlama nedeni uygulamak için müşteriyle aktif bir etkileşiminizin olması gerekir.

Yordam

Adım 1 Senaryonuza bağlı olarak Bitir veya Aktar ya da Gönder'e tıklayın.

Toparlama Nedenleri iletişim kutusu görüntülenir.

Zamanlayıcı veToparlama Nedenleri iletişim kutusunda gösterilen toparlama nedenleri yöneticiniz tarafından
yapılandırılır.

Adım 2 (İsteğe bağlı) Masaüstünün otomatik olarak toparlama yapmasını önlemek için Otomatik Toparlama İptal
Et'e tıklayın.

Adım 3 Açılan listeden gerekli nedeni seçebilir veya listeye filtre uygulamak için arama alanını kullanabilirsiniz. Bir
defada yalnızca bir toparlama nedeni seçebilirsiniz.
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• Toparlama durumunun yanında sayım sayacı görüntülenerek etkileşimi sonlandırmanızdan
bu yana geçen süreyi gösterir.

• Toparlama Nedenleri iletişim kutusunda geri sayımsayacı görüntülenerek etkileşimin otomatik
olarak toparlanmasına kalan süreyi gösterir. Zamanlayıcı sıfıra ulaşmadan önce bir toparlama
nedeni seçmezseniz varsayılan toparlama nedeni otomatik toparlama sırasında gönderilir.

Not

Adım 4 Toparlamayı Gönder'e tıklayın.

Sonlandırılan Etkileşimi Kaldırma
Müşteri etkileşimi (sesli veya dijital), API isteği veya etkinlik Etkileşim Kontrolü bölmesindeki verileri
yükleyemediğinde yanıt vermeyebilir. Etkileşim yanıt vermediğinde, herhangi bir işlem gerçekleştiremezsiniz
(Bekletme, Aktarma, Danışma, Sonlandırma). Yöneticiniz yanıt vermeyen müşteri etkileşimlerini
sonlandırabilir veya Agent Desktop uygulamasında oturumunuzu kapatmaya zorlayabilir.

Aşağıdaki senaryolarda, Agent Desktop uygulamasındaEtkileşim Sonlandırıldı iletişim kutusu görüntülenir:

• Yöneticiniz müşteri etkileşimini sonlandırırsa.

• Başka bir temsilciyle danışma veya konferans çağrısı yapıyorsanız ve yöneticiniz oturumunuzu kapatırsa.
Danışılan veya konferansa katılan temsilci bilgilendirilir.

Başlamadan önce

• Yöneticinizle görüşün. Yöneticinizin yanıt verilmeyen müşteri etkileşimini sonlandırması gerekir.

• Agent Desktop uygulamasında Etkileşim Sonlandırıldı iletişim kutusu görüntülenmelidir.

Yordam

Adım 1 Etkileşim Sonlandırıldı iletişim kutusundaki Tamam düğmesine tıklayın.

Müşteri etkileşimi Agent Desktop uygulamasından kaldırılır. İletişim Geçmişi sekmeside, yöneticiniz
tarafından kaldırılan etkileşimler görüntülenmez.

Adım 2 (İsteğe bağlı) Hata Ayrıntıları bağlantısına tıklayın.
Adım 3 (İsteğe bağlı) Takip Kimliğini Kopyala'ya tıklayın.

Sorunu çözmek için kopyalanan takip kimliğini yöneticinizle paylaşın. Daha fazla bilgi için Bkz. Desktop
ile İlgili Sorunları Giderme, sayfa 51.

Etkileşim için toparlama işlemi yapılmadığından Temsilci Etkileşim Geçmişi bölmesinde toparlama nedeni
N/A olarak görünür.
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Desktop ile İlgili Sorunları Giderme
Desktop'ta veri yüklemek için bir API isteği hatası veya olay hatası olduğunda, bir hata mesajıyla
bilgilendirilirsiniz. Hatanın takip kimliğini kopyalayabilir ve sorunda hata ayıklamak için ayrıntıları
yöneticinizle paylaşabilirsiniz.

Desktop'ta sorun yaşarsanız sorunu araştırması için Desktop günlüklerini yöneticinize gönderebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için Bkz. Hata Raporunu İndir, sayfa 57.

Not

Yordam

Adım 1 Hata iletişim kutusundaki Hata Ayrıntıları bağlantısına tıklayın.
Adım 2 Takip Kimliğini Kopyala'ya tıklayın.

Sorunla ilgili hata ayıklamak için kopyalanan takip kimliğini yöneticinizle paylaşın.

Ekran Açılır Öğesi
Ekran açılır öğesi, Agent Desktop uygulamasında görünen bir pencere veya sekmedir. Ekran açılır öğeleri,
yöneticiniz tarafından yapılandırılan olaylara göre tetiklenir.

Ekran açılır öğesi, istek hakkında daha fazla bilgi sağlar. Örneğin, yöneticinizin, gelen bir çağrıyı kabul
ettiğinizde bir ekran açılır öğesi tetikleyecek şekilde iş akışı oluşturduğunu ve görüntüleme seçeneğinin
Yardımcı Bilgiler bölmesinde sekme olduğunu düşünün. Gelen çağrıyı kabul ettiğinizde, ekran açılır öğesi,
Agent Desktop, uygulamasının Yardımcı Bilgiler bölmesindeki Ekran Açılır Öğesi sekmesinde görünür.

Bir isteği kabul ettiğinizde, Agent Desktop uygulamasında isteğin bir ekran açılır öğesiyle ilişkili olduğunu
belirten ekran açılır öğesi bildirimi görüntülenir. Görüntüleme seçeneklerine bağlı olarak ekran açılır öğesini
Agent Desktop üzerinde görüntüleyebilirsiniz.

Yöneticiniz ekran açılır öğesini aşağıdaki yollardan biriyle görüntülenecek şekilde yapılandırır:

• Mevcut tarayıcı sekmesinde, önceki ekran açılır öğesinin yerini alacak şekilde.

• Mevcut ekran açılır öğesini etkilemeden yeni bir tarayıcı sekmesi olarak.

• Yardımcı Bilgiler bölmesindeki ekran Açılır Öğesi sekmesinde bir alt sekme olarak.

• Gezinti çubuğu uygulamasında Ekran Açılır Öğesi simgesine tıklayarak erişilebilen bir ekran açılır
öğesi özel sayfası olarak.

• Gezinti çubuğu üzerindeki özel simgeye tıklayarak erişilen özel sayfadaki mini uygulamalardan biri
olarak.
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Bir ekran açılır öğesini yanlışlıkla kapattıysanız Bildirim Merkezi'ndeki ekran açılır bağlantısına
tıklayarak öğeye tekrar erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Bkz. Ekran Açılır Öğesine Erişme, sayfa
52.

Not

Ekran açılır öğesi, o anda seçili etkileşiminize bağlı olarak müşteri ayrıntılarını görüntüler. Örneğin,

• Jane Doe adlı müşteriden gelen bir etkileşimi kabul ettiğinizde, Yardımcı Bilgiler bölmesindeki veya
özel sayfadaki Ekran Açılır Öğesi sekmesi, Jane Doe ile ilişkili ekran açılır öğesini görüntüler.

• Jane Doe adlı müşteriden Will Smith adlı başka bir müşteriye geçtiğinizde, Yardımcı Bilgiler
bölmesindeki Ekran Açılır Öğesi sekmesi veya özel sayfa, Will Smith ile ilişkili ekran açılır öğesini
görüntüler.

Yöneticiniz, bir istek için görüntülenecek birden fazla ekran açılır öğesi yapılandırabilir. Ekran açılır öğeleri,
Ekran Açılır Öğesi sekmesinin altında alt sekmeler olarak görüntülenir. Alt sekmede görüntülenen ekran

açılır öğesini büyütmek için simgesine tıklayın.

Bir istek için bir toparlama nedeni gönderdiğinizde, Yardımcı Bilgiler bölmesindeki veya özel bir sayfadaki
ilişkili ekran açılır öğesi kapatılır.

• Bir ekran açılır öğesi özel bir sayfada yapılandırılmışsa isteği kabul etmiş veya sonlandırmış
olmanıza bakılmaksızın, Ekran Açılır Öğesi simgesi Gezinti çubuğu üzerinde görüntülenir.

• Ekran açılır öğesini masaüstü düzeninde özel bir sayfada yapılandırırsanız ancak Akış
Tasarımcısı'nda iş akışını tanımlamazsanız özel sayfa boş olarak görünür.

Not

Ekran Açılır Öğesine Erişme
Yanlışlıkla kapattığınız bir Ekran Açılır Öğesi'ne erişmek için:

Yordam

Adım 1 yatay başlık üzerindeki (Bildirim Merkezi) simgesine tıklayın.

Açılan listede, Ekran Açılır Öğesi İletildi mesajı, geçen süre ve sesli çağrının Otomatik Numara Kimliği
(ANI) görüntülenir.

Adım 2 Ekran Açılır Öğesi köprüsüne tıklayın. Ekran Açılır Öğesi köprüsünün görünen metni, yöneticiniz tarafından
tanımlanır. Yöneticinizin Akış Tasarımcısı'nda ayarladığı yönlendirme yapılandırmasına bağlı olarak
özelleştirilmiş görünür metni veya Ekran Açılır Öğesini Yeniden Aç köprüsünü görebilirsiniz.

Ekran Açılır Öğesi, aşağıdaki yollardan biriyle görüntülenir:

• Mevcut tarayıcı sekmesinde, önceki Ekran Açılır Öğesi'nin yerini alarak

• Mevcut Ekran Açılır Öğesi'ni etkilemeden yeni bir tarayıcı sekmesi olarak
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• Yardımcı Bilgiler bölmesinde yeni bir sekme olarak

• Özel sayfa olarak

• Özel sayfadaki mini uygulamalardan biri olarak

Kullanıcı Profili
Kullanıcı Profili simgesi, Masaüstü sağ üst köşesinde görüntülenir.Kullanıcı Profili simgesine tıkladığınızda,
aşağıdaki bilgiler görüntülenir:

• Profil resmi

Profil resminiz yapılandırılmamışsa ad ve soyadına göre baş harfler
görüntülenir. Profil resminizi hesabınızı etkinleştirirken veya daha sonra
Cisco Webex profil sayfanızda yapılandırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için
bkz. Profil Resminizi Ekleme.

Not

• Kullanıcı Adı

• Profil Ayarları: Masaüstü'a erişmek için hesap ayarlarınız. Daha fazla bilgi için Bkz. Profil Ayarları.

• Kanal Kapasitesi: Belirli bir zamanda her medya kanalında ilgilenebileceğiniz kişi sayısı. Daha fazla
bilgi için, bkz Kanal Kapasitesini Görüntüleme, sayfa 54.

• Kullanıcı Ayarları: Kullanıcı Ayarları bölümünde aşağıdaki seçenekler gösterilir:

• Bildirim Ayarları: Masaüstü bildirimlerini ve uyarılarını görüntülemeya yönelik ayarlar. Daha
fazla bilgi için Bkz. Bildirim Ayarlarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma, sayfa 55.

• Masaüstü Düzeninin Tamamını Sıfırla: Yöneticiniz tarafından yapılandırılan varsayılan masaüstü
düzeni görünümünü eski hâline getirme seçeneği. Daha fazla bilgi için Bkz. Masaüstü Düzenini
Sıfırlama, sayfa 117.

• Karanlık Moda Geç: Masaüstü'ın koyu arka plan temasını etkinleştirmeye veya devre dışı bırakmaya
yönelik geçiş düğmesi. Karanlık mod seçimi, tarayıcı önbelleğini temizleyene kadar korunur.

• Yardım: Yardım bölümünde aşağıdaki seçenekler gösterilir:

• Klavye Kısayolları: Klavye kısayolları listesine erişme seçeneği. Daha fazla bilgi için Bkz. Klavye
Kısayollarına Erişme, sayfa 39.

• Hata Raporunu İndir: Hata raporlarını indirme seçeneği. Daha fazla bilgi için Bkz. Hata Raporunu
İndir, sayfa 57.

• Oturumu Kapat:Masaüstü oturumunu kapatma seçeneği. Daha fazla bilgi için Bkz.MasaüstüOturumunu
Kapatma, sayfa 62.
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Ekibinizi Değiştirme
Aktif bir iletişim isteğiniz veya konuşmanız olmadığında ekibinizi değiştirebilirsiniz.

Başlamadan önce

• Masaüstü Uygulamasında oturum açmış olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Agent Desktop'ta
Oturum Açma.

• Birden fazla ekiple ilişkilendirilmiş olmanız gerekir.

Yordam

Adım 1 Masaüstü uygulamasının sağ üst köşesindeki Kullanıcı Profili öğesine tıklayın.

• Varsayılan olarak, Ekip bölümünde, oturum açarken İstasyon Kimlik Bilgileri iletişim
kutusunda seçilen geçerli rolünüz görüntülenir.

• Aktif görevleriniz, etkileşimleriniz veya gelen görev istekleriniz varsa ekibinizi
değiştiremezsiniz. Ekip seçeneği devre dışı bırakılır.

Not

Adım 2 Ekip'e tıklayın.
Adım 3 Ekip bölümünde, Ekip açılan listesinden bir ekip seçin veya listeyi filtrelemek için arama alanını kullanın.

Ekip adları alfabetik sırayla görüntülenir. Varsayılan olarak geçerli ekibiniz seçili olur.Not

Adım 4 Seçimi Kaydet'e tıklayın.

Birden fazla ekiple ilişkilendirilmediğiniz durumda Seçimi Kaydet seçeneği devre dışı bırakılır.Not

Ekip değişikliğini onaylamak için bir istem mesajı gösterilir.

Adım 5 Ekibi Değiştir'e tıklayın.

Ekip değişikliğinin başarılı olduğunu belirten bir mesaj görüntülenir. Yeni ekibin masaüstü düzeni ve
yönlendirme stratejisi (ses veya dijital kanal) uygulanır.

Kanal Kapasitesini Görüntüleme
Yöneticiniz, belirli bir kanaldaki sıra dahil olmak üzere, multimedya profilinize bağlı olarak belirli bir zamanda
her medya kanalında ilgilenebileceğiniz kişi sayısını yapılandırır.

• Kanal kapasitesini görüntülemek için Masaüstü'ınızın sağ üst köşesindeki Kullanıcı Profili seçeneğine
tıklayın.

Kanal Kapasitesi bölümünde, yönlendirme türü ve her medya kanalında ilgilenebileceğiniz kişi sayısı
görüntülenir.
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Medya kanalları arasında Sohbet, E-posta, Ses ve Sosyal Medya yer alır. Örneğin, sayı Ses medya kanalı
rozetinde 1, Sohbet kanalı rozetinde 3 olarak belirtiliyorsa yalnızca bir gelen sesli çağrı ve üç sohbet isteği
almanıza izin verilir.

Medya kanalı rozetleri, yalnızca kapasite ayrılmışsa vurgulanır. Örneğin, Ses için ilgilenebileceğiniz
kişi sayısının 1 ve Sohbet için 0 olarak yapılandırıldığını varsayın. Bu durumda, Ses için medya kanalı
rozeti vurgulanır ancak Sohbet için gri renkte gösterilir.

Not

Medya ayrıntıları aşağıda verilmiştir:

AyrıntılarYönlendirme Türü

Tüm kanallarda aynı anda birden fazla kişiyle ilgilenmenize
izin verir. Örneğin, Sohbet–2, E-posta–4, Ses–1 ve Sosyal
Medya–2.

Karışık

Diğer yapılandırılmış kanallarla birlikte ses veya sohbet
olmak üzere bir adet zorunlu gerçek zamanlı kanalla
ilgilenmenize izin verir. Örneğin, E-posta–4 ve Ses–1.

Karışık Gerçek Zamanlı

Belirli bir zamanda bir seferde yalnızca bir kişiyle
ilgilenmenize izin verir. Örneğin, Ses–1.

Eşleşmeyenler

Bildirim Ayarlarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma
Bildirimler, dikkatinizi gerektirebilecek yeni bir şey olduğunu size bildirerek güncel bilgi edinmenizi sağlar.
Masaüstü bildirimleri uyarıları, yeni mesajları, durum değişikliklerini vb. içerir. Daha fazla bilgi için Bkz.
Masaüstü Bildirimi, sayfa 26.

Masaüstü bildirimlerini etkinleştirmek için:

Başlamadan önce

Masaüstü Uygulamasında oturum açmış olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Agent Desktop'ta Oturum
Açma.

Yordam

Adım 1 Masaüstü uygulamasının sağ üst köşesindeki Kullanıcı Profili öğesine tıklayın.
Adım 2 Kullanıcı Ayarları bölümünde, Bildirim Ayarları'na tıklayın.
Adım 3 Masaüstünüzde bildirimlerin görüntülenmesini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Bildirimleri

Etkinleştir geçiş düğmesine tıklayın.

• Bildirimleri etkinleştirdiğinizde yatay başlık üzerinde (Bildirim Merkezi) simgesi
görüntülenir.

• Bildirimleri Etkinleştir geçiş düğmesi varsayılan olarak etkindir.

Not
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Adım 4 Görsel masaüstü uyarılarının görüntülenmesini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Sessiz Bildirimleri
Etkinleştir geçiş düğmesine tıklayın. Sessiz bildirimleri etkinleştirdiğinizde, masaüstü uyarıları Bildirim
Merkezi'ne iletilir. Daha fazla bilgi için Bkz. Bildirim Merkezi'ne Erişme, sayfa 56.

Sessiz Bildirimleri Etkinleştir geçiş düğmesi varsayılan olarak devre dışıdır.Not

Adım 5 Masaüstü bildirimlerinin ses çalmasını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Sesli Bildirimleri
Etkinleştir geçiş düğmesine tıklayın. Ses düzeyini ayarlamak için kaydırıcıyı kullanabilirsiniz.

a) Sesi kapatmak için simgesine ve sesi açmak için simgesine tıklayın.
b) Varsayılan sesi dinlemek için simgesine tıklayın.

Varsayılan olarak, Sesli Bildirimleri Etkinleştir geçiş düğmesi etkindir ve ses düzeyi yüzde 80'e
ayarlanmıştır.

Not

Bildirim Ayarları'nda yaptığınız değişiklikler, tarayıcı önbelleğini temizleyene kadar korunur. Oturumu
kapatıp yeniden açtığınızda, varsayılan değerler Bildirim Ayarları'na atanır.

Bildirim Merkezi'ne Erişme
Bildirim Merkezi, masaüstü uyarılarını ve bildirimlerini görüntüler.

Bildirim Merkezi'ne erişmek için:

Başlamadan önce

Bildirim Merkezi'ne erişmek için Bildirim Ayarları bölümünde Bildirimleri Etkinleştir seçeneğini
belirlediğinizden emin olun. Daha fazla bilgi için Bkz. Bildirim Ayarlarını Etkinleştirme veya Devre Dışı
Bırakma, sayfa 55.

Yordam

Adım 1 yatay başlık üzerindeki (Bildirim Merkezi) simgesine tıklayın.
Tüm okunmamış bildirimlerin listesi, her bildirimden sonra geçen süreyle birlikte görüntülenir.

Adım 2 (İsteğe bağlı) Tüm mesajlarınızı okundu olarak işaretlemek ve okunmamış bildirimleri temizlemek için
Tümünü Okunmuş Olarak İşaretle'ye tıklayın.

• Simge, okunmamış bildirimlerin sayısını (örneğin, ) gösteren bir rozet görüntüler.

• Masaüstü bildirimi yığınlanabilir ve sizin tarafınızdan otomatik olarak kapatılabilir. Bildirimleri
kapatmak için Bildirimleri Yoksay'a tıklayın.

• Masaüstünden çıkış yaptığınızda masaüstü bildirimleri temizlenir.

Not
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Hata Raporunu İndir
Desktop'ta sorun yaşarsanız sorunu araştırması için Desktop günlüklerini yöneticinize gönderebilirsiniz.

Başlamadan önce

Masaüstü Uygulamasında oturum açmış olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Agent Desktop'ta Oturum
Açma.

.

Yordam

Adım 1 Masaüstü uygulamasının sağ üst köşesindeki Kullanıcı Profili öğesine tıklayın.
Adım 2 Yardım bölümünde, Hata Raporunu İndir'e tıklayın.

Masaüstü hata raporunu başarıyla indirdikten sonra, sorunu araştırması için raporu yöneticinizle
paylaşabilirsiniz.

• Masaüstü bağlantı hatasını giderirken bile hata raporunu indirebilirsiniz.

• Hata Raporunu İndir seçeneğine tıklamadan önce tarayıcınız donuyor veya çöküyorsa ve
tarayıcınızı yeniden başlatmanız gerekiyorsa Hata Raporunu İndir seçeneğine hemen
tıklamayın.

Tarayıcıyı yeniden başlattığınızda, günlükler artık kullanılamaz. Masaüstü sorunu yeniden
göstermeye başlayana kadar bekleyin ve ardından seçeneği belirleyin.

Not

Webex Uygulaması
Cisco tarafından sunulan Webex Uygulaması; video konferanslar, çevrimiçi toplantılar, ekran paylaşımları
ve web seminerlerine yönelik bir kurumsal çözümdür. Daha fazla bilgi için Bkz. https://www.webex.com/
all-new-webex.html.

Webex Uygulaması mesajlaşma, arama ve toplantı işlevleriyle birlikte Agent Desktop içinde yapılandırılır.
Böylece, Agent Desktop'tan uzaklaşmadan kuruluşunuzun diğer temsilcileri, gözetmenleri ve konu uzmanları
(SME'ler) ile işbirliği yapabilirsiniz. Ancak çağrı kontrolü kullanılamaz. Çağrı almak ve yapmak için hala
harici, gömülü olmayan Webex Uygulaması gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Çağrı Uygulamaları.

Yöneticiniz masaüstü düzenini güncelleyerek Webex Uygulaması özelliğini yapılandırır.

Gözetmenler ve SME'ler, Webex İstemcisi'ni sistemlerine (kişisel cihaz) indirmeli veyaWebex Uygulaması'na
Web İçinWebex Uygulaması'nı (https://web.webex.com/) kullanarak erişmelidir. Webex İstemcisi, sisteminize
(kişisel cihaz) indirilen Webex Uygulaması'ni ifade eder. Daha fazla bilgi için bkz. Uygulamayı İndirme.
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Webex İstemcisi'nde uygunluk durumunuzu Rahatsız Etmeyin (DND) olarak ayarladıysanız Agent
Desktop'ta gelen sesli çağrılar için tarayıcı bildirimleri görüntülenmez. Webex İstemcisi'ne uç nokta
cihazı olarak erişme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Temsilci Cihazları, sayfa 4.

Not

Bildirimler

Bildirimler, ilgilenmeniz gereken yeni Webex Uygulaması olayları hakkında sizi uyarır. Bildirimler, Webex
Uygulaması'nı kullanıp kullanmamanıza bakılmaksızın gösterilir. Daha fazla bilgi için Bkz. Bildirimler, sayfa
25.

• Webex UygulamasıAgent Desktop içindeki yalnızca Rahatsız Etmeyin (DND) özelliğini destekler.
Bildirimlerde (Ayarlar > Bildirimler) belirtilen tercihleri desteklemez.

• Uygunluk durumunuzu DND olarak ayarladığınızda bile, aşağıdaki senaryoda Agent Desktop'ta
bildirim alabilirsiniz:

Agent Desktop'ta oturum açtığınızı, uygunluk durumunuzu DND olarak ayarladığınızı ve Agent
Desktop içindeki Webex Uygulaması'nı içinde simge durumuna küçültmediğinizi ya da
kapatmadığınızı düşünün. Bu arada, diğer örneklerde (Webex İstemcisi veya Web İçin Webex
Uygulaması) Webex Uygulaması'na eriştiniz. Bir bildirim alabilirsiniz. Ancak bildirime
tıkladığınızda veya Agent Desktop içinden Webex Uygulaması'na erişim sağladığınızda, Agent
Desktop'ta başka bildirim görüntülenmez.

Not

Bildirim - Tarayıcı

Webex Uygulaması veya Agent Desktop aktif değilse tarayıcı bildirimleri görüntülenir. Daha fazla bilgi için
Bkz. Bildirim - Tarayıcı, sayfa 25.

İstendiğinde seçeneği belirleyerek veya tarayıcı ayarlarınızdan izinleri etkinleştirerek Web İçin Webex
Uygulaması'na (https://web.webex.com/) yönelik bildirimlere izin vermelisiniz. Daha fazla bilgi için tarayıcı
ayarlarınızın site izni bölümüne bakın.

Webex Uygulaması'nı Agent Desktop ve Webex İstemcisi içinde kullanıyorsanız iki bildirim alırsınız.
Yani, Agent Desktop'ta ve Webex İstemcisi'nde. Agent Desktop içindeki en iyi kullanıcı deneyimi için
Webex İstemcisi oturumunu kapatmanız önemle tavsiye edilir.

Not

Masaüstü Bildirimi

Webex Uygulaması'nı simge durumuna küçülttüyseniz veya kapattıysanız Agent Desktop'ta masaüstü
bildirimleri görüntülenir. Daha fazla bilgi için Bkz. Masaüstü Bildirimi, sayfa 26.

Webex simgesi, okunmamış konuşmaların sayısını gösteren bir rozet (örneğin, ) görüntüler. Webex
Uygulaması bildirimleri, Bildirim Merkezi'ne dahil değildir.
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Uygunluk durumunuzu DND olarak ayarladıysanız Agent Desktop'ta sesli çağrılar ve konuşmalar için
bildirim görüntülenmez. AncakWebex simgesi, okunmamış konuşmaların ve cevapsız çağrıların sayısını
gösteren bir rozet görüntüler.

Not

Kısıtlamalar

Agent Desktop'ın ve Webex Uygulaması'nın genişliğini değiştirdiğinizde, simgeler ve arama metin kutusu
gibi öğeler Webex Uygulaması'nda üst üste gelir. Agent Desktop'ta görüntülenen Webex Uygulaması'nın
varsayılan boyutu 900 x 600 pikseldir (genişlik x yükseklik).

Webex Uygulaması'ndaki öğeleri görüntülemek için tercih edilen genişlik:

• Webex Uygulaması'ndaki Gezinti menüsü ve Kişiler ve Alanlar Listesi bölmesi genişletildiğinde:
Webex Uygulaması'nın tercih edilen genişliği 800 piksel veya daha fazladır.

• WebexUygulaması'ndakiGezintimenüsü veKişiler ve Alanlar Listesi bölmesi daraltıldığında:Webex
Uygulaması'nın tercih edilen genişliği 660 piksel veya daha fazladır.

Webex Uygulaması'na Erişim
Webex Uygulaması uygulamasına Agent Desktop üzerinden erişmek için:

Başlamadan önce

Agent Desktop Uygulamasında oturum açmış olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için Bkz. Agent Desktop'ta
Oturum Açma, sayfa 43.

Yordam

Adım 1 yatay başlık üzerinde görüntülenen (Webex) simgesine tıklayın. Alternatif olarak, Webex Uygulaması'na
Ctrl Shift 3 klavye kısayolunu kullanarak da erişebilirsiniz.

Webex Uygulaması penceresi, Agent Desktop uygulamasının sağ alt köşesinde görünür. GörüntülenenWebex
Uygulaması penceresinin varsayılan boyutu 900 x 600 pikseldir (genişlik x yükseklik). Daha fazla bilgi için
Bkz. Kısıtlamalar, sayfa 59.

Varsayılan olarak, Hoş Geldiniz Alanı sayfası, bir karşılama mesajıyla birlikte görüntülenir.

• Webex Uygulaması Çoklu Oturum Açma (SSO) özelliği desteklendiğinden, oturum açma
kimlik bilgilerinizi yeniden girmenizi gerektirmez.

• Web tarayıcısını Agent Desktop oturumunu kapatmadan kapattığınızda ve Agent Desktop

uygulamasına aynı tarayıcıdan tekrar eriştiğinizde,Webex Uygulaması penceresi simgesine
tıklamadan açılır.

• WebexUygulaması hesabınızı etkinleştirmediyseniz veyaWebex Uygulaması üzerinde oturum
açma ile ilgili sorun yaşıyorsanız yöneticinizle iletişime geçin. Daha fazla bilgi için bkz.
Webex'te Oturum Açma Sorunları.

Not
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Webex Uygulaması ekran çözünürlüklerinin tümünde kolay okuma ve gezinme sağlayan uyarlanabilir bir
görünümü destekler. Daha fazla bilgi için Bkz. Yanıtlama Hızı, sayfa 45.

Webex Uygulaması kullanıcı arabirimi hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kullanıcı Arabiriminiz.

Adım 2 Webex Uygulaması üzerinde aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilirsiniz:

• Doğrudan başka bir temsilciye veya bir grup alanına mesaj gönderme, mesajlarınızı düzenleme ve içerik
paylaşma. Daha fazla bilgi için bkz. Mesaj.

• Başka bir temsilciyi arana ve arama tercihlerini ayarlama. Daha fazla bilgi için bkz. Çağrı.

• Gelen arama için sesli bir uyarı alırsınız.

• Aynı anda Agent Desktop üzerinde müşteriden ve Webex Uygulaması üzerinde iş
arkadaşınızdan gelen bir çağrı alabilirsiniz. Önce müşteriden gelen çağrıyı kabul etmek
iyi bir uygulamadır.

• WebexUygulaması üzerinde gelen bir çağrıyı kabul ettiğinizde, zamanlayıcı ismin yanında
görünür. Webex Uygulaması küçültüldüğünde, kayan bir çubuk olarak görüntülenir ve
zamanlayıcı üzerinde görünür durumda olur.

• Bir müşteriden gelen veya müşteriye giden bir çağrıyla ilgilenirken, Webex Uygulaması
üzerinde iş arkadaşınızdan gelen çağrı alabilirsiniz. Önce müşteriyle yaptığınız sesli
çağrıyı sonlandırmak ve ardından Webex Uygulaması'ndaki çağrıya katılmak iyi bir
uygulamadır.

• Müşteri etkileşimleriyle meşgul olduğunuzda veya mesajlar ya da çağrılarla rahatsız
edilmeden bir süre çalışmanız gerektiğinde, Webex Uygulaması üzerinde uygunluk
durumunuzu Rahatsız Etmeyin (DND) olarak ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz.
Meşgul Olduğunuzu Bildirme.

Not

• Toplantı planlama, toplantı tercihlerinizi ayarlama ve toplantıları kaydetme. Daha fazla bilgi için bkz.
Toplantı.

• Webex Uygulaması üzerinde bir toplantı isteğini kabul ettiğinizde, zamanlayıcı toplantı
odasının yanında görünür. Webex Uygulaması küçültüldüğünde, kayan bir çubuk olarak
görüntülenir ve zamanlayıcı üzerinde görünür durumda olur.

• Yöneticiniz, Webex Enterprise Edition için toplantı ayrıcalıklarını tanımlar.

Not

• Profilinizi, durumunuzu, bildirimlerinizi ve arka planınızı güncelleme. Daha fazla bilgi için bkz.Webex'i
Kişiselleştirme.
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• Agent Desktop ve Webex Uygulaması kullanıcı profilinde görüntülenen profil resmi
aynıdır.

• Varsayılan olarak, Webex Uygulaması, Agent Desktop arka plan temasını görüntüler.
Ancak, Webex Uygulaması arka plan temasını Varsayılan veya Açık olarak
değiştirebilirsiniz (Ayarlar > Görünüm).

• Webex Uygulaması arka plan teması, Agent Desktop arka plan temasına göre
önceliklidir.

• Agent Desktop uygulamasını yeniden yüklerseniz veya oturumu kapatırsanız ve
tekrar oturum açarsanız Webex Uygulaması, Agent Desktop arka plan temasını
görüntüler.

Not

Webex Uygulaması işlevleri ve kullanımı hakkında daha fazla bilgi için bkz. Webex'e Hoş Geldiniz.

Adım 3 (İsteğe bağlı) Webex Uygulaması'nı sürüklemek veya yeniden boyutlandırmak için aşağıdakileri yapın:

• Webex Uygulaması'nı sürüklemek için fare imlecini Webex Uygulaması başlığının üzerine getirin. Fare
işaretçisi olarak değişir. Tıklayıp Webex Uygulaması'nı gerekli konuma sürükleyin.

• Webex Uygulaması'nı yeniden boyutlandırmak için fare imleciniWebex Uygulaması kenarlığının üzerine

getirin. İşaretçi, işaretçinin yerleşimine bağlı olarak veya (boyutlandırma tutamacı) olarak
değişir. Webex Uygulaması'nı yeniden boyutlandırmak için boyutlandırma tutamacını tıklayıp sürükleyin.

• Webex Uygulaması'nı 480 x 320 piksellik minimum genişlik ve yüksekliğin ötesine yeniden
boyutlandıramazsınız. Bu durum, Webex Uygulaması'nda yer alan içeriğin okunabilir olarak kalmasını
sağlar.

• Webex Uygulaması'nı büyütmek için simgesine tıklayın.Webex Uygulaması büyütüldüğünde, Agent
Desktop bildirimleri Webex Uygulaması'nın sağ üst köşesinde görüntülenir.

• Webex Uygulaması'nı küçültmek için simgesine tıklayın. Alternatif olarak, Ctrl+Shift+1 klavye
kısayolunu kullanın.Webex Uygulaması küçültüldüğünde, kayan bir çubuk olarak görüntülenir ve Agent
Desktop üzerinde istenen konuma sürüklenebilir.

• KüçültülmüşWebex Uygulaması'nı eski hâline getirmek için Webex Uygulaması kayan çubuğuna

tıklayın. Alternatif olarak, Ctrl+Shift+1 klavye kısayolunu kullanın veya simgesine tıklayın.

• Webex Uygulaması'nı kapatmak için simgesine tıklayın.

• Kapatılan Webex Uygulaması'nı açmak için simgesine tıklayın. Alternatif olarak, Ctrl+Shift+3
klavye kısayolunu kullanın.

• Webex Uygulaması'nın kayan çubuğu, boyutu ve konumu, sayfalar arasında geçiş yaptığınızda veya
yeniden yüklediğinizde ya da Agent Desktop oturumunu kapattığınızda bile kalıcıdır ve siz tarayıcı
önbelleğini temizleyene kadar korunur.
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Agent Desktop'tan Webex Uygulaması oturumunu kapatamazsınız. Agent Desktop oturumunu
kapattığınızda Webex Uygulaması oturumunuz da kapatılır. Daha fazla bilgi için Bkz. Masaüstü
Oturumunu Kapatma, sayfa 62.

Not

Webex Uygulaması ile İlgili Sorunları Giderme

Webex Uygulaması ile ilgili sorunları gidermek için aşağıdakileri gerçekleştirebilirsiniz:

• Hatanın takip kimliğini paylaşın. Daha fazla bilgi için Bkz. Desktop ile İlgili Sorunları Giderme, sayfa
51.

• Agent Desktop günlüklerini paylaşın. Daha fazla bilgi için Bkz. Hata Raporunu İndir, sayfa 57.

• Webex Uygulaması'tan (Profil ve Tercihler > Yardım > Günlükleri Gönder) günlükleri gönderin.
Daha fazla bilgi için bkz. Webex Desteği.

• Tarayıcı önbelleğini temizleyin ve Agent Desktop'ta yeniden oturum açmayı deneyin.

WhatsApp Konuşmasına Emoji Ekleme
Temsilciler yanıta emoji ekleyerek konuşmayı etkili ve etkileşimli hâle getirebilir.

Yordam

Adım 1 Oluşturma kutusundaki Emoji simgesine tıklayın.

Ekranda yapılandırılmış emojilerin listesini içeren bir modül görünür.

Adım 2 Konuşmaya eklemek istediğiniz emojiye tıklayın.

Masaüstü Oturumunu Kapatma

Masaüstü oturumunu kapatmak için tarayıcınızı kapatmayın. Aktif konuşmanız varsa Masaüstü
oturumunuzu kapatamazsınız. Oturumu kapatmadan önce tüm aktif konuşmalarınızı tamamlayın. Daha
fazla bilgi için bkz. Toparlama Nedenini Uygulama, sayfa 49.

Önemli

Agent Desktop oturumunu kapatmak için:

Başlamadan önce

Müşteri ile gerçekleştirdiğiniz aktif çağrıyı tamamlayın.
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Yordam

Adım 1 DurumunuzunBoşta olarak ayarlandığından emin olun.Masaüstü uygulamasının sağ üst köşesindekiKullanıcı
Profili öğesine tıklayın.

Adım 2 Oturumu Kapat'a tıklayın.

• Devam eden herhangi bir konuşmanız yoksa ve Uygun veya Boşta durumundaysanız
gözetmeniniz Masaüstü oturumunuzu kapatabilir. Masaüstü'a erişmek için tekrar oturum
açmanız gerekir. Daha fazla bilgi için Bkz. Agent Desktop'ta Oturum Açma, sayfa 43.

• Oturumu kapatmadan önce onay mesajı görüntülenir.

Not

Cisco Webex Contact Center Agent Desktop Kullanıcı Kılavuzu
63

Agent Desktop ile çalışma
Masaüstü Oturumunu Kapatma



Cisco Webex Contact Center Agent Desktop Kullanıcı Kılavuzu
64

Agent Desktop ile çalışma
Masaüstü Oturumunu Kapatma



B Ö L Ü M 3
Sesli Çağrıları Yönetme

Yöneticiniz tarafından size atanan izinlere bağlı olarak müşteri çağrılarını almak, yanıtlamak ve çağrı yapmak
için masaüstünü kullanabilirsiniz.

• Çağrı Yanıtlama, sayfa 65
• Çağrıyla İlişkili Veri Değişkenleri, sayfa 67
• Çağrıyı Bekletme ve Sürdürme, sayfa 68
• Sesli Çağrıları Kaydetme, sayfa 69
• Çağrı Aktarma, sayfa 69
• Danışma Çağrısı Başlatma, sayfa 71
• Dış Arama Çağrısı Yapma, sayfa 76
• Giden Önizleme Kampanya Çağrısı Yapma, sayfa 79
• Çağrı Sonlandırma, sayfa 80

Çağrı Yanıtlama
Yöneticiniz gerekli izinleri sağlamışsa müşteri çağrılarını alabilirsiniz. Bir müşteriden (gelen arama) arama
aldığınızda,bağlantı açılır penceresi iletişim isteği açılır penceresini takip eder.İletişim isteği açılır penceresi,

Gelen Çağrı etiketini, (Gelen Çağrı) simgesini, yöneticiniz tarafından yapılandırılan değişkenleri ve
çağrıyı aldığınızdan bu yana geçen süreyi gösteren bir zamanlayıcıyı görüntüler. Gelen çağrının durumu

Çalıyor olarak görüntülenir.İletişim isteği açılır penceresi Gelen Çağrı etiketini, (Gelen Çağrı) simgesini,
müşterinin telefon numarasını, DNIS'yi (Çevrilen Numara Tanımlama Hizmeti), çağrıyı size yönlendiren
sıranın adını ve çağrıyı almanızdan bu yana geçen süreyi gösteren bir zamanlayıcı görüntüler. Gelen çağrının
durumu Çalıyor olarak görüntülenir.

Çağrıyı kullanılabilir en uzun süre içinde kabul etmezseniz çağrı sıraya döndürülür ve sistem, durumunuzu
YYYY olarak değiştirir. DurumunuzuUygun veyaBoşta olarak değiştirmeye yönelik seçeneklerin bulunduğu
bir açılır pencere görünür. YYYY açılır penceresi hakkında daha fazla bilgi için bkz. Temsilci Uygunluk
Durumları, sayfa 28.

YYYY durumunda olduğunuzda, çağrı alamazsınız. Yeni sesli çağrılar da dahil olmak üzere herhangi
bir medya kanalının isteklerini almak için YYYY olan durumunuzu manuel olarak Uygun şeklinde
değiştirmeniz gerekir.

Not
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Çağrıları yanıtlamak için:

Başlamadan önce

Müşteri çağrılarını kabul etmek için Uygun durumunda olmanız gerekir.

Yordam

Adım 1 Masaüstünüzde bir çağrı isteği aldığınızda, yanıtlamak için fiziksel telefonunuzu kullanın.
Zamanlayıcı başlar ve Etkileşim Kontrolü bölmesi görüntülenir.

Adım 2 Bir çağrıyla ilgilenirken Etkileşim Kontrolü bölmesinde aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilirsiniz:

• Çağrıyla ilişkili değişkenleri güncelleme. Daha fazla bilgi için Bkz. Çağrıyla İlişkili Veri Değişkenlerini
Düzenleme, sayfa 67.

• Aktif çağrıyı bekletme ve sürdürme. Daha fazla bilgi için Bkz. Çağrıyı Bekletme ve Sürdürme, sayfa
68.

• Sesli çağrıyı kaydetme ve kaydı duraklatma. Daha fazla bilgi için Bkz. Sesli Çağrıları Kaydetme, sayfa
69.

• Çağrıları bir sıraya, temsilciye veya çevirme numarasına aktarma. Daha fazla bilgi için Bkz. Çağrı
Aktarma, sayfa 69.

• Bir sıra, temsilci veya çevirme numarasıyla danışma çağrısı başlatma. Daha fazla bilgi için Bkz. Danışma
Çağrısı Başlatma, sayfa 71.

• Siz, müşteri ve başka bir temsilci arasında üç yönlü iletişim başlatma. Daha fazla bilgi için Bkz. Konferans
Çağrısı Başlatma, sayfa 74.

Adım 3 Sonlandır'a tıklayın. Daha fazla bilgi için Bkz. Çağrı Sonlandırma, sayfa 80.

Geri Arama
Müşteriler, telefonla arayarak veya bir çağrı merkezinin sohbet botunu (Sanal Temsilci) kullanarak bir IVR
(Etkileşimli Sesli Yanıt) üzerinden geri arama almayı seçebilirler.

Müşteri, bir temsilcinin çağrıyı yanıtlaması için çağrı merkezi sırasında beklemek yerine, nezaketen geri
arama yapılmasını tercih edebilir.

Geri arama istekleri Webex Contact Center sistemine gönderilir. Bir temsilci uygun olduğunda, sistem
müşteriye geri arama başlatır. Müşteriye çağrımerkezinin yoğun olduğu saatlerde veya mesai dışı saatlerinde
geri arama seçeneği sunulabilir.

Geri arama istekleri, size gelen arama isteği olarak yönlendirilir. Geri arama iletişim isteği açılır penceresinde,

Geri Arama etiketi, (Geri Arama) simgesi, müşterinin telefon numarası, DNIS (ÇevrilenNumara Tanımlama
Hizmeti), çağrıyı size yönlendiren sıra ve çağrıyı aldığınızdan bu yana geçen süreyi gösteren bir zamanlayıcı
görüntülenir. Gelen çağrının durumu Çalıyor olarak görüntülenir.

Müşteri çağrıyı kabul ederse müşteriyle bağlantı kurarsınız ve Etkileşim Kontrolü bölmesi görüntülenir. Bir
çağrıyla ilgilenirken gerçekleştirebileceğiniz görevler hakkında daha fazla bilgi için bkz. ÇağrılarıYanıtlama.
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• Müşteri çağrıyı yanıtlamazsa çağrı, sıraya döndürülür.

• İletişim merkezi, veri merkezi veya kiracı için belirlenen eşzamanlı çağrı sayısı için maksimum
sınıra ulaştıysa daha fazla çağrı yapamazsınız ve Agent Desktop'ta ilgili neden kodları görüntülenir.
Eşzamanlı çağrı sayısı için maksimum sınır hakkında daha fazla bilgi için bkz. DışArama Çağrısı
Yapma, sayfa 76.

Not

Çağrıyla İlişkili Veri Değişkenleri
Çağrıyla İlişkili Veri (CAD) değişkenleri, yöneticinin destek talebi numarası veya müşterinin herhangi bir
eylem kodu gibi arama verilerini toplamasına olanak tanır. Akış Tasarımcısı'nda yöneticiniz değişkenleri,
değişkenlerin etiketlerini ve bunların EtkileşimKontrolü'ta görünme sıralarını yapılandırır. EtkileşimKontrolü
bölmesinde en fazla 30 değişken görüntülenir. Yöneticiniz CAD değişkenlerini düzenlenebilir olarak
yapılandırmışsa görüşme sırasında, CAD değişkenlerini düzenleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Bkz.
Çağrıyla İlişkili Veri Değişkenlerini Düzenleme, sayfa 67.

Yöneticiniz, kişi tanımlayabilir bilgiler (PII) ve kuruluşunuzun verileri gibi hassas bilgiler içeren değişkenleri
güvenli olarak işaretler. Değişken güvenli olarak işaretlenmişse Etkileşim Kontrolü bölmesindeki alan adının
yanında (Güvenli Değişken) simgesi gösterilir.

Çağrıyla İlişkili Veri Değişkenlerini Düzenleme
Bir veya daha fazla CAD değişkenini Etkileşim Kontrolü bölmesini kullanarak düzenleyebilirsiniz.

Başlamadan önce

Çağrı isteğini kabul etmiş olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için Bkz. Çağrı Yanıtlama, sayfa 65.

Yordam

Adım 1 Düzenlenebilir bir alanın metin kutusuna tıklayın ve uygun bir değer girin. Örneğin, bir destek talebi numarası
veya eylem kodu girin.

Bir CAD değişken değeri için maksimum 256 karakter girebilir veya yapıştırabilirsiniz.Not

Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

• Mevcut bir değeri değiştirmek için değeri seçin ve yeni bir değerle üzerine yazın.

• Bir CAD değişken değerini kopyalamak için fare işaretçisini bilginin üzerine getirin ve ardından
simgesine tıklayın.

• Tarih ve saati seçmek için (Tarih Seçici) simgesine tıklayın veya alana tıklayın.
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• Bir çağrıda danışma sırasında veya çağrıyı aktarırken, birden fazla temsilci aynıCADdeğişkeni
değerini aynı anda düzenlerse ilk kaydedilen değişiklikler görüntülenir ve diğer temsilciye bir
mesajla bilgi verilir. Örneğin, iki temsilcinin (Temsilci A ve Temsilci B) aynıCAD değişkenini
aynı anda düzenlediğini ve Temsilci A'nın değeri kaydettiğini düşünün. Bu durumda, Temsilci
B tarafından girilen değerin üzerine yazılır ve Temsilci B'ye bir mesajla bilgi verilir.

• Tarih ve saate karşılık gelen bir CAD değişkenini düzenlerken değişken değerini kaydetmek
için desteklenen uluslararası standarda uyun.

Not

Adım 2 CAD değişkeni değerlerini gerektiği gibi düzenledikten sonra Kaydet'e tıklayın.

CAD değişkeni değerlerindeki değişiklikleri kaydetmeden uzaklaşmaya çalışırsanız bir mesajla uyarı alırsınız.

• Yönlendirme yapılandırmasına veya Akış Tasarımcısı'ndaki olaylara bağlı olarak sistemin
güncellenen CAD değişkeni değerlerini görüntülemesinde bir gecikme yaşanabilir. CAD
değişkeni değerlerinin kaydedilmesi, ağ kullanılabilirliğine ve diğer operasyonel hususlara
bağlıdır.

Not

Önceden kaydedilmiş değerleri almak için Geri Al'a tıklayın.

Çağrıyı Bekletme ve Sürdürme
Başka bir temsilciye danışabilmeniz veya ek müşteri bilgilerini arayabilmeniz için müşteriyi beklemeye
alabilirsiniz.

Bir çağrıyı beklemeye almak için:

Başlamadan önce

Çağrı isteğini kabul etmiş olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Çağrı Yanıtlama, sayfa 65.

Yordam

Adım 1 Beklet'e tıklayın.
Zamanlayıcının yanında Çağrı Beklemede durumu görüntülenir. Bitir düğmesi devre dışıdır.

Adım 2 Bir aramayı beklemeden çıkarmak için Sürdür'e tıklayın.

Başka bir temsilciye danışmanız sırasında, müşteriyle olan çağrınız otomatik olarak beklemeye
alınır. Müşteriyi bekleme durumundan çıkardığınızda, danıştığınız temsilci otomatik olarak
beklemeye alınır. Her iki çağrı aynı anda beklemeye alınamaz. Başka bir temsilciye danışma
hakkında daha fazla bilgi için bkz. Danışma Çağrısı Başlatma, sayfa 71.

Not
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Sesli Çağrıları Kaydetme
Müşteriyle olan aramanız, yalnızca yöneticiniz sizin için çağrı kaydetme özelliğini etkinleştirmişse kaydedilir.

Yöneticiniz kuruluşunuz için Gizlilik Kalkanı özelliğini etkinleştirdiyse müşteriden kredi kartı bilgileri
gibi hassas bilgileri alırken çağrı kaydını duraklatabilirsiniz. Gözetmeniniz kaydı ne zaman duraklatmanız
gerektiği konusunda sizi yönlendirir.

Not

Bir çağrı kaydını duraklatmak ve devam ettirmek için:

Başlamadan önce

Çağrı isteğini kabul etmiş olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için Bkz. Çağrı Yanıtlama, sayfa 65.

Yordam

Adım 1 Aktif çağrının kaydını duraklatmak için Kaydı Duraklat'a tıklayın.

Yöneticiniz, masaüstünün çağrı kaydını duraklatacağı süreyi belirtir. Süre geçtikten sonra, masaüstü otomatik
olarak devam eder.

simgesi, kaydın devam etmek olduğunu gösterir.Not

Adım 2 (İsteğe bağlı) Dilediğiniz zaman kaydı manuel olarak devam ettirmek için Kaydı Başlat'a tıklayın.

Çağrı Aktarma
Bir müşteri sorgusunu çözümleyemiyorsanız ve aktif sesli çağrıyı (gelen veya giden) yönlendirmek istiyorsanız
çağrıyı başka bir temsilciye veya gözetmene aktarabilirsiniz.

Aktif çağrıyı bir sıraya, temsilciye, bir giriş noktasına veya çevirme numarasına aktarmak için:

Başlamadan önce

Çağrı isteğini kabul etmiş olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için Bkz. Çağrı Yanıtlama, sayfa 65.

Yordam

Adım 1 Aktar'a tıklayın.
Aktarma İsteği iletişim kutusu görüntülenir.

Adım 2 Aktif çağrıyı bir sıraya, temsilciye, bir giriş noktasına veya çevirme numarasına aktarabilirsiniz. Bir sıra,
temsilci veya çevirme numarası seçerken şunları göz önünde bulundurun:
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• Temsilci: Açılan listeden bir temsilci seçebilir veya listeyi filtrelemek için arama alanını kullanabilirsiniz.
Açılan listede, uygun temsilcilerin adları görüntülenir. Temsilci adının önünde yeşil bir simge bulunur.
Daha fazla bilgi için bkz. Temsilci Uygunluk Durumları, sayfa 28.

Çağrıyı bir temsilciye aktarmadan önce aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

• Çağrıyı Toparlama durumundaki bir temsilciye aktaramazsınız.

• Gizli aktarma sırasında, hedef temsilcinin (çağrıyı alan temsilci) Uygun durumda olması
gerekir. Hedef temsilci kabul etmezse çağrı düşer.

Not

• Sıra: Açılan listeden gerekli giriş noktasını veya sırayı seçebilir ya da listeyi filtrelemek için arama
alanını kullanabilirsiniz. Açılan listede, çağrıyı aktarmak için kullanılabilen sıralar ve giriş noktaları
görüntülenir.

Yöneticiniz iş akışlarını, sıraları ve giriş noktalarını kuruluş gereksinimlerinize göre tanımlar. Çağrıyı
bir giriş noktasına aktarırken, çağrıyı geçerli iş akışıyla ilişkili bir giriş noktasına veya farklı bir iş
akışına aktarabilirsiniz. Örneğin, müşteriyle bir banka kartı sorgusu için etkileşim kurduğunuzu ve
müşterinin kredi kartı bilgileriyle işlem yapmayı planladığını düşünün. Artık aramayı banka kartı iş
akışından kredi kartı iş akışına aktarabilirsiniz.

Çağrı bir giriş noktasına aktarıldığında, aynı ada ve veri türüne sahip CAD değişkenleri yeni iş akışına
taşınır. Örneğin, akış1'deki çağrıyı (EP_BankaKartı) akış2'ye (EP_Kredi Kartı) aktardığınızı ve akış2'nin
(EP_Kredi Kartı) aktif iş akışı olduğunu düşünün:

• Aynı veri türüne sahip CAD değişkenleri: Hem akış1 hem de akış2'de Tamsayı türünde bir CAD
değişkeni olan customerID varsa customerID CAD değişkeninin değeri akış1'den akış2'ye
kopyalanır.

• Farklı veri türlerine sahip CAD değişkenleri: Akış1 ve akış2'nin, akış1'de Tamsayı ve akış2'de Dize
veri türünde var1 CAD değişkeni varsa bu durumda var1, akış1'den akış2'ye taşınmaz.

• Dinamik güncellemeleri olan CAD değişkenleri (hesap bakiyesi gibi): Hem akış1 hem de akış2'de
Tamsayı türünde acBalance adında bir CAD değişkeni varsa ve değişken değerini dinamik olarak
güncelleyen Değişken Ayarla gibi etkinlikler varsa bu durumda akış2'deki acBalance yeni bir
değere sahip olur.

Bir çağrı bir giriş noktasına aktarıldığında, çağrı tekrar size yönlendirilemez.Not

• Çevirme Numarası: Numara veya ad girebilir, açılan listeden numara veya ad seçebilir ya da listeyi
filtrelemek için arama alanını kullanabilirsiniz. Açılan listede, kurumsal adres defteriniz görüntülenir.
Adlar, adres defterindeki numaralarla birlikte listelenir.

Agent Desktop, tuş takımında yalnızca + (artı), # (diyez), * (yıldız) ve : (iki nokta üst üste) (Çevirme
Numarası) özel karakterlerini destekler. Çevirme Numarası alanına özel karakterler içeren bir numara
kopyalarsanız Agent Desktop, yalnızca desteklenen özel karakterleri korur ve çağrıyı aktarmanıza izin
vermeden önce diğer tüm özel karakterleri kaldırır.
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• Agent Desktop, girdiğiniz çevirme numarasının biçimini doğrular. Çevirme numarası
3-14 basamaklı olabilir ve desteklenen özel karakterleri içerebilir.

• Çevirme numarası aşağıdaki biçimleri destekler:

• ABD Biçimi: + [Ülke Kodu][Alan Kodu][Yedi Haneli Telefon Numarası]

Örneğin, +12015532447

• E.164 numara biçimi: [+] [Ülke Kodu] [Numara]

Örneğin, +11234567890

• IDD (Uluslararası Doğrudan Çevirme) biçimi: [IDD][Ülke Kodu][Numara]

Örnek, 01161123456789

• Gizli aktarım başlatırken, çevirme numarası olarak giriş noktası numarası kullanmayın.

Not

Adım 3 (İsteğe bağlı) Temsilcilerin, sıraların ve çevirme numaralarının en son listesini almak için (Listeyi Yenile)
simgesine tıklayın.

Alınan liste, geçerli temsilci uygunluk durumlarını görüntüler.

Adım 4 Aktar'a tıklayın.
Aktarma isteği başlatılır ve Toparlama Nedenleri iletişim kutusu görüntülenir. Daha fazla bilgi için bkz.
Toparlama Nedenini Uygulama, sayfa 49.

Çağrıyı hemen aktarmak istiyorsanız (gizli aktarma) Temsilci veya Çevirme Numarası'nı seçin
ve Aktar'a tıklayın. Çağrı, uygun durumdaki bir temsilci tarafından yanıtlanır.

Not

Danışma Çağrısı Başlatma
Bir müşteriyle aktif çağrı sırasında başka bir temsilciyle danışma çağrısı başlatabilirsiniz.

Başlamadan önce

Bir müşteriyle aktif çağrıda olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için Bkz. Çağrı Yanıtlama, sayfa 65.

Yordam

Adım 1 Danış'a tıklayın.

Danışma İsteği iletişim kutusu görüntülenir.

Başka bir temsilciyle etkileşim kurmak için bir telefon cihazı (sabit telefon veya softphone)
kullanmak yerine, Agent Desktop uygulamasında Danışma İsteği iletişim kutusunu kullanarak bir
danışma çağrısı başlatmanız önerilir.

Not
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Adım 2 Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

• Temsilci: Açılan listeden bir temsilci seçebilir veya listeyi filtrelemek için arama alanını kullanabilirsiniz.
Açılan liste, danışma çağrısı için uygun temsilcilerin adlarını görüntüler. Temsilci adının önünde, geçerli
Uygunlik durumunu gösteren renkli bir simge bulunur. Örneğin, Uygun durumunun önünde yeşil bir
simge bulunur. Daha fazla bilgi için bkz. Temsilci Uygunluk Durumları, sayfa 28.

• Sıra: Açılan listeden gerekli sırayı seçebilir veya listeyi filtrelemek için arama alanını kullanabilirsiniz.
Açılan liste, danışma çağrısı için kullanılabilen sıraları görüntüler.

Sistem, seçilen sırada uygun bir temsilci arar. Beklemek istemiyorsanız başlatılan danışma
isteğini iptal etmek için Danışmayı İptal Et'e tıklayın.

Not

• Çevirme Numarası: Numara veya ad girebilir, açılan listeden numara veya ad seçebilir ya da listeyi
filtrelemek için arama alanını kullanabilirsiniz. Açılan listede, kurumsal adres defteriniz görüntülenir.
Adlar, adres defterindeki numaralarla birlikte listelenir.

Agent Desktop, tuş takımında yalnızca + (artı), # (diyez), * (yıldız) ve : (iki nokta üst üste) (Çevirme
Numarası) özel karakterlerini destekler. Çevirme Numarası alanına özel karakterler içeren bir numara
kopyalarsanız Agent Desktop, yalnızca desteklenen özel karakterleri korur ve danışma çağrısı başlatmadan
önce diğer tüm özel karakterleri kaldırır.

• Agent Desktop, girdiğiniz çevirme numarasının biçimini doğrular. Çevirme numarası
3-14 basamaklı olabilir ve desteklenen özel karakterleri içerebilir.

• Çevirme numarası aşağıdaki biçimleri destekler:

• ABD Biçimi: + [Ülke Kodu][Alan Kodu][Yedi Haneli Telefon Numarası]

Örneğin, +12015532447

• E.164 numara biçimi: [+] [Ülke Kodu] [Numara]

Örneğin, +11234567890

• IDD (Uluslararası Doğrudan Çevirme) biçimi: [IDD][Ülke Kodu][Numara]

Örnek, 01161123456789

• Gizli aktarım başlatırken, çevirme numarası olarak giriş noktası numarası kullanmayın.

Not

Adım 3 (İsteğe bağlı) Temsilcilerin, sıraların, ve çevirme numaralarının en son listesini almak için (Listeyi Yenile)
simgesine tıklayın.

Alınan liste, geçerli temsilci uygunluk durumlarını görüntüler.

Adım 4 Danış'a tıklayın.

• Zamanlayıcının yanında Danışma İstendi durumu görüntülenir.

• Açılır pencerede, danışma çağrısı isteği, maksimum dokuz değişken görüntüler. Yani, yöneticiniz
tarafından yapılandırılan üç varsayılan değişken (Temsilci Adı, Temsilci DN'si, Temsilci Ekibi) ve
maksimum altı değişken. Üç varsayılan değişken, danışma çağrısını başlatan temsilciyi ifade eder.

• Danışma çağrısı isteği, bir temsilci tarafından kabul edildiğinde, masaüstünüzde değişkenlerle birlikte
iki Etkileşim Kontrolü bölmesi görüntülenir.
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• Arayan (müşteri): Etkileşim Kontrolü bölmesi, müşteri ayrıntılarını görüntüler. Durum,
gerçekleştirdiğiniz eylemlere göre güncellenir. Örneğin, temsilciye danışırken, müşteri çağrı durumu
Çağrı Beklemede şeklinde olur.

• Danışılan temsilci: Etkileşim Kontrolü bölmesinde, danıştığınız temsilcinin (danışma çağrısını
alan temsilci) ayrıntılarını görüntülenir. Durum, gerçekleştirdiğiniz eylemlere göre güncellenir.
Örneğin, temsilciye danışmaya başladığınızda, durumDanışma olarak değişir.Beklet'e tıklayarak
danıştığınız temsilciyi beklemeye alabilirsiniz. Durum Danışma Beklemede olarak değişir. Daha
fazla bilgi için Bkz. Çağrıyı Bekletme ve Sürdürme, sayfa 68.

Danışılan temsilci,Danışmadan Çık'a tıklayarak çağrıdan çıkabilir ve çağrı sizinle müşteri arasında
devam eder.

Adım 5 (İsteğe bağlı) Başka bir temsilciyle danışma çağrısı yaparken aşağıdakileri gerçekleştirebilirsiniz:

• Danışan temsilciyi beklemeye almak vemüşteriyi beklemeden çıkarmak içinDevam Et'e tıklayın. Daha
fazla bilgi için Bkz. Çağrıyı Bekletme ve Sürdürme, sayfa 68.

• Çağrıyı danışan temsilciye aktarmak için Aktar'a tıklayın. Aktarma isteği başlatılır ve Toparlama
Nedenleri iletişim kutusu görüntülenir. Daha fazla bilgi için Bkz. Çağrı Aktarma, sayfa 69.

• Siz, müşteri ve danışılan temsilci arasında üç yönlü bir iletişim başlatmak için Konferans'a tıklayın.
Daha fazla bilgi için Bkz. Konferans Çağrısı Başlatma, sayfa 74.

Adım 6 Danışmayı Bitir'e tıklayın.
Toparlama Nedenleri iletişim kutusu görüntülenir. Daha fazla bilgi için bkz. Toparlama Nedenini Uygulama,
sayfa 49.

Aşağıdaki tabloda, bir danışma çağrısı sırasında her kullanıcının gerçekleştirebileceği eylemler
açıklanmaktadır:

Temsilci 1: Danışma çağrısını başlatan temsilciyi ifade eder.

Temsilci 2: Danışma çağrısını kabul eden temsilciyi ifade eder.

ÖzetRol

• Müşteri danışma çağrısı başlatamaz.

• Temsilci 1, Temsilci 2'ye danışırken müşteri beklemeye alınır.

• Müşteri, Temsilci 1 ile devam eden çağrıdan ayrılabilir ve etkileşimi sonlandırabilir.

Müşteri
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• Temsilci 1 bir danışma çağrısı başlatıp sonlandırabilir.

• Temsilci 1, beklemeye alınan müşteri çağrısını devam ettirebilir.

• Temsilci 1, Temsilci 2'ye danışabilir ve Temsilci 2'yi beklemeye alabilir.

• Temsilci 1, çağrıyı Temsilci 2'ye aktarabilir. Aktarma isteği başlatıldığında, Temsilci 1 içinToparlama
Nedenleri iletişim kutusu görüntülenir. Çağrı, Temsilci 2 ile müşteri arasında devam eder.

• Temsilci 1, Temsilci 2 ve müşteri ile konferans çağrısı başlatabilir.

• Müşteri danışma çağrısından ayrıldığında, etkileşim sona erer ve Temsilci 1 içinToparlama Nedenleri
iletişim kutusu görüntülenir.

• Temsilci 1, Danışmayı Bitir düğmesine tıklayarak veya fiziksel telefonu kapatarak danışma çağrısını
sonlandırabilir. Müşteri ve Temsilci 2, danışma çağrısından çıkarılır.

Temsilci 1

• Temsilci 1, beklemeye alınan müşteriyle çağrıya devam ettiğinde, Temsilci 2 beklemeye alınır ve
müşteri beklemeden alınır.

• Temsilci 2, danışma çağrısını devam ettiremez veya sonlandıramaz.

• Temsilci 2, danışmanlık çağrısı için bir toparlama nedeni uygulayamaz.

• Temsilci 2,Danışmadan Çık düğmesine tıklayarak danışma çağrısını sonlandırabilir ve çağrı, Temsilci
1 ile müşteri arasında devam eder.

• Temsilci 2, danışma çağrısı sırasında Temsilci 1 tarafından yapılan aktarma isteğini kabul edebilir.

• Temsilci 1, Temsilci 2'ye danışırken konferans çağrısı başlatırsa Temsilci 2 konferans çağrısının bir
parçası olur.

• Müşteri danışma çağrısından ayrılırsa etkileşim sona erer. Temsilci 2, toparlama olmadan çağrıdan
çıkarılır.

Temsilci 2

Konferans Çağrısı Başlatma
Siz, müşteri ve başka bir temsilci arasında üç yönlü bir konferans çağrısı başlatmak için:

Başlamadan önce

Danışma çağrısı başlatmış olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için Bkz. Danışma Çağrısı Başlatma, sayfa 71.

Yordam

Adım 1 Başka bir temsilciye danışırken Konferans'a tıklayın. Daha fazla bilgi için Bkz. Danışma Çağrısı Başlatma,
sayfa 71.

Zamanlayıcının yanında Konferans simgesi görüntülenir. Müşteri bekleme durumundan çıkarılır ve siz,
müşteri ve danıştığınız temsilci birbirinizle iletişim kurabilirsiniz.
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• Danışma çağrısındaki tüm değişkenler konferans görüşmesine taşınmıştır. Konferans
görüşmesi değişkenleri, danışılan temsilcinin adını ve arama numarasını içerir.

• Çağrıyı danışan temsilciye aktarmak için Aktar'a tıklayın. Aktarma isteği başlatılır ve
Toparlama Nedenleri iletişim kutusu görüntülenir. Daha fazla bilgi için Bkz. ÇağrıAktarma,
sayfa 69.

• Danışılan temsilci, Konferanstan Çık'a tıklayarak çağrıdan çıkabilir ve çağrı sizinle müşteri
arasında devam eder.

Not

Adım 2 Konferansı Sonlandır'a tıklayın.
Toparlama Nedenleri iletişim kutusu görüntülenir. Daha fazla bilgi için Bkz. ToparlamaNedenini Uygulama,
sayfa 49.

Aşağıdaki tabloda, bir konferans çağrısı sırasında her kullanıcının gerçekleştirebileceği eylemler
açıklanmaktadır:

Temsilci 1: Konferans çağrısı başlatan temsilciyi ifade eder.

Temsilci 2: Konferans çağrısının parçası olan ve kendisine danışılan temsilciyi ifade eder.

ÖzetRol

• Müşteri konferans çağrısı başlatamaz.

• Temsilci 1, bir konferans çağrısı başlattığında müşteri bekleme durumundan çıkarılır. Çağrı, Temsilci
1, Temsilci 2 ve müşteri arasında devam eder.

• Müşteri, Temsilci 1 ve Temsilci 2 ile devam eden çağrıdan ayrılabilir ve etkileşimi sonlandırabilir.

• Konferans çağrısı sırasında müşteri beklemeye alınamaz.

Müşteri

• Temsilci 1, bir konferans çağrısı başlatıp sonlandırabilir.

• Temsilci 1, Konferans düğmesine tıklayarak Temsilci 2 ile konferans çağrısı başlatabilir.

• Konferans çağrısı sırasında Temsilci 1, bir müşteriyi veya Temsilci 2'yi beklemeye alamaz.

• Temsilci 1, çağrıyı Temsilci 2'ye aktarabilir. Aktarma isteği başlatıldığında, Temsilci 1 için Toparlama
Nedenleri iletişim kutusu görüntülenir. Çağrı, Temsilci 2 ile müşteri arasında devam eder.

• Müşteri konferans çağrısından ayrıldığında, etkileşim sona erer ve Temsilci 1 içinToparlama Nedenleri
iletişim kutusu görüntülenir.

• Temsilci 1, Konferansı Sonlandır düğmesine tıklayarak veya fiziksel telefonu kapatarak konferans
çağrısını sonlandırabilir. Müşteri ve Temsilci 2, konferans çağrısından çıkarılır.

Temsilci 1
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• Temsilci 2, konferans çağrısını sonlandıramaz.

• Temsilci 2, konferans çağrısı için bir toparlama nedeni uygulayamaz.

• Temsilci 2,Konferanstan Çık düğmesine tıklayarak konferans çağrısını sonlandırabilir ve çağrı, Temsilci
1 ile müşteri arasında devam eder.

• Temsilci 1, Temsilci 2'ye danışırken konferans çağrısı başlatırsa Temsilci 2 konferans çağrısının bir
parçası olur.

• Temsilci 2, Temsilci 1 ile yapılan konferans çağrısı sırasında gelen aktarma İsteğini kabul edebilir.

• Müşteri konferans çağrısından ayrılırsa etkileşim sona erer. Temsilci 2, toparlama olmadan çağrıdan
çıkarılır.

Temsilci 2

Dış Arama Çağrısı Yapma
Profiliniz dış arama için yapılandırılmışsa müşteriye dışarıdan arama yapabilirsiniz. Dış arama yapılandırması,
çağrı planını, adres defterini veya her ikisini birden yapılandırmayı içerir. Çevirebileceğiniz telefon numarasının
biçimi, temsilci profilinizdeki ayarlara göre belirlenir. Örneğin, belirli bir uzunluktaki telefon numaralarını
girme veya belirli alan kodlarıyla başlama seçenekleriniz kısıtlanmış olabilir.

Uygun durumundayken veya herhangi bir Boşta durumundayken dış arama çağrısı yapabilirsiniz.

yatay başlık üzerindeki Dış Arama Çağrısı simgesi, profil ayarlarınıza bağlı olarak etkinleştirilir. Aktif bir
gelen sesli çağrınız olduğunda dış arama çağrısı yapamazsınız.

Dış arama çağrısı yapmak için:

Yordam

Adım 1 (Dış Arama Çağrısı) simgesine tıklayın.

İletişimmerkezi, veri merkezi veya kiracı için belirlenen eşzamanlı çağrı (gelen ve giden) sayısı içinmaksimum
sınıra ulaştıysa daha fazla çağrı yapamazsınız. İlgili neden kodlarıMasaüstü'ta görüntülenir.

AçıklamaNeden Kodu

Veri merkezi, eşzamanlı çağrılar için maksimum sınıra ulaştı.26

Kiracı eşzamanlı çağrılar için maksimum sınıra ulaştı.27

Adım 2 Aşağıdakilerden birinden seçim yapın:

• Adres Defteri: Açılan listeden gerekli kişiyi seçebilir veya listeyi filtrelemek için arama alanını
kullanabilirsiniz. Adres defterinde görünen kişiler, yöneticiniz tarafından yapılandırılan kuruluş adres
defterinizden alınmıştır.
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• TuşTakımı: Tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin. Temsilci profiliniz, tuş takımını kullanarak
bir numara çevirmek için gerekli izinlere sahip olmalıdır.

• Dış arama çağrısı yapmak için dahili numara kullanamazsınız.

• Dış arama çağrısı yapmak için çevirme numarası olarak giriş noktası numarasını
kullanamazsınız.

• Telefon numarasını aşağıdaki biçimlerde girebilirsiniz:

• ABD Biçimi: + [Ülke Kodu][Alan Kodu][Yedi Haneli Telefon Numarası]

Örneğin, +12015532447

• E.164 numara biçimi: [+] [Ülke Kodu] [Numara]

Örneğin, +11234567890

• IDD (Uluslararası Doğrudan Çevirme) biçimi: [IDD][Ülke Kodu][Numara]

Örnek, 01161123456789

• Masaüstü, tuş takımında yalnızca + (artı), # (diyez), * (yıldız) ve : (iki nokta üst üste)
özel karakterlerini destekler. Tuş takımında özel karakterler içeren bir numara
kopyalarsanızMasaüstü, yalnızca desteklenen özel karakterleri korur ve dış arama çağrısı
yapmanıza izin vermeden önce diğer tüm özel karakterleri kaldırır.

Not

Adım 3 (İsteğe bağlı) Dış Arama ANI'si Seçin açılan listesinden bir dış arama ANI'si seçin. Bu numara, arayan
numaranız olarak kullanılır ve müşterinin arayan kimliğinde görüntülenir. Açılan liste alfabetik sırada görünür.

Seçili dış arama ANI'sini kaldırmak için açılan listeden Dış Arama ANI'si Seçin etiketini seçin.

• Yöneticiniz dış arama ANI'si listesini profilinize ekler.

• Dış arama ANI'si seçmezseniz kuruluşunuzun varsayılan dış arama ANI'si arayan numaranız
olarak kullanılır. Varsayılan dış arama ANI'si, yöneticiniz tarafından yapılandırılır.

Not

Adım 4 Adres defterinde veya tuş takımında kişinin yanında görüntülenen Ara'ya tıklayın.

Arama isteğiniz belirttiğiniz telefon numarasına gönderilir. DışAramaÇağrısı etiketi, (DışAramaÇağrısı)
simgesi, iletişim merkezinin telefon numarası, DNIS (Çevrilen Numara Tanımlama Hizmeti), çağrıyı size
yönlendiren sıra ve çağrıyı aldığınızdan bu yana geçen süreyi gösteren bir zamanlayıcı görüntülenir. Çağrıyı
Bitir özelliği yöneticiniz tarafından etkinleştirilmişse kişi kartı isteğinde İptal düğmesi görünür.

Fiziksel telefonunuza çağrı alırsınız.

Bir dış arama başarısız olursa Masaüstü, aşağıdaki senaryolar için hata mesajları görüntüler:

• Aradığınız bir dış aramamüşteriye bağlanmıyor. Örneğin, çağrı bağlantısı sorunları nedeniyle.

• Bir dış aramayı reddettiniz. Örneğin, başka bir etkileşimle meşgul olduğunuzda.

• Bir müşteri gelen bir aramanın bağlantısını kesti. Örneğin, müşteri gelen bir aramayı iptal
ettiğinde.

• Müşteri gelen aramayı cevaplamıyor. Örneğin, çalıyor ancak müşteri aramayı yanıtlayamıyor.

Not
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Adım 5 Çağrıyı fiziksel telefonunuzdan yanıtlayın ve müşterinin yanıt vermesini bekleyin.

Müşteri çağrınıza yanıt verdiğinde, zamanlayıcı başlar ve Etkileşim Kontrolü bölmesi görüntülenir.

Adım 6 Bir çağrıyla ilgilenirken Etkileşim Kontrolü bölmesinde aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilirsiniz:

• Aktif çağrıyı bekletme ve sürdürme. Daha fazla bilgi için Bkz. Çağrıyı Bekletme ve Sürdürme, sayfa
68.

• Sesli çağrıyı kaydetme ve kaydı duraklatma. Daha fazla bilgi için Bkz. Sesli Çağrıları Kaydetme, sayfa
69.

• Çağrıları bir sıraya, temsilciye veya çevirme numarasına aktarma. Daha fazla bilgi için Bkz. Çağrı
Aktarma, sayfa 69.

Yöneticiniz bir dış arama çağrısı için sıraya aktarma özelliğini etkinleştirdiyseAktarma İsteği
iletişim kutusunda bir Sıra seçeneğiniz olur. Aksi takdirde, yalnızca Temsilci ve Çevirme
Numarası seçenekleri kullanılabilir.

Not

• Bir sıra, temsilci veya çevirme numarasıyla danışma çağrısı başlatma. Daha fazla bilgi için Bkz. Danışma
Çağrısı Başlatma, sayfa 71.

Adım 7 Sonlandır'a tıklayın.

Toparlama Nedenleri iletişim kutusu görüntülenir. Daha fazla bilgi için Bkz. ToparlamaNedenini Uygulama,
sayfa 49.

Dış arama çağrısı sona erdiğinde, uygunluk durumunuz yöneticiniz tarafından tanımlanan yapılandırmaya
bağlı olarak değişir. YöneticiDışAramadan Sonra Uygun Olan Temsilci seçeneğiniEvet olarak tanımladıysa
dış arama çağrısı sona erdikten sonra, dış arama çağrısını Boşta durumundayken yapmış olsanız bile
durumunuz Uygun olarak ayarlanır.

Uygun durumundan bir dış arama yaptığınızda, dış arama başlatılırken kısa bir süre boyunca gelen
çağrıları alabilirsiniz.

Bu durumda, dış arama bir hata iletisiyle başarısız olur.

Not

Temsilci Etkileşim Geçmişi'nden Dış Arama Çağrısı Yapma
Temsilci Etkileşim Geçmişi bölmesinden dış arama çağrısı yapmak için:

Başlamadan önce

Sesli çağrı için bir toparlama nedeni uygulamanız gerekir. Temsilci Etkileşim Geçmişi bölmesi, bir müşteriyle
önceki sesli çağrı iletişimlerinizi Tümü ve Çağrılar sekmelerinde görüntüler.

Yordam

Adım 1 Temsilci Etkileşim Geçmişi bölmesinde, Tümü sekmesini veya Çağrılar sekmesini seçin.
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Adım 2 Fare işaretçisini aramak istediğiniz kişinin telefon numarasının üzerine getirin ve ardından Çağrı Yapmak
İçin Tıkla'yı seçin.

• Aktif çağrıdayken Temsilci Etkileşim Geçmişi bölmesinden yeni bir arama yapamazsınız.

• Gerekirse arama yapmadan önce telefon numarasını düzenleyebilirsiniz. Düzenlemek için
(Çağrıdan Önce Düzenle) simgesine tıklayın ve Tuş Takımı üzerinde görüntülenen telefon
numarasını düzenleyin ve ardından Ara'ya tıklayın.

Not

Arama isteğiniz belirttiğiniz telefon numarasına gönderilir. DışAramaÇağrısı etiketi, (DışAramaÇağrısı)
simgesi, iletişim merkezinin telefon numarası, DNIS (Çevrilen Numara Tanımlama Hizmeti), çağrıyı size
yönlendiren sıra ve çağrıyı aldığınızdan bu yana geçen süreyi gösteren bir zamanlayıcı görüntülenir. Çağrıyı
Bitir özelliği yöneticiniz tarafından etkinleştirilmişse kişi kartı isteğinde İptal düğmesi görünür.

Fiziksel telefonunuza çağrı alırsınız.

Bir dış arama başarısız olursa Masaüstü, aşağıdaki senaryolar için hata mesajları görüntüler:

• Aradığınız bir dış aramamüşteriye bağlanmıyor. Örneğin, çağrı bağlantısı sorunları nedeniyle.

• Bir dış aramayı reddettiniz. Örneğin, başka bir etkileşimle meşgul olduğunuzda.

• Bir müşteri gelen bir aramanın bağlantısını kesti. Örneğin, müşteri gelen bir aramayı iptal
ettiğinde.

• Müşteri gelen aramayı cevaplamıyor. Örneğin, çalıyor ancak müşteri aramayı yanıtlayamıyor.

Not

Adım 3 Çağrıyı fiziksel telefonunuzdan yanıtlayın ve müşterinin yanıt vermesini bekleyin.

Müşteri çağrınıza yanıt verdiğinde, zamanlayıcı başlar ve Etkileşim Kontrolü bölmesi görüntülenir.

Bir çağrıyla ilgilenirken Etkileşim Kontrolü bölmesinde gerçekleştirilecek görevler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Dış
Arama Çağrısı Yapma, sayfa 76.

Adım 4 Sonlandır'a tıklayın.

Toparlama Nedenleri iletişim kutusu görüntülenir. Daha fazla bilgi için Bkz. ToparlamaNedenini Uygulama,
sayfa 49.

Giden Önizleme Kampanya Çağrısı Yapma
Yönetici kampanyalar oluşturur, arama modunu yapılandırır (önizleme) ve kampanyaya bir ekip atar.
Kampanyaların atandığı ekibin üyesiyseniz yatay başlıküzerinde (Kampanya İletişimi) simgesi görüntülenir
ve giden kampanya önizleme çağrısı yapabilirsiniz.

Kampanya çağrısı yapmadan önce müşterinin iletişim bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Giden önizleme kampanya araması yapmak için:
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Başlamadan önce

Giden önizleme kampanya çağrılarını kabul etmek için Uygun durumunda olmanız gerekir.

Yordam

Adım 1 yatay başlık üzerinde görüntülenen (Kampanya İletişimi) simgesine tıklayın.
Müşterinin iletişim bilgileriyle birlikte Kampanya İletişimi iletişim kutusu görüntülenir.

Adım 2 Müşterinin iletişim bilgilerini inceledikten sonra, çağrıyı yapmak için Ara'ya veya sonraki önizleme
kampanyası çağrı isteğini görüntülemek için Atla'ya tıklayın.

İletişimmerkezi, veri merkezi veya kiracı için belirlenen eşzamanlı çağrı sayısı için maksimum sınıra ulaştıysa
daha fazla çağrı yapamazsınız ve Agent Desktop'ta ilgili neden kodları görüntülenir. Eşzamanlı çağrı sayısı
için maksimum sınır hakkında daha fazla bilgi için bkz. Dış Arama Çağrısı Yapma, sayfa 76.

Çağrıyı kabul ederseniz sistem, müşteriye çağrı yapar ve Kampanya İletişimi simgesi devre dışı bırakılır.
Görev Listesi bölmesindeki önizleme kampanya çağrısı ilgili kişi kartı isteği; Kampanya Çağrısı etiketini,

(Kampanya İletişimi) simgesini, yöneticiniz tarafından tanımlanan yapılandırmaya bağlı olarak ayrıntıları
ve kampanya önizleme çağrısını başlatmanızdan bu yana geçen süreyi gösteren bir zamanlayıcıyı görüntüler.
Çağrının durumu Çalıyor olarak görüntülenir. Yöneticiniz, Çağrıyı Bitir özelliğini etkinleştirmişse Çalıyor
durumunun yerini kişi kartı isteğindeki İptal düğmesi alır.

• Müşteri çağrıyı kabul ederse müşteriyle bağlantı kurarsınız ve EtkileşimKontrolü bölmesi görüntülenir.
Bir çağrıyla ilgilenirken gerçekleştirebileceğiniz görevler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Çağrıları
Yanıtlama

Deneme başarısız olursa Kampanya İletişimi simgesi etkinleştirilir ve kampanya çağrısını
yeniden başlatabilirsiniz.

Not

• Yöneticiniz kampanya düzeyinde soruları ve yanıtları yapılandırdıysa Yardımcı Bilgiler bölmesinde
Çağrı Kılavuzu sekmesi görüntülenir. Bir soruyu yanıtlamanız istenir. Yanıta bağlı olarak çağrı
kılavuzundaki bir sonraki soru grubuna geçmeniz istenir. Çağrı Kılavuzunuzu tamamlamak için
yanıtlarınızı göndermelisiniz.

Çağrı Sonlandırma
Sorguları konusunda müşterinize yardımcı olduktan sonra, müşteriden şunu sonlandırmasını istemek iyi bir
uygulamadır: sesli çağrı. Müşteri çağrıyı sonlandırdığında,Toparlama Nedenleri iletişim kutusu görüntülenir.
Gerekirse çağrıyı siz de sonlandırabilirsiniz.

Çağrı beklemedeyken sonlandıramazsınız. Daha fazla bilgi için Bkz. Çağrıyı Bekletme ve Sürdürme,
sayfa 68.

Not

Çağrıyı sonlandırmak için:
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Başlamadan önce

Çağrı isteğini kabul etmiş olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için Bkz. Çağrı Yanıtlama, sayfa 65.

Yordam

Adım 1 Sonlandır'a tıklayın.
Toparlama Nedenleri iletişim kutusu görüntülenir. Daha fazla bilgi için Bkz. ToparlamaNedenini Uygulama,
sayfa 49.

Adım 2 (İsteğe bağlı) Ahize veya kulaklık kullanıyorsanız bir sonraki çağrıyı alabilmeniz için önce fiziksel telefonu
kapatmanız gerekir.
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B Ö L Ü M 4
Yeni Dijital İletişimleri Yönetme

Webex Contact Center, yeni dijital kanalları (Facebook Messenger, WebChat, E-posta, SMS ve WhatsApp)
gelişmiş özelliklerle destekler. Dijital kanallar, her işletmenin erişimini artırır. Değişen demografik özellikler
ve bireysel alışkanlıklar nedeniyle tüketiciler, istedikleri kanaldan, her yerden, her zaman ve her koşulda
işletmelere ulaşmayı umuyorlar. Bu nedenle, işletmelerin tüm popüler iletişim kanallarında erişilebilir olması
zorunludur.

• Facebook Messenger Yönetme, sayfa 83
• SMS Konuşmalarını Yönetme, sayfa 87
• WebChat Konuşmalarını Yönetme, sayfa 90
• E-postadaki Konuşmaları Yönetme, sayfa 94
• WhatsApp Konuşmalarını Yönetme, sayfa 97

Facebook Messenger Yönetme
Müşteriler, Facebook sayfası veya mobil uygulama aracılığıyla Facebook Messenger üzerinden temsilcilere
ulaşabilir ve temsilciler Facebookmesajlarına FacebookMessenger mini uygulaması üzerinden yanıt verebilir.
Facebook Messenger Mini Uygulaması, temsilcilerin Facebook mesajlarına konuşma bölmesinden yanıt
vermesini sağlayan, Cisco tarafından sunulan bir mini uygulamadır.

Facebook Messenger konuşmalarını aktarmak, konferansa almak ve sonlandırmak için Desktop'ı
kullanabilirsiniz.

Facebook Messenger Mini Uygulaması Hakkında
Facebook Messenger Mini Uygulaması aşağıdaki özellikleri destekler:

• Metin Ekleri, sayfa 17

• Şablonlar, sayfa 18

• Şablon Ekleme, sayfa 18

• Kilitli Şablonlar, sayfa 19

• Değiştirilebilir Parametreler İçeren Şablonlar, sayfa 19

• Sohbet Konsolunda Sistem Parametrelerinin Dinamik Olarak Değiştirildiği Şablonlar, sayfa 19
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• Zengin Biçimlendirme, sayfa 19

• Tetikleyici İş Akışı, sayfa 20

• Duyurular, sayfa 21

• Klavye Kısayolları, sayfa 21

• Teslim Bilgileri, sayfa 22

Facebook Messenger Mini Uygulaması aşağıdaki etkileşimleri destekler:

• Facebook Messenger Konuşmalarını Yanıtlama, sayfa 84

• Facebook Messenger Konuşmalarını Aktarma, sayfa 85

• Facebook Messenger Konuşma Konferansı Başlatma, sayfa 86

• Facebook Messenger Konuşmalarını Sonlandırma, sayfa 86

Facebook Messenger Konuşmalarını Yanıtlama
Size bir FacebookMessenger konuşması atandıktan sonra, iletişim isteği açılır penceresinde Sıra Adı, Kaynak
Sayfa, Zamanlayıcı veKabul düğmesi gösterilir. Zamanlayıcı, FacebookMessenger konuşmasını aldığınızdan
bu yana geçen süreyi gösterir.

Sohbetlere yanıt vermek için:

Başlamadan önce

YYYY durumunda olduğunuzda, daha fazla iletişim isteği alamazsınız. İstekleri almak için YYYY olan
durumunuzu el ile Uygun olarak değiştirmeniz gerekir.

Yordam

Adım 1 İstekte,Kabul Et düğmesine tıklayın. İstek, oluşturma kutusunda açılır ve bir etkileşim bölmesi görüntülenir.

Temsilci daha sonra etkileşim bölmesinde aşağıdaki ayrıntıları görüntüleyebilir:

• Müşteri Adı

• Sıra Adı

• Mesaj Dizisi

• Temsilci Adı

• Tarih

• Zamanlayıcı

Müşteri mesajları, balonun içinde müşteri adının baş harflerini içeren gri bir baloncukla temsil
edilir. Temsilci mesajları düz mavi bir baloncukla temsil edilir.

Not

Adım 2 Oluşturma kutusuna yanıtınızı girin.
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Oluşturma kutusu en fazla 1000 karakteri destekler. Karakter sayısı yapılandırılmış sınırı aştığında,
Gönder düğmesi devre dışı bırakılır ve karakter sınırını düzeltmek için oluşturucu kutusunun
altında kırmızı renkte bir hata mesajı görüntülenir.

Not

Adım 3 Gönder'e tıklayın veya klavyenizden Enter tuşuna basın.
Müşteri yanıtı alır.

Facebook Messenger Konuşmalarını Aktarma
Bir müşteri sorgusunu çözümleyemiyorsanız ve Facebook Messenger isteğini yönlendirmek istiyorsanız
sohbet isteğini başka bir temsilciye aktarabilirsiniz.

Aktif bir sohbet isteğini bir sıraya veya temsilciye aktarmak için:

Başlamadan önce

Facebook Messenger isteğini kabul etmiş olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için Bkz. Facebook Messenger
Konuşmalarını Yanıtlama, sayfa 84.

Yordam

Adım 1 Aktar'a tıklayın.
Aktarma İsteği iletişim kutusunu görüntülenir.

Adım 2 Aşağıdakilerden birinden seçim yapın:

• Sıra: Açılan listeden gerekli sırayı seçebilir veya listeyi filtrelemek için arama alanını kullanabilirsiniz.
Açılan liste, sohbet isteğini aktarmak için kullanılabilen sıraları görüntüler.

• Temsilci: Açılan listeden bir temsilci seçebilir veya listeyi filtrelemek için arama alanını kullanabilirsiniz.
Açılan listede, uygun temsilcilerin adları görüntülenir. Temsilci adının önünde yeşil bir simge bulunur.
Daha fazla bilgi için bkz. Temsilci Uygunluk Durumları, sayfa 28.

Adım 3 (İsteğe bağlı) Temsilcilerin, sıraların ve çevirme numaralarının en son listesini almak için (Listeyi Yenile)
simgesine tıklayın sıralar ve temsilciler.

Alınan liste, geçerli temsilci uygunluk durumlarını görüntüler.

Adım 4 Aktar'a tıklayın.
Aktarma isteği başlatılır ve Toparlama Nedenleri iletişim kutusu görüntülenir. Daha fazla bilgi için bkz.
Toparlama Nedenini Uygulama, sayfa 49.

Sohbet isteğini bir temsilciye aktardığınızda, temsilci sohbet isteğini kabul etmezse sohbet isteği
düşer.

Not
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Facebook Messenger Konuşma Konferansı Başlatma
Siz, müşteri ve başka bir temsilci arasında üç yönlü bir konferans sohbet isteği oluşturmak için:

Başlamadan önce

Facebook Messenger isteğini kabul etmiş olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için Bkz. Facebook Messenger
Konuşmalarını Yanıtlama, sayfa 84.

Yordam

Adım 1 Konferans'a tıklayın.
Konferans İsteği iletişim kutusu görüntülenir.

Adım 2 Açılan listeden belirli bir temsilci seçebilir veya listeyi filtrelemek için arama alanını kullanabilirsiniz. Temsilci
adının önünde, geçerli Uygunlik durumunu gösteren renkli bir simge bulunur. Örneğin, Uygun durumunun
önünde yeşil bir simge bulunur. Daha fazla bilgi için bkz. Temsilci Uygunluk Durumları, sayfa 28.

Adım 3 Konferans'a tıklayın.

Konferans sohbet isteği bir temsilci tarafından kabul edildiğinde, Etkileşim Kontrolü bölmesinin Konferans
İstendi olan durumu Konferans durumuna geçer. Bir temsilcinin sohbete katıldığını ifade eden bir mesaj
görebilirsiniz.

Adım 4 Konferansı Sonlandır'a tıklayın.
Toparlama Nedenleri iletişim kutusu görüntülenir. Daha fazla bilgi için Bkz. ToparlamaNedenini Uygulama,
sayfa 49.

• Konferansa katılan temsilci, Konferanstan Çık'a tıklayarak sohbet konferansından çıkabilir.
Sohbet siz ve müşteri arasında devam eder.

Not

Facebook Messenger Konuşmalarını Sonlandırma
Müşterinize sorgularda yardımcı olduktan sonra, FacebookMessenger oturumunu sonlandırmak içinmüşteriden
izin almanız gerekir. Oturumu sonlandırdığınızda, Toparlama Nedenleri iletişim kutusu görüntülenir.

Facebook Messenger oturumlarını kapatmak için:

Başlamadan önce

Temsilcinin Facebook Messenger isteğini kabul etmiş olması gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Facebook
Messenger Konuşmalarını Yanıtlama, sayfa 84.

Yordam

Adım 1 Aktif Facebook Messenger oturumunda, Sonlandır'a tıklatın.
Toparlama Nedenleri iletişim kutusu görüntülenir.

Adım 2 Açılan listeden gerekli nedeni seçebilir veya listeye filtre uygulamak için arama alanını kullanabilirsiniz.
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Adım 3 Toparlamayı Gönder'e tıklayın. Daha fazla bilgi için Bkz. Toparlama Nedenini Uygulama, sayfa 49.

SMS Konuşmalarını Yönetme
Kısa Mesaj Servisi (SMS) kanalı, müşterilerin diledikleri yerden ve hatta veri bağlantısı olmadığında bile
SMS göndererek temsilcilerle iletişim kurmasını sağlar. Müşteriler Uzun Kod, Kısa Kod veya ücretsiz
numaraya SMS gönderebilir. Bir müşteri mesaj gönderdiğinde SMS mini uygulamasında yeni bir sohbet
oluşturulur. Temsilciler daha sonra sohbetle ilgilenebilir ve müşteriye yanıt gönderebilir.

SMS mini uygulaması, temsilcilerin WhatsApp mesajlarına Agent Desktop'taki konuşma bölmesinden yanıt
vermesini sağlayan, Cisco tarafından sunulan bir mini uygulamadır.

SMS konuşmalarını aktarmak, konferansa almak ve sonlandırmak için Desktop'ı kullanabilirsiniz.

SMS Mini Uygulaması Hakkında
SMS Mini Uygulaması aşağıdaki özellikleri destekler:

• Şablonlar, sayfa 18

• Şablon Ekleme, sayfa 18

• Kilitli Şablonlar, sayfa 19

• Değiştirilebilir Parametreler İçeren Şablonlar, sayfa 19

• Sohbet Konsolunda Sistem Parametrelerinin Dinamik Olarak Değiştirildiği Şablonlar, sayfa 19

• Tetikleyici İş Akışı, sayfa 20

• Duyurular, sayfa 21

• Klavye Kısayolları, sayfa 21

• Teslim Bilgileri, sayfa 22

SMS Mini Uygulaması aşağıdaki etkileşimleri destekler:

• SMS Konuşmalarını Yanıtlama, sayfa 87

• SMS Konuşmalarını Aktarma, sayfa 88

• SMS Konferans Konuşması Başlatma, sayfa 89

• SMS Konuşmalarını Sonlandırma, sayfa 90

SMS Konuşmalarını Yanıtlama
Bir temsilciye bir SMS konuşması atandıktan sonra, açılır penceresinde Sıra Adı, Telefon Numarası, Kaynak
Numara, Zamanlayıcı ve Kabul düğmesi gösterilir. Zamanlayıcı, SMS konuşmasını aldığınızdan bu yana
geçen süreyi gösterir.
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SMS konuşmaları bir temsilciye atandıktan sonra, Agent Desktop'ın sol bölmesinde bulunan Görev Listesi
bölmesine yerleştirilir. Temsilci; Sıra Adı, Telefon Numarası, Kaynak Numarası, Zamanlayıcı ve Kabul Et
düğmesini görüntüleyebilir. Zamanlayıcı, SMS konuşmasını aldığınızdan bu yana geçen süreyi gösterir.

Sohbetlere yanıt vermek için:

Başlamadan önce

YYYY durumunda olduğunuzda, daha fazla iletişim isteği alamazsınız. İstekleri almak için YYYY olan
durumunuzu el ile Uygun olarak değiştirmeniz gerekir.

Yordam

Adım 1 İstekte,Kabul Et düğmesine tıklayın. İstek, oluşturma kutusunda açılır ve bir etkileşim bölmesi görüntülenir.

Temsilci daha sonra etkileşim bölmesinde aşağıdaki ayrıntıları görüntüleyebilir:

• Müşteri Adı

• Sıra Adı

• Mesaj Dizisi

• Temsilci Adı

• Tarih

• Zamanlayıcı

Müşteri mesajları, balonun içinde müşteri adının baş harflerini içeren gri bir baloncukla temsil
edilir. Temsilci mesajları düz mavi bir baloncukla temsil edilir.

Not

Adım 2 Oluşturma kutusuna yanıtınızı girin.

Oluşturma kutusu en fazla 1000 karakteri destekler. Karakter sayısı yapılandırılmış sınırı aştığında,
Gönder düğmesi devre dışı bırakılır ve karakter sınırını düzeltmek için oluşturucu kutusunun
altında kırmızı renkte bir hata mesajı görüntülenir.

Not

Adım 3 Gönder'e tıklayın veya klavyenizden Enter tuşuna basın.
Müşteri yanıtı alır.

SMS Konuşmalarını Aktarma
Bir müşteri sorgusunu çözümleyemiyorsanız ve SMS isteğini yönlendirmek istiyorsanız sohbet isteğini başka
bir temsilciye aktarabilirsiniz.

Aktif bir sohbet isteğini bir sıraya veya temsilciye aktarmak için:

Başlamadan önce

SMS isteğini kabul etmiş olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için Bkz. SMS Konuşmalarını Yanıtlama, sayfa
87.
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Yordam

Adım 1 Aktar'a tıklayın.
Aktarma İsteği iletişim kutusunu görüntülenir.

Adım 2 Aşağıdakilerden birinden seçim yapın:

• Sıra: Açılan listeden gerekli sırayı seçebilir veya listeyi filtrelemek için arama alanını kullanabilirsiniz.
Açılan liste, sohbet isteğini aktarmak için kullanılabilen sıraları görüntüler.

• Temsilci: Açılan listeden bir temsilci seçebilir veya listeyi filtrelemek için arama alanını kullanabilirsiniz.
Açılan listede, uygun temsilcilerin adları görüntülenir. Temsilci adının önünde yeşil bir simge bulunur.
Daha fazla bilgi için bkz. Temsilci Uygunluk Durumları, sayfa 28.

Adım 3 (İsteğe bağlı) Temsilcilerin, sıraların ve çevirme numaralarının en son listesini almak için (Listeyi Yenile)
simgesine tıklayın sıralar ve temsilciler.

Alınan liste, geçerli temsilci uygunluk durumlarını görüntüler.

Adım 4 Aktar'a tıklayın.
Aktarma isteği başlatılır ve Toparlama Nedenleri iletişim kutusu görüntülenir. Daha fazla bilgi için bkz.
Toparlama Nedenini Uygulama, sayfa 49.

Sohbet isteğini bir temsilciye aktardığınızda, temsilci sohbet isteğini kabul etmezse sohbet isteği
düşer.

Not

SMS Konferans Konuşması Başlatma
Siz, müşteri ve başka bir temsilci arasında üç yönlü bir konferans sohbet isteği oluşturmak için:

Başlamadan önce

SMS isteğini kabul etmiş olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için Bkz. SMS Konuşmalarını Yanıtlama, sayfa
87.

Yordam

Adım 1 Konferans'a tıklayın.
Konferans İsteği iletişim kutusu görüntülenir.

Adım 2 Açılan listeden belirli bir temsilci seçebilir veya listeyi filtrelemek için arama alanını kullanabilirsiniz. Temsilci
adının önünde, geçerli Uygunlik durumunu gösteren renkli bir simge bulunur. Örneğin, Uygun durumunun
önünde yeşil bir simge bulunur. Daha fazla bilgi için bkz. Temsilci Uygunluk Durumları, sayfa 28.

Adım 3 Konferans'a tıklayın.

Konferans sohbet isteği bir temsilci tarafından kabul edildiğinde, Etkileşim Kontrolü bölmesinin Konferans
İstendi olan durumu Konferans durumuna geçer. Bir temsilcinin sohbete katıldığını ifade eden bir mesaj
görebilirsiniz.

Adım 4 Konferansı Sonlandır'a tıklayın.
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Toparlama Nedenleri iletişim kutusu görüntülenir. Daha fazla bilgi için Bkz. ToparlamaNedenini Uygulama,
sayfa 49.

• Konferansa katılan temsilci, Konferanstan Çık'a tıklayarak sohbet konferansından çıkabilir.
Sohbet siz ve müşteri arasında devam eder.

Not

SMS Konuşmalarını Sonlandırma
Müşterinize sorgularda yardımcı olduktan sonra, SMS oturumunu sonlandırmak için müşteriden izin almanız
gerekir. Oturumu sonlandırdığınızda, Toparlama Nedenleri iletişim kutusu görüntülenir.

SMS oturumlarını kapatmak için:

Başlamadan önce

Temsilcinin SMS isteğini kabul etmiş olması gerekir. Daha fazla bilgi için Bkz. SMSKonuşmalarınıYanıtlama,
sayfa 87.

Yordam

Adım 1 Aktif SMS oturumunda, Sonlandır'a tıklatın.
Toparlama Nedenleri iletişim kutusu görüntülenir.

Adım 2 Açılan listeden gerekli nedeni seçebilir veya listeye filtre uygulamak için arama alanını kullanabilirsiniz.
Adım 3 Toparlamayı Gönder'e tıklayın. Daha fazla bilgi için Bkz. Toparlama Nedenini Uygulama, sayfa 49.

WebChat Konuşmalarını Yönetme
WebChat kanalı, işletmelerin web sitesi ziyaretçileri ve müşterileriyle etkileşim kurmalarını ve bu kişileri
desteklemelerini sağlar.

Müşteriler temsilcilerle WebChat başlatabilir ve sohbet mesajları gönderebilir. Temsilciler, WebChat'i
yönetebilir ve Desktop'taki WebChat mini uygulamasından müşterilere yanıt gönderebilir.

WebChatMini Uygulaması, temsilcilerin sohbet mesajlarına konuşma bölmesinden yanıt vermesini sağlayan,
Cisco tarafından sunulan bir mini uygulamadır.

WebChat konuşmalarını aktarmak, konferansa almak ve sonlandırmak için Desktop'ı kullanabilirsiniz.

WebChat Mini Uygulaması Hakkında
WebChat Mini Uygulaması aşağıdaki özellikleri destekler:

• Metin Ekleri, sayfa 17

• Şablonlar, sayfa 18
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• Şablon Ekleme, sayfa 18

• Kilitli Şablonlar, sayfa 19

• Değiştirilebilir Parametreler İçeren Şablonlar, sayfa 19

• Sohbet Konsolunda Sistem Parametrelerinin Dinamik Olarak Değiştirildiği Şablonlar, sayfa 19

• Tetikleyici İş Akışı, sayfa 20

• Duyurular, sayfa 21

• Klavye Kısayolları, sayfa 21

WebChat Mini Uygulaması aşağıdaki etkileşimleri destekler:

• WebChat Konuşmalarını Yanıtlama, sayfa 91

• WebChat Konuşmalarını Aktarma, sayfa 92

• WebChat Konferansı Başlatma, sayfa 93

• WebChat Konuşmalarını Sonlandırma, sayfa 93

WebChat Konuşmalarını Yanıtlama
Size bir WebChat konuşması atandıktan sonra açılır pencerede Sıra Adı, Telefon Numarası, Kaynak Numara,
Zamanlayıcı ve Kabul düğmesi gösterilir. Zamanlayıcı, WebChat konuşmasını aldığınızdan bu yana geçen
süreyi gösterir.

Sohbetlere yanıt vermek için:

Başlamadan önce

YYYY durumunda olduğunuzda, daha fazla iletişim isteği alamazsınız. İstekleri almak için YYYY olan
durumunuzu el ile Uygun olarak değiştirmeniz gerekir.

Yordam

Adım 1 İstekte,Kabul Et düğmesine tıklayın. İstek, oluşturma kutusunda açılır ve bir etkileşim bölmesi görüntülenir.

Temsilci daha sonra etkileşim bölmesinde aşağıdaki ayrıntıları görüntüleyebilir:

• Müşteri Adı

• Sıra Adı

• Mesaj Dizisi

• Temsilci Adı

• Tarih

• Zamanlayıcı
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Müşteri mesajları, balonun içinde müşteri adının baş harflerini içeren gri bir baloncukla temsil
edilir. Temsilci mesajları düz mavi bir baloncukla temsil edilir.

Not

Adım 2 Oluşturma kutusuna yanıtınızı girin.

Oluşturma kutusu en fazla 1000 karakteri destekler. Karakter sayısı yapılandırılmış sınırı aştığında,
Gönder düğmesi devre dışı bırakılır ve karakter sınırını düzeltmek için oluşturucu kutusunun
altında kırmızı renkte bir hata mesajı görüntülenir.

Not

Adım 3 Gönder'e tıklayın veya klavyenizden Enter tuşuna basın.
Müşteri yanıtı alır.

WebChat Konuşmalarını Aktarma
Bir müşteri sorgusunu çözümleyemiyorsanız ve sohbet isteğini yönlendirmek istiyorsanız sohbet isteğini
başka bir temsilciye veya gözetmene aktarabilirsiniz.

Aktif bir sohbet isteğini bir sıraya veya temsilciye aktarmak için:

Başlamadan önce

WebChat isteğini kabul etmiş olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için Bkz.WebChat KonuşmalarınıYanıtlama,
sayfa 91.

Yordam

Adım 1 Aktar'a tıklayın.
Aktarma İsteği iletişim kutusunu görüntülenir.

Adım 2 Aşağıdakilerden birinden seçim yapın:

• Sıra: Açılan listeden gerekli sırayı seçebilir veya listeyi filtrelemek için arama alanını kullanabilirsiniz.
Açılan liste, sohbet isteğini aktarmak için kullanılabilen sıraları görüntüler.

• Temsilci: Açılan listeden bir temsilci seçebilir veya listeyi filtrelemek için arama alanını kullanabilirsiniz.
Açılan listede, uygun temsilcilerin adları görüntülenir. Temsilci adının önünde yeşil bir simge bulunur.
Daha fazla bilgi için bkz. Temsilci Uygunluk Durumları, sayfa 28.

Adım 3 (İsteğe bağlı) Temsilcilerin, sıraların ve çevirme numaralarının en son listesini almak için (Listeyi Yenile)
simgesine tıklayın sıralar ve temsilciler.

Alınan liste, geçerli temsilci uygunluk durumlarını görüntüler.

Adım 4 Aktar'a tıklayın.
Aktarma isteği başlatılır ve Toparlama Nedenleri iletişim kutusu görüntülenir. Daha fazla bilgi için bkz.
Toparlama Nedenini Uygulama, sayfa 49.
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Sohbet isteğini bir temsilciye aktardığınızda, temsilci sohbet isteğini kabul etmezse sohbet isteği
düşer.

Not

WebChat Konferansı Başlatma
Siz, müşteri ve başka bir temsilci arasında üç yönlü bir konferans sohbet isteği oluşturmak için:

Başlamadan önce

WebChat isteğini kabul etmiş olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için Bkz.WebChat KonuşmalarınıYanıtlama,
sayfa 91.

Yordam

Adım 1 Konferans'a tıklayın.
Konferans İsteği iletişim kutusu görüntülenir.

Adım 2 Açılan listeden belirli bir temsilci seçebilir veya listeyi filtrelemek için arama alanını kullanabilirsiniz. Açılan
listede, temsilcilerin adları görüntülenir. Temsilci adının önünde, geçerli Uygunlik durumunu gösteren renkli
bir simge bulunur. Örneğin, Uygun durumunun önünde yeşil bir simge bulunur. Daha fazla bilgi için Bkz.
Temsilci Uygunluk Durumları, sayfa 28.

Adım 3 Konferans'a tıklayın.

Konferans sohbet isteği bir temsilci tarafından kabul edildiğinde, Etkileşim Kontrolü bölmesinin Konferans
İstendi olan durumu Konferans durumuna geçer. Müşteri ve siz, bir temsilcinin sohbete katıldığını ifade
eden bir mesaj görebilirsiniz.

Adım 4 Konferansı Sonlandır'a tıklayın.
Toparlama Nedenleri iletişim kutusu görüntülenir. Daha fazla bilgi için Bkz. ToparlamaNedenini Uygulama,
sayfa 49.

• Sohbet konferansını yalnızca siz sonlandırabilirsiniz, konferans yaptığınız temsilci
sonlandıramaz.

• Konferansa katılan temsilci, Konferanstan Çık'a tıklayarak sohbet konferansından çıkabilir.
Sohbet siz ve müşteri arasında devam eder.

Not

WebChat Konuşmalarını Sonlandırma
Sorguları konusunda müşterinize yardımcı olduktan sonra, müşteriden şunu sonlandırmasını istemek iyi bir
uygulamadır: sohbet oturumu.Müşteri sohbet oturumunu sonlandırdığında, sohbet konuşmasında müşterinin
sohbetten ayrıldığını belirten bir mesaj gösterilir.
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Sohbet oturumunu siz sonlandırdığınızda, Toparlama Nedenleri iletişim kutusu görüntülenir. Gerekirse
sohbeti siz de sonlandırabilirsiniz. Bu durumda, müşteriye temsilcinin sohbetten ayrıldığını belirten bir mesaj
gösterilir.

Sohbet oturumlarını kapatmak için:

Başlamadan önce

WebChat isteğini kabul etmiş olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için Bkz.WebChat KonuşmalarınıYanıtlama,
sayfa 91.

Yordam

Adım 1 Aktif sohbet oturumunda, Bitir'e tıklayın.
Toparlama Nedenleri iletişim kutusu görüntülenir.

Adım 2 Açılan listeden gerekli nedeni seçebilir veya listeye filtre uygulamak için arama alanını kullanabilirsiniz. Tek
seferde birden fazla toparlama nedeni seçebilirsiniz.

Adım 3 Toparlamayı Gönder'e tıklayın. Daha fazla bilgi için Bkz. Toparlama Nedenini Uygulama, sayfa 49.

E-postadaki Konuşmaları Yönetme
E-posta kanalı, müşterilerin tablolar, gömülü bağlantılar ve ekler içeren e-posta mesajları göndermesini sağlar.

E-posta mini uygulaması, temsilcilerin e-posta mesajlarına konuşma bölmesinden yanıt vermesini sağlayan,
Cisco tarafından sunulan bir mini uygulamadır.

E-posta konuşmalarını yanıtlamak ve aktarmak için Desktop'ı kullanabilirsiniz.

İnternet bağlantısının kesilmesi gibi bağlantı sorunlarıyla karşılaşırsanız Bağlantı algılanmadı. Arka
planda bağlanmaya çalışılıyor şeklinde bir mesaj içeren bir bant görünür.Yenile'ye tıklayarak bağlantıyı
manuel olarak yenileyin.

Not

E-posta Mini Uygulaması Hakkında
E-posta mini uygulaması aşağıdaki özellikleri destekler:

• E-posta Ekleri, sayfa 17

• Şablonlar, sayfa 18

• Kilitli Şablonlar, sayfa 19

• Değiştirilebilir Parametreler İçeren Şablonlar, sayfa 19

• Sohbet Konsolunda Sistem Parametrelerinin Dinamik Olarak Değiştirildiği Şablonlar, sayfa 19

• Tetikleyici İş Akışı, sayfa 20
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• Zengin Oluşturucu Modları, sayfa 20

• Zengin Biçimlendirme, sayfa 19

E-posta Mini Uygulaması aşağıdaki etkileşimleri destekler:

• E-posta Konuşmalarını Yanıtlama, sayfa 95

• Yanıt Gönderme, sayfa 96

• E-posta Konuşmalarını Aktarma, sayfa 97

E-posta Konuşmalarını Yanıtlama
Size bir E-posta konuşması atandıktan sonra, açılır pencerede Müşteri Adı, E-posta Sıra Adı, Zamanlayıcı
ve Kabul düğmesi gösterilir. Zamanlayıcı, E-posta konuşmasını aldığınızdan bu yana geçen süreyi gösterir.

Sohbetlere yanıt vermek için:

Başlamadan önce

YYYY durumunda olduğunuzda, daha fazla iletişim isteği alamazsınız. İstekleri almak için YYYY olan
durumunuzu el ile Uygun olarak değiştirmeniz gerekir.

Yordam

Adım 1 İstekte,Kabul Et düğmesine tıklayın. İstek, oluşturucu kutusunda açılır ve bir etkileşim bölmesi görüntülenir.

Temsilci daha sonra etkileşim bölmesinde aşağıdaki ayrıntıları görüntüleyebilir:

• Gönderen e-posta adresi

• Alıcı e-posta adresi

• E-posta konusu

• E-posta dizisi (varsa)

• E-postanın zaman damgası ve durumu (Gönderilme Zamanı/Alınma Zamanı/DR'ler)

• Duyurular

• Ekler (gelen e-postada varsa)

• Yanıtla, Tümünü Yanıtla, İlet ve Bilgi simgeleri

• Aktar düğmesi

Adım 2 E-postayı yanıtlayabilir, metninizi biçimlendirebilir, mesaja resim ekleyebilir, dosya ekleyebilir vb. işlemleri
yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Bkz. Yanıt Gönderme, sayfa 96.

Adım 3 Klavyenizde Gönder'e tıklayın.
Müşteri yanıtı alır.
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Yanıt Gönderme
E-posta yanıtınızı biçimlendirmek, resim eklemek, dosya eklemek veya daha fazla alıcı eklemek istiyorsanız
yanıt gönderebilirsiniz.

Yanıt göndermek için:

Başlamadan önce

E-posta isteği almak için Uygun durumunda olmanız gerekir.

Yordam

Adım 1 E-posta isteğinde, Kabul Et düğmesine tıklayın. İstek, e-posta oluşturucuda açılır ve bir etkileşim bölmesi
görüntülenir.

Adım 2 E-postanın üst kısmındaki simgesine tıklayarak e-posta gövdesini ve Yanıtla, Tümünü Yanıtla ve İlet
gibi diğer seçenekleri görüntüleyin.

Adım 3 Yalnızca göndericiye yanıt göndermek için Yanıtla seçeneğini, tüm alıcılara yanıt göndermek için Tümünü
Yanıtla seçeneğini veya konuşmayı yeni bir alıcıya göndermek için İlet seçeneğini belirleyin.

• Yanıtlarken (bir e-postayı) yeni bir e-posta alırsanız e-posta oluşturucunun üzerinde Daha fazla işlem
yapmak için tüm mesajları görüntüleyin şeklinde bir bant mesajı görünür. Yeni e-posta, ileti dizisinin
en üstünde mavi renkte gösterilir.

• Bir e-postayı Yanıtla ile yanıtladığınızda, Alıcı ve Konu alanları otomatik olarak doldurulur ve
düzenlenemez.

• Bir e-postayı Tümünü Yanıtla ile yanıtladığınızda Alıcı ve Konu alanları otomatik olarak doldurulur
ve düzenlenemez. Bilgi alanı, ilgili e-postanın orijinal Bilgi alanı ile önceden doldurulur. Bilgi alanına
e-posta kimlikleri ekleyebilir veya bunları kaldırabilirsiniz.

• Bir e-postaya İlet işlemi uyguladığınızda, konu alanı otomatik olarak doldurulur.Alıcı veBilgi alanlarına
e-posta kimlikleri ekleyebilir veya bunları kaldırabilirsiniz. E-posta gövdesine, oluşturucudaki en son
e-posta yüklenir.

• Yanıtla seçeneğindenTümünü Yanıtla seçeneğine geçersenizAlıcı alanları otomatik olarak doldurulur.
Alıcı ve Bilgi alanlarına e-posta kimlikleri ekleyebilir veya bunları kaldırabilirsiniz. E-posta gövdesi
oluşturucuda korunur.

• Yanıtla seçeneğinden İlet seçeneğine geçtiğinizde,Alıcı veBilgi alanı boşaltılır ve e-posta oluşturucuda
korunur.

• Tümünü Yanıtla seçeneğinden İlet seçeneğine geçtiğinizde, Alıcı ve Bilgi alanı boşaltılır ve e-posta
gövdesi oluşturucuda korunur.

• Tümünü Yanıtla seçeneğindenYanıtla seçeneğine geçtiğinizde,Alıcı alanı otomatik olarak doldurulur,
Bilgi alanı boşaltılır ve e-posta gövdesi oluşturucuda korunur.

• İlet seçeneğinden Yanıtla seçeneğine geçtiğinizde, Alıcı alanı otomatik olarak doldurulur ve e-posta
gövdesi oluşturucuda korunur.
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• İlet seçeneğinden Tümünü Yanıtla seçeneğine geçtiğinizde, Alıcı ve Bilgi alanları otomatik olarak
doldurulur ve e-posta gövdesi oluşturucuda korunur.

Adım 4 (İsteğe Bağlı) E-postanın bir kopyasını daha fazla alıcıya göndermek için Bilgi'ye tıklayın.
Adım 5 E-postayı e-posta gövdesinde oluşturun.
Adım 6 (İsteğe Bağlı) Zengin Biçimlendirme, sayfa 19 uygulayabilirsiniz.
Adım 7 (İsteğe Bağlı) E-posta Ekleri, sayfa 17 ekleyebilirsiniz.
Adım 8 (İsteğe Bağlı) Şablonlar, sayfa 18 ekleyebilirsiniz.

Metni oluşturucuya girer ve ardından şablon seçerseniz şablon, mevcut metnin yerini alır.

Adım 9 Tetikleyici İş Akışı, sayfa 20 işlemini yapabilirsiniz.
Adım 10 E-posta gövdesindeki üç nokta simgesine tıklayarak e-posta konuşmasının tam geçmişini görüntüleyebilirsiniz.
Adım 11 Simge durumuna küçült simgesine tıklayarak Oluşturma kutusunu simge durumuna küçültebilirsiniz.
Adım 12 Ekranı kapla simgesine tıklayarak Oluşturma kutusunu büyütebilirsiniz.
Adım 13 Sil simgesini tıklayarak bir e-postayı silebilirsiniz.
Adım 14 Gönder'e tıklayın.

E-posta Konuşmalarını Aktarma
Bir e-posta yanlış sınıflandırılmışsa veya bir müşteri sorgusunu çözemiyorsanız e-postayı başka bir sıraya
aktarabilirsiniz. E-posta aktarımını başlattığınızda, kuruluşunuzdaki e-posta sıraları listesinden bir e-posta
sırası seçebilirsiniz. E-postaları belirli bir temsilciye veya süpervizöre aktaramazsınız.

E-posta isteğini bir sıraya aktarmak için:

Yordam

Adım 1 Aktar'a tıklayın.

Aktarma İsteği iletişim kutusu görüntülenir.

Adım 2 Açılan listeden gerekli sırayı seçebilir veya listeyi filtrelemek için arama alanını kullanabilirsiniz. Açılan
listede, e-posta isteğini aktarabileceğiniz sıralar görüntülenir.

Adım 3 Aktar'a tıklayın.

Aktarma isteği başlatılır ve Toparlama Nedenleri iletişim kutusu görüntülenir. Daha fazla bilgi için bkz.
Toparlama Nedeni Uygulama.

WhatsApp Konuşmalarını Yönetme
WhatsApp kanalı, işletmelerin müşterileriyle basit, hızlı ve güvenli bir uygulama üzerinden verimli bir şekilde
iletişim kurmasını sağlar. Müşteriler, WhatsApp Business hesabı aracılığıyla temsilcilere ulaşabilir ve
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WhatsApp Business numarasına mesaj göndererek WhatsApp konuşması başlatabilir. WhatsApp mini
uygulaması aracılığıyla mesajlara yanıt verebilirsiniz.

WhatsAppmini uygulaması,WhatsAppmesajlarınaAgent Desktop'taki konuşma bölmesinden yanıt vermenizi
sağlayan, Cisco tarafından sunulan bir mini uygulamadır.

WhatsApp konuşmalarını aktarmak, konferansa almak ve bitirmek için Agent Desktop'ı kullanabilirsiniz.

WhatsApp Mini Uygulaması Hakkında
WhatsApp mini uygulaması aşağıdaki özellikleri destekler:

• Metin Ekleri, sayfa 17

• Şablonlar, sayfa 18

• Şablon Ekleme, sayfa 18

• Kilitli Şablonlar, sayfa 19

• Değiştirilebilir Parametreler İçeren Şablonlar, sayfa 19

• Sohbet Konsolunda Sistem Parametrelerinin Dinamik Olarak Değiştirildiği Şablonlar, sayfa 19

• Zengin Biçimlendirme, sayfa 19

• WhatsApp Konuşmasına Emoji Ekleme

• Tetikleyici İş Akışı, sayfa 20

• Duyurular, sayfa 21

• Klavye Kısayolları, sayfa 21

• Teslim Bilgileri, sayfa 22

WhatsApp Konuşmalarını Yanıtlama
Size birWhatsApp konuşması atandığında, açılır penceredeMüşteri Adı, Müşteri Telefon Numarası, Kaynak
Numarası, Sıra Adı ve Kabul Et düğmesi görüntülenir. Bir zamanlayıcı, WhatsApp konuşmasını almanızdan
bu yana geçen süreyi görüntüler.

Başlamadan önce

YYYY durumundayken, daha fazla iletişim isteği alamazsınız. İstekleri almak için YYYY olan durumunuzu
el ile Uygun olarak değiştirmeniz gerekir.

Yordam

Adım 1 İstekte, Kabul Et düğmesine tıklayın.

İstek, oluşturucu kutusunda açılır ve aşağıdaki ayrıntıları gösteren bir EtkileşimKontrolü bölmesi görüntülenir:

• Müşteri Adı
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• Sıra Adı

• Kaynak Numarası

• Müşteri Telefon Numarası

• Mesaj Dizisi

• Zaman Damgası

• Okundu Bilgileri

Müşteri mesajları, gri baloncukla ve balonun içinde C harfi ile temsil edilir. Temsilci mesajları düz mavi bir
baloncukla temsil edilir.

Adım 2 Oluşturma kutusuna yanıtınızı girin. Oluşturucu kutusu maksimum 4096 karakteri destekler.

İzin verilen karakter sınırını aşarsanız Gönder düğmesi devre dışı bırakılır. Karakterleri silmeniz gerektiğini
hatırlatmak için bir hata mesajı görüntülenir.

Adım 3 Gönder'e tıklayın veya klavyenizden Enter tuşuna basın.

WhatsApp Konuşmalarını Aktarma
Bir müşteri sorgusunu çözümleyemiyorsanız ve WhatsApp isteğini yönlendirmek istiyorsanız isteği başka
bir temsilciye aktarabilirsiniz.

Başlamadan önce

WhatsApp isteğini kabul etmiş olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için Bkz.WhatsAppKonuşmalarınıYanıtlama,
sayfa 98.

Yordam

Adım 1 Aktar'a tıklayın.
Adım 2 Aşağıdaki seçeneklerden birini yapın:

• Açılan listeden belirli bir temsilci seçin.

• Listeyi filtrelemek için arama ölçütlerini kullanın.

Adım 3 Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

• Sıra: Açılan listeden gerekli sırayı seçin veya listeyi filtrelemek için arama alanını kullanın. Açılan liste,
WhatsApp isteğini aktarmak için kullanılabilen sıraları görüntüler.

• Temsilci: Açılan listede, uygun temsilcilerin adları görüntülenir. Açılan listeden bir temsilci seçin veya
listeyi filtrelemek için arama alanını kullanın. Temsilci adının önünde yeşil bir simge bulunur. Daha
fazla bilgi için Bkz. Temsilci Uygunluk Durumları, sayfa 28.
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Adım 4 (İsteğe bağlı) Sıraların ve temsilcilerin güncel listesini almak için Listeyi Yenile simgesine tıklayın. Liste,
geçerli temsilci uygunluk durumlarını görüntüler.

Adım 5 Aktar'a tıklayın.

Aktarma isteği başlatılır ve Toparlama Nedenleri iletişim kutusu görüntülenir. Daha fazla bilgi için Bkz.
Toparlama Nedenini Uygulama, sayfa 49.

Temsilci, aktardığınız WhatsApp isteğini kabul etmezse WhatsApp isteği düşer.Not

WhatsApp Konuşmasında Konferans Başlatma
Siz, müşteri ve başka bir temsilci arasında üç yönlü bir konferans WhatsApp isteği oluşturabilirsiniz.

Başlamadan önce

WhatsApp isteğini kabul etmiş olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için Bkz.WhatsAppKonuşmalarınıYanıtlama,
sayfa 98.

Yordam

Adım 1 Konferans'a tıklayın.
Adım 2 Aşağıdaki seçeneklerden birini yapın:

• Açılan listeden belirli bir temsilci seçin.

• Listeyi filtrelemek için arama ölçütlerini kullanın.

Adım 3 Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

• Sıra: Açılan listeden gerekli sırayı seçin veya listeyi filtrelemek için arama alanını kullanın. Açılan liste,
WhatsApp isteğini aktarmak için kullanılabilen sıraları görüntüler.

• Temsilci: Açılan listede, uygun temsilcilerin adları görüntülenir. Açılan listeden bir temsilci seçin veya
listeyi filtrelemek için arama alanını kullanın. Temsilci adının önünde yeşil bir simge bulunur. Daha
fazla bilgi için Bkz. Temsilci Uygunluk Durumları, sayfa 28.

Adım 4 Konferans'a tıklayın.

Etkileşim Kontrolü bölmesi, Konferans durumuna geçer. Seçilen temsilci konferans isteğini kabul ettiğinde,
siz ve müşteri, başka bir temsilcinin konuşmaya katıldığına dair bir mesaj görürsünüz.

Adım 5 Konferansı tamamladığınızda, Konferansı Sonlandır'a tıklayın.

Konferansa katılan temsilci,WhatsApp konferansından çıkmak içinKonferanstan Çık'a tıklayabilir.
Konuşma, siz ve müşteri arasında devam eder.

Not

Toparlama Nedenleri iletişim kutusu görüntülenir. Daha fazla bilgi için Bkz. ToparlamaNedenini Uygulama,
sayfa 49.
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WhatsApp Konuşmalarını Sonlandırma
Müşterinize yardımcı olduktan sonra, müşteriden WhatsApp oturumunu sonlandırmasını istemek iyi bir
uygulamadır.MüşteriWhatsApp oturumunu sonlandırdığında,WhatsApp konuşmasındamüşterinin oturumdan
ayrıldığına dair bir mesaj görüntülenir.

Gerekirse WhatsApp oturumunu siz de sonlandırabilirsiniz. Bu durumda müşteriye, oturumdan ayrıldığınıza
dair bir mesaj gösterilir.

Başlamadan önce

WhatsApp isteğini kabul etmiş olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için Bkz.WhatsAppKonuşmalarınıYanıtlama,
sayfa 98.

Yordam

Adım 1 Aktif WhatsApp oturumunda, Bitir'e tıklayın.
Adım 2 Aşağıdaki eylemlerden birini gerçekleştirin:

• Açılan listeden toparlama nedenlerini seçin.

• Listeyi filtrelemek için arama ölçütlerini kullanın ve toparlama nedenlerini seçin.

Birden fazla sebep seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Bkz. Toparlama Nedenini Uygulama, sayfa 49.

Adım 3 Toparlamayı Gönder'e tıklayın.
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B Ö L Ü M 5
Sohbetleri ve E-postalarıYönetme (Kullanım Dışı)

• Grafikleri Yönet, sayfa 103
• E-postaları Yönet, sayfa 108

Grafikleri Yönet
Müşteri isteklerini sohbet üzerinden almak ve yanıtlamak için masaüstünü kullanabilirsiniz. Yöneticiniz,
sohbetlere erişmek için multimedya profil ayarlarınızda izinleri tanımlar.

Sohbetleri Yanıtlama

Bir müşteriden sohbet isteği aldığınızda, iletişim isteği penceresinde (Sohbet) simgesi, müşterinin adı
veya benzersiz kimliği, e-posta adresi, sohbeti size yönlendiren sıra ve sohbeti kabul etmeden önce ne kadar
süre geçtiğini gösteren bir zamanlayıcı gösterir.

Müşteri sohbet botu kullanıyorsa ürün, temsilci müşteriye yanıt vermeden, önceden ayarlanmış yanıtlar
sağlar. Sohbet isteğini kullanılabilir en uzun süre içinde kabul etmezseniz sohbet isteği sıraya döndürülür ve
sistem, durumunuzu YYYY olarak değiştirir. Durumunuzu Uygun veya Boşta olarak değiştirmeye yönelik
seçeneklerin bulunduğu bir açılır pencere görünür. YYYY açılır penceresi hakkında daha fazla bilgi için bkz.
Temsilci Uygunluk Durumları, sayfa 28.

YYYY durumunda olduğunuzda, daha fazla iletişim isteği alamazsınız. Yeni sohbetler de dahil olmak
üzere herhangi bir medya kanalının isteklerini almak içinYYYY olan durumunuzumanuel olarakUygun
şeklinde değiştirmeniz gerekir.

Not

Güvenlik Uyumluluğu

Güvenlik uyumluluğunu sağlamak için Kredi Kartı Sektörü Veri Güvenliği Standardı (PCI DSS), kredi kartı
verileri ve diğer kişiyi tanımlayabilir bilgiler (PII) gibi hassas bilgileri almanıza veya göndermenize izin
vermez. İçeriğin PCI DSS'yi ihlal eden veriler içerdiği tespit edilirse:

• Sohbet eki gönderilmez (bırakılır).

• Sohbet konuşmasından veri çıkarılır (maskelenir).
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Yöneticiniz tarafından tanımlanan yapılandırmaya bağlı olarak (veri çıkarma veya bırakma), eki içeren
sohbet mesajı bırakılır veya belirli içerikler çıkarılır.

Not

Başlamadan önce

Sohbet isteği almak için Uygun durumunda olmanız gerekir.

Yordam

Adım 1 Sohbet isteğinde Kabul Et'e tıklayın.

Sohbet konuşması ve EtkileşimKontrolü bölmesi görünür. ÇalışmaAlanı bölmesi, sohbet ettiğiniz müşterinin
bilgilerini görüntüler. Ayrıca, sistem sohbet isteğini size yönlendirmeden önce sohbet botu ile müşteri arasındaki
konuşmayı da görüntüler.

sohbet botu yanıtı, etiketle birlikte görüntülenir. Örneğin,Müşteri Sanal Asistanı. Sohbet geçmişini
görüntülemek için müşterinin sohbetine göz atabilirsiniz.

Not

Adım 2 Oluşturma kutusuna yanıtınızı girin.

Mesajınız 1000 karakter sınırını aşamaz.Not

Adım 3 Gönder'e tıklayın veya klavyenizden Enter tuşuna basın.
Müşteri, yanıtı temsilcinin adıyla birlikte alır.

Yöneticiniz ön tanımlı sohbet şablonları yapılandırdıysa müşterilerle iletişim kurmak için bu
şablonları kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Bkz. Önceden Tanımlanmış Sohbet Yanıtları,
sayfa 105.

Not

Adım 4 (İsteğe bağlı) Oluşturma kutusuna yanıtınızla birlikte dosya yüklemek için Dosya Ekle'ye tıklayın.
a) Yüklenen dosyaları kaldırmak için simgesine tıklayın.

• Sohbet konuşmanız ve ekleriniz PCI ile uyumlu olmalıdır. Daha fazla bilgi bkz. Güvenlik
Uyumluluğu.

• Dosya Ekle simgesi, yöneticiniz ek göndermenizi etkinleştirdiyse kullanılabilir. Birden fazla
dosya yükleyebilirsiniz ve toplam dosya boyutu 35 MB'den az olmalıdır. Desteklenen dosya
biçimleri şunlardır:

.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

• Oluşturma kutusunda gönderilmemiş bir ek veya metin olduğunda öğeden uzaklaşmaya
çalışırsanız bir mesajla uyarı verilir.

Not

Adım 5 (İsteğe bağlı) Müşterinin iletişim geçmişini görüntülemek için Yardımcı Bilgiler bölmesindeki İletişim
Geçmişi sekmesine tıklayın. İletişim Geçmişi sekmesi ayrıntıları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Yardımcı
Bilgiler Bölmesi, sayfa 15.

Adım 6 (İsteğe bağlı) Etkileşim Kontrolü bölmesinde aşağıdaki görevleri yerine getirebilirsiniz:
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• Bir sohbet isteğini bir sıraya veya temsilciye aktarmak için: Daha fazla bilgi için Bkz. Sohbetleri Aktarma,
sayfa 105.

• Siz, müşteri ve başka bir temsilci arasında üç yönlü iletişim başlatma. Daha fazla bilgi için bkz. Sohbet
Konferansı Başlatma, sayfa 106.

Adım 7 Sonlandır'a tıklayın. Daha fazla bilgi için Bkz. Sohbetleri Sonlandırma, sayfa 107.

Önceden Tanımlanmış Sohbet Yanıtları
Yönetici, müşteriyle iletişim kurmak için kullanabileceğiniz önceden tanımlanmış sohbet mesajlarını tanımlar.

Yordam

Adım 1 Önceden Tanımlanmış Sohbet Yanıtları'na tıklayın.
Adım 2 Açılan listeden gerekli mesajı seçebilir veya listeye filtre uygulamak için arama alanını kullanabilirsiniz.

Bir müşteriyle sohbetiniz sırasında tek bir yanıt oluşturmak için birden fazla önceden tanımlanmış
yanıt ekleyebilirsiniz.

Not

Adım 3 (İsteğe bağlı) Müşteriye göndermeden önce yanıtı düzenleyebilirsiniz.

Sohbetleri Aktarma
Bir müşteri sorgusunu çözümleyemiyorsanız ve sohbet isteğini yönlendirmek istiyorsanız sohbet isteğini
başka bir temsilciye veya gözetmene aktarabilirsiniz.

Aktif bir sohbet isteğini bir sıraya veya temsilciye aktarmak için:

Başlamadan önce

Sohbet isteğini kabul etmiş olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için Bkz. Sohbetleri Yanıtlama, sayfa 103.

Yordam

Adım 1 Aktar'a tıklayın.
Aktarma İsteği iletişim kutusu görüntülenir.

Adım 2 Aşağıdakilerden birinden seçim yapın:

• Sıra: Açılan listeden gerekli sırayı seçebilir veya listeyi filtrelemek için arama alanını kullanabilirsiniz.
Açılan liste, sohbet isteğini aktarmak için kullanılabilen sıraları görüntüler.

• Temsilci: Açılan listeden bir temsilci seçebilir veya listeyi filtrelemek için arama alanını kullanabilirsiniz.
Açılan listede, uygun temsilcilerin adları görüntülenir. Temsilci adının önünde yeşil bir simge bulunur.
Daha fazla bilgi için bkz. Temsilci Uygunluk Durumları, sayfa 28.
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Adım 3 (İsteğe bağlı) Temsilcilerin, sıraların ve çevirme numaralarının en son listesini almak için (Listeyi Yenile)
simgesine tıklayın sıralar ve temsilciler.

Alınan liste, geçerli temsilci uygunluk durumlarını görüntüler.

Adım 4 Aktar'a tıklayın.
Aktarma isteği başlatılır ve Toparlama Nedenleri iletişim kutusu görüntülenir. Daha fazla bilgi için bkz.
Toparlama Nedenini Uygulama, sayfa 49.

Sohbet isteğini bir temsilciye aktardığınızda, temsilci sohbet isteğini kabul etmezse sohbet isteği
düşer.

Not

Sohbet Konferansı Başlatma
Siz, müşteri ve başka bir temsilci arasında üç yönlü bir konferans sohbet isteği oluşturmak için:

Başlamadan önce

Sohbet isteğini kabul etmiş olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için Bkz. Sohbetleri Yanıtlama, sayfa 103.

Yordam

Adım 1 Konferans'a tıklayın.
Konferans İsteği iletişim kutusu görüntülenir.

Adım 2 Açılan listeden belirli bir temsilci seçebilir veya listeyi filtrelemek için arama alanını kullanabilirsiniz. Temsilci
adının önünde, geçerli Uygunlik durumunu gösteren renkli bir simge bulunur. Örneğin, Uygun durumunun
önünde yeşil bir simge bulunur. Daha fazla bilgi için bkz. Temsilci Uygunluk Durumları, sayfa 28.

Adım 3 Konferans'a tıklayın.

Konferans sohbet isteği bir temsilci tarafından kabul edildiğinde, Etkileşim Kontrolü bölmesinin Konferans
İstendi olan durumu Konferans durumuna geçer. Müşteri ve siz, bir temsilcinin sohbete katıldığını ifade
eden bir mesaj görebilirsiniz.

Adım 4 Konferansı Sonlandır'a tıklayın.
Toparlama Nedenleri iletişim kutusu görüntülenir. Daha fazla bilgi için Bkz. ToparlamaNedenini Uygulama,
sayfa 49.

• Sohbet konferansını yalnızca siz sonlandırabilirsiniz, konferans yaptığınız temsilci
sonlandıramaz.

• Konferansa katılan temsilci, Konferanstan Çık'a tıklayarak sohbet konferansından çıkabilir.
Sohbet siz ve müşteri arasında devam eder.

Not

Aşağıdaki tabloda, bir konferans sohbeti sırasında her kullanıcının gerçekleştirebileceği eylemler
açıklanmaktadır:

Temsilci 1: Konferans sohbetini başlatan temsilciyi ifade eder.

Temsilci 2: Konferans sohbetinin parçası olan ve kendisine danışılan temsilciyi ifade eder.
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ÖzetRol

• Müşteri konferans sohbeti başlatamaz.

• Müşteri, Temsilci 1 ve Temsilci 2 ile devam eden sohbetten ayrılabilir ve etkileşimi sonlandırabilir.

Müşteri

• Temsilci 1, bir konferans sohbeti başlatıp sonlandırabilir.

• Temsilci 1,Konferansı Sonlandır düğmesine tıklayarak konferans sohbetini sonlandırabilir. Müşteri
ve Temsilci 2, konferans sohbetinden çıkarılır.

• Bir müşteri konferans sohbetinden ayrıldığında etkileşim sona erer ve temsilciler için oluşturma
kutusu devre dışı bırakılır. Temsilci 1, Konferansı Sonlandır düğmesine tıklatarak konferansı
sonlandırır ve Temsilci 2 konferans sohbetinden çıkarılır.

Temsilci 1

• Temsilci 2, konferans sohbetini sonlandıramaz.

• Temsilci 2, konferans sohbeti için bir toparlama nedeni uygulayamaz.

• Temsilci 2, Konferanstan Çık düğmesine tıklayarak konferans sohbetini sonlandırabilir. Sohbet,
Temsilci 1 ile müşteri arasında devam eder.

• Müşteri konferans sohbetinden ayrılırsa etkileşim sona erer. Temsilci 2, toparlama olmadan sohbetten
çıkarılır.

Temsilci 2

Sohbetleri Sonlandırma
Sorguları konusunda müşterinize yardımcı olduktan sonra, müşteriden şunu sonlandırmasını istemek iyi bir
uygulamadır: sohbet oturumu.Müşteri sohbet oturumunu sonlandırdığında, sohbet konuşmasında müşterinin
sohbetten ayrıldığını belirten bir mesaj gösterilir.

Sohbet oturumunu siz sonlandırdığınızda, Toparlama Nedenleri iletişim kutusu görüntülenir. Gerekirse
sohbeti siz de sonlandırabilirsiniz. Bu durumda, müşteriye temsilcinin sohbetten ayrıldığını belirten bir mesaj
gösterilir.

Sohbet oturumlarını kapatmak için:

Başlamadan önce

Sohbet isteğini kabul etmiş olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için Bkz. Sohbetleri Yanıtlama, sayfa 103.

Yordam

Adım 1 Aktif sohbet oturumunda, Bitir'e tıklayın.
Toparlama Nedenleri iletişim kutusu görüntülenir.

Adım 2 Açılan listeden gerekli nedeni seçebilir veya listeye filtre uygulamak için arama alanını kullanabilirsiniz. Tek
seferde birden fazla toparlama nedeni seçebilirsiniz.
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Adım 3 Toparlamayı Gönder'e tıklayın. Daha fazla bilgi için Bkz. Toparlama Nedenini Uygulama, sayfa 49.

E-postaları Yönet
Müşteri e-posta isteklerini almak ve yanıtlamak için Desktop'ı kullanabilirsiniz. Yöneticiniz, müşteri
e-postalarına erişmek için multimedya profil ayarlarınızda izinleri tanımlar.

E-postaları Yanıtlama

Müşteriden e-posta aldığınızda iletişim isteği açılır penceresinde (E-posta) simgesi, müşterinin adı,
e-postayı size yönlendiren sıra, müşterinin e-posta kimliği ve e-posta isteğini aldığınızdan bu yana geçen
süreyi gösteren bir zamanlayıcı görüntülenir.

E-posta isteğini kullanılabilir en uzun süre içinde kabul etmezseniz istek sıraya döndürülür ve sistem,
durumunuzu YYYY olarak değiştirir. Durumunuzu Uygun veya Boşta olarak değiştirmeye yönelik
seçeneklerin bulunduğu bir açılır pencere görünür. YYYY açılır penceresi hakkında daha fazla bilgi için bkz.
Temsilci Uygunluk Durumları, sayfa 28.

YYYY durumunda olduğunuzda, daha fazla iletişim isteği alamazsınız. Yeni e-postalar da dahil olmak
üzere herhangi bir medya kanalının isteklerini almak içinYYYY olan durumunuzumanuel olarakUygun
şeklinde değiştirmeniz gerekir.

Not

Güvenlik Uyumluluğu

Güvenlik uyumluluğunu sağlamak için Kredi Kartı Sektörü Veri Güvenliği Standardı (PCI DSS), kredi kartı
verileri ve diğer kişiyi tanımlayabilir bilgiler (PII) gibi hassas bilgileri almanıza veya göndermenize izin
vermez. İçeriğin PCI DSS'yi ihlal eden veriler içerdiği tespit edilirse:

• E-posta eki gönderilmez (bırakılır).

• E-posta konuşmasından veri çıkarılır (maskelenir).

Yöneticiniz tarafından tanımlanan yapılandırmaya bağlı olarak (veri çıkarma veya bırakma), eki içeren
e-posta bırakılır veya belirli içerikler çıkarılır.

Not

Başlamadan önce

E-posta isteği almak için Uygun durumunda olmanız gerekir.

Yordam

Adım 1 E-posta isteğinde Kabul Et'e tıklayın.
E-posta isteği, e-posta oluşturma kutusunda açılır ve Etkileşim Kontrolü bölmesi görüntülenir.
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Adım 2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak e-postaya yanıt verebilirsiniz:

• Hızlı yanıtlar, basit sorgulara yanıt vermek için anlık bir yöntem sağlar. Daha fazla bilgi için Bkz. Hızlı
Yanıt Gönderme, sayfa 109.

• Standart yanıtlar metninizi biçimlendirmenize, mesaja resim eklemenize, dosya eklemenize vb. işlemleri
yapmanıza olanak tanır. Daha fazla bilgi için Bkz. Standart Yanıt Gönderme, sayfa 110.

Yöneticiniz ön tanımlı e-posta şablonu yapılandırdıysa müşteriyle iletişim kurmak için bu
şablonu kullanabilirsiniz. Varsayılan olarak, ön tanımlı yanıt, oluşturma kutusuna doldurulur.
Daha fazla bilgi için Bkz. Ön Tanımlı E-posta Şablonu, sayfa 109.

Not

Adım 3 (İsteğe bağlı) Müşterinin iletişim geçmişini görüntülemek için Yardımcı Bilgiler bölmesindeki İletişim
Geçmişi sekmesine tıklayın. İletişim Geçmişi sekmesi ayrıntıları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Yardımcı
Bilgiler Bölmesi, sayfa 15.

İletişim Geçmişi sekmesinde bir e-posta yazışmasını görüntülemek için E-posta mesajını
görüntüle'ye tıklayın.

Not

Adım 4 (İsteğe bağlı) E-posta isteğini bir sıraya aktarın. Daha fazla bilgi için Bkz. E-postaları Aktarma, sayfa 112.
Adım 5 (İsteğe bağlı) Bitir'e tıklayın.

Toparlama Nedenleri iletişim kutusu görüntülenir. Daha fazla bilgi için bkz. Toparlama Nedenini Uygulama,
sayfa 49.

Ön Tanımlı E-posta Şablonu
Yönetici, müşteriyle iletişim kurmak için kullanabileceğiniz ön tanımlı e-posta şablonunu tanımlar. Yanıtla
veya Tümünü Yanıtla'ya tıkladığınızda, e-posta gövdesi ön tanımlı metni (yapılandırılmış değişkenlere
bağlı olarak) aşağıdaki ayrıntılarla birlikte görüntüler:

• Müşteri adı

• Ön tanımlı e-posta gövdesi

• Temsilci adı (profilde görüntülenen adınız)

Müşteriye eksiksiz ve doğru bir yanıt sağlamak için şablon mesajını düzenleyebilirsiniz.

Hızlı yanıt e-postaları için ön tanımlı e-posta şablonunu kullanamazsınız.Not

Hızlı Yanıt Gönderme
Gelen bir e-posta isteği basit bir yanıt gerektirdiğinde, hızlı yanıt gönderebilirsiniz.

Hızlı yanıt e-postaları için ön tanımlı e-posta şablonunu kullanamazsınız.Not
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Hızlı yanıt göndermek için:

Başlamadan önce

E-posta isteği almak için Uygun durumunda olmanız gerekir.

Yordam

Adım 1 E-posta isteğinde Kabul Et'e tıklayın.
E-posta isteği, e-posta oluşturma kutusunda açılır ve Etkileşim Kontrolü bölmesi görüntülenir.

Adım 2 Yanıtınızı, Burada hızlı yanıtla metin kutusuna girin.

• E-posta konuşmanız PCI ile uyumlu olmalıdır. Daha fazla bilgi bkz. Güvenlik Uyumluluğu.

• E-posta oluşturma kutusundan uzak bir noktaya giderseniz ve e-posta gövdesinde içerik varsa
taslağınız kaydedilir.

• Burada hızlı yanıtla, yalnızca düz metin biçimlendirme stilini destekler. Zengin metin
biçimlendirme stili hakkında daha fazla bilgi için bkz. Standart Yanıt Gönderme, sayfa 110.

Not

Adım 3 Gönder'e tıklayın.
Toparlama Nedenleri iletişim kutusu görüntülenir. Daha fazla bilgi için bkz. Toparlama Nedenini Uygulama,
sayfa 49.

Standart Yanıt Gönderme
E-posta yanıtınızı biçimlendirmek, resim eklemek, dosya eklemek veya daha fazla alıcı eklemek istiyorsanız
standart bir yanıt gönderebilirsiniz.

Standart yanıt göndermek için:

Başlamadan önce

E-posta isteği almak için Uygun durumunda olmanız gerekir.

Yordam

Adım 1 E-posta isteğinde Kabul Et'e tıklayın.
E-posta isteği, e-posta oluşturma kutusunda açılır ve Etkileşim Kontrolü bölmesi görüntülenir.

Adım 2 Yalnızca göndericiye yanıt göndermek içinYanıtla'yı veya tüm alıcılara yanıt vermek içinTümünü Yanıtla'yı
seçin.

Yanıt e-posta gövdesi görünür. Alıcı ve Konu alanları otomatik olarak doldurulur. Bu alanları
düzenleyemezsiniz.

Adım 3 (İsteğe bağlı) E-postanızın bir kopyasını daha fazla alıcıya göndermek için Bilgi'ye tıklayın.
Adım 4 Yanıt mesajınızı e-posta gövdesine girin.
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Yöneticiniz ön tanımlı e-posta şablonu yapılandırdıysa müşteriyle iletişim kurmak için bu şablonu
kullanabilirsiniz. Varsayılan olarak, ön tanımlı yanıt, oluşturma kutusuna doldurulur. Daha fazla
bilgi için Bkz. Ön Tanımlı E-posta Şablonu, sayfa 109.

Not

Adım 5 Yanıt mesajınızı zengin metin biçimlendirme stillerini kullanarak özelleştirebilirsiniz. Yanıt mesajınızı
biçimlendirme seçenekleri şunlardır:

AçıklamaSimgeler

Metne önceden ayarlanmış bir yazı tipi ve stil uygular.Başlık 1

Metninizi kalın yapar.Kalın

Metninizi italik yapar.İtalik

Metninizin altını çizer.Altı çizili

Metninizin üzerine çizgi çizer.Üstü Çizili

Metninizin rengini değiştirir.Metin Rengi

Numaralandırılmış liste oluşturur.Sıraya Göre Listele

Madde işaretli liste oluşturur.Madde İşaretine Göre Listele

Metninize girinti ekler ve sol kenarda dikey bir çizgi
ile alıntı olarak işaretler.

Alıntı Bloğu

Metin alanına tablo ekler. Tabloya satır ve sütun
ekleyebilir veya bunları silebilirsiniz.

Tablosu

Seçili metne köprü ekler.Bağlantı

Metninize sağa doğru girinti ekler.Sağa Girinti

Metninize sola doğru girinti ekler.Sola Girinti

Adım 6 E-posta yanıtınızla birlikte dosya yüklemek içinDosya Ekle'ye tıklayın. Yönetici maksimum dosya boyutunu
ve yükleyebileceğiniz maksimum dosya sayısını yapılandırır. En fazla on dosya yükleyebilirsiniz ve toplam
dosya boyutu 25 MB'den az olmalıdır.
a) Yüklenen dosyaları kaldırmak için simgesine tıklayın.

• E-posta konuşmanız ve ekleriniz PCI ile uyumlu olmalıdır. Daha fazla bilgi bkz. Güvenlik
Uyumluluğu.

• Desteklenen dosya biçimleri şunlardır:

.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

• E-posta oluşturma kutusundan uzak bir noktaya giderseniz ve e-posta gövdesinde içerik varsa
taslağınız kaydedilir.

Not

Cisco Webex Contact Center Agent Desktop Kullanıcı Kılavuzu
111

Sohbetleri ve E-postaları Yönetme (Kullanım Dışı)
Standart Yanıt Gönderme



Adım 7 (İsteğe bağlı) Müşteri e-postasını görüntülemek için Orijinal E-postayı Görüntüle'ye tıklayın.

E-posta oluştururken Orijinal E-postayı Görüntüle ve Yanıtla veya Tümünü Yanıtla arasında
geçiş yaparsanız taslağınız kaydedilir.

Not

Adım 8 (İsteğe bağlı) Üç nokta düğmesine tıklayarak müşteriyle olan konuşmalara yönelik Önceki Başlığı Göster
veya Önceki Başlığı Gizle seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Adım 9 Gönder'e tıklayın.
Toparlama Nedenleri iletişim kutusu görüntülenir. Daha fazla bilgi için bkz. Toparlama Nedenini Uygulama,
sayfa 49.

E-postaları Aktarma
Bir e-posta yanlış sınıflandırılmışsa veya bir müşteri sorgusunu çözemiyorsanız e-postayı başka bir sıraya
aktarabilirsiniz. E-posta aktarımını başlattığınızda, kuruluşunuzdaki e-posta sıraları listesinden bir e-posta
sırası seçebilirsiniz. E-postaları belirli bir temsilciye veya süpervizöre aktaramazsınız.

E-posta isteğini bir sıraya aktarmak için:

Başlamadan önce

E-posta isteğini kabul etmiş olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için Bkz. E-postaları Yanıtlama, sayfa 108.

Yordam

Adım 1 Aktar'a tıklayın.
Aktarma İsteği iletişim kutusu görüntülenir.

Adım 2 Açılan listeden gerekli sırayı seçebilir veya listeyi filtrelemek için arama alanını kullanabilirsiniz. Açılan
listede, e-posta isteğini aktarabileceğiniz sıralar görüntülenir.

Adım 3 (İsteğe bağlı) Temsilcilerin, sıraların ve çevirme numaralarının en son listesini almak için (Listeyi Yenile)
simgesine tıklayın sıralar.

Adım 4 Aktar'a tıklayın.
Aktarma isteği başlatılır ve Toparlama Nedenleri iletişim kutusu görüntülenir. Daha fazla bilgi için bkz.
Toparlama Nedenini Uygulama, sayfa 49.
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B Ö L Ü M 6
Mini Uygulamaları Yönetme

Mini uygulamalar, masaüstü özelleştirmesinin temel bileşenleridir.Mini uygulamalar, masaüstüne yerleştirilmiş
özel bir HTML öğesi olarak dışa aktarılan, belirli kapsüllenmiş işlevlere sahip bir bileşendir.

Mini Uygulama Türleri

Yöneticiniz, kuruluş ayarlarına göre farklı türde mini uygulamalar yapılandırır. Farklı mini uygulama türleri
şunlardır:

• Varsayılan mini uygulamalar: Masaüstünün parçası olan ve profil ayarlarınıza göre görüntülenen mini
uygulamalardır. Örneğin, Temsilci Performans İstatistikleri bir sayfa mini uygulamasıdır ve Gezinti
çubuğu için. Daha fazla bilgi için Bkz. Temsilci Performans İstatistikleri Raporlar, sayfa 119.

• Cisco tarafından sunulan mini uygulamalar: Cisco tarafından sunulan ve kuruluş ayarlarınıza göre
görüntülenen mini uygulamalardır. Örneğin, Cisco Webex Experience Management ve IVR Dökümü
mini uygulamaları.

• Özelmini uygulamalar: Üçüncü taraf uygulamalara yönelikmini uygulamalardır ve kuruluş gereksinimlere
göre eklenir. Örneğin, Google Haritalar. Özel mini uygulamalar özel sayfaların, Yardımcı Bilgiler
bölmesindeki özel sekmelerin veya Agent Desktop'taki yatay başlık öğesinin parçası olabilir.

Yönetici, özel sayfalardaki ve özel mini uygulamalardaki sekmeleri kalıcı olacak şekilde yapılandırabilir.
Özel sayfalardaki ve özel mini uygulamalardaki sekme seçiminiz, Agent Desktop oturumunu
kapattığınızda, tarayıcıyı yeniden yüklediğinizde/yenilediğinizde veya tarayıcı önbelleğini temizlediğinizde
varsayılan sekmeye sıfırlanabilir.

• Kalıcı mini uygulamalar: Yönetici, özel mini uygulamaları kalıcı olacak şekilde yapılandırabilir.
Kalıcı mini uygulamalar, Agent Desktop'ın tüm sayfalarında görüntülenir. Aktif iletişim isteğiniz
veya konuşmanız olduğunda, kalıcı mini uygulama Yardımcı Bilgiler bölmesinde yeni bir sekme
olarak görüntülenir.

Kalıcımini uygulamalar, Giriş sayfasında diğer sayfalarda görüntülendikleri
şekilde görüntülenmez. Ancak aktif bir etkileşiminiz varsa kalıcı mini
uygulamalar Yardımcı Bilgiler bölmesinde görüntülenir.

Not
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Görüntüleme Seçenekleri

Yöneticiniz, mini uygulamaların görüntülenme şeklini yapılandırır. Mini uygulamalarımasaüstü arabiriminde
görüntüleme seçenekleri şunlardır:

• Başlık: Mini uygulamaları yatay başlık üzerinde görüntüler.

• Özel sekme: Mini uygulamaları Yardımcı Bilgiler bölmesinin özel sekmelerinde görüntüler. Bölmedeki
her sekmenin bir veya daha fazla mini uygulaması olabilir.

• Özel sayfa: Özel sayfayı masaüstü arabiriminin (Çalışma Alanı bölmesi) ortasında görüntüler. Özel
sayfaya, Gezinti çubuğu üzerindeki simgelerden erişilebilir. Her özel sayfa bir veya daha fazla mini
uygulama içerebilir.

Masaüstü arabirimi hakkında daha fazla bilgi için bkz. Agent Desktop Arabirimi, sayfa 5.

• Başlığı olmayan bir mini uygulama yeniden boyutlandırılamaz.

• Mini uygulamaları büyütmek için simgesine tıklayın. Mini uygulamalar genişletildiğinde,
aktif bir sesli çağrı sırasında Yatay Başlık, Gezinti Çubuğu, Görev Listesi bölmesi, Temsilci
Etkileşim Geçmişi bölmesi ve kalıcı Etkileşim Kontrolü bölmesini görüntülemeye devam
edebilirsiniz. Mini uygulamalar genişletildiğinde bile, yeni isteklere anında yanıt verme olanağı
korunur.

• Webex Contact Center, Common Identity ve Çoklu OturumAçma (SSO) etkileşiminden yararlanır.
SSO özelliği etkinleştirilmiş bir kullanıcı için özel mini uygulamaları yönetme hakkında daha fazla
bilgi için yöneticinizle iletişime geçin.

Not

Masaüstü Düzenini Özelleştirme

Yöneticiniz tarafından yapılandırılmış varsayılan düzende değişiklikler yaparak masaüstü düzeninizi
özelleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Bkz. Masaüstü Düzenini Değiştirme, sayfa 115.

• Cisco Webex Experience Management, sayfa 114
• IVR Dökümü, sayfa 115
• Masaüstü Düzenini Değiştirme, sayfa 115
• Masaüstü Düzenini Sıfırlama, sayfa 117

Cisco Webex Experience Management
Aşağıdaki Deneyim Yönetimi mini uygulamaları, yalnızca yöneticiniz sizin için mini uygulamaları
yapılandırmışsa masaüstünüzde görüntülenir.

Customer Experience Journey (CEJ): Bir müşteriden gelen tüm geçmiş anket yanıtlarını kronolojik bir listede
görüntüler. Mini uygulama, müşterinin işletmeyle olan geçmiş deneyimleri hakkında bağlam kazanmasına
ve müşteriyle uygun şekilde etkileşim kurmasına yardımcı olur. Bu pencere öğesi, bir temsilci bir çağrı,
sohbet veya e-posta yoluyla müşteri ile etkileşimde bulunduğunda otomatik olarak etkinleştirilir. Bir temsilci,
müşteriden toplanan diğer geri bildirimlerin yanı sıra Net Destekleyici Puanı (NPS), Müşteri Memnuniyeti
(CSAT) ve Müşteri Eforu Puanı (CES) gibi derecelendirmeleri ve puanları görüntüleyebilir.
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Customer Experience Analytics (CEA): NPS, CSAT ve CES gibi endüstri standardı ölçümler veya Deneyim
Yönetimi içinde takip edilen diğer KPI'lar aracılığıyla müşterilerin ya da temsilcilerin genel durumunu
görüntüler.

Bir temsilci oturum açtığında, CEJ mini uygulaması önceki müşteri yanıtlarını görüntüler; CEA mini
uygulaması temsilcinin müşterilerle olan önceki etkileşimlerinden toplanan temel ölçümleri ve KPI'ları
görüntüler. Buna NPS, CES ve temsilci güler yüzlülüğü, ilgisi, iletişim becerileri vb. gibi diğer KPI'lar
dahildir.

IVR Dökümü
IVRDökümümini uygulaması, sanal asistan ile müşteri (arayan) arasındaki konuşmanın dökümünü görüntüler.
Mini uygulama, yalnızca yöneticiniz mini uygulamayı sizin için yapılandırmışsa masaüstünde görüntülenir.
Bu salt görüntülenebilir mini uygulama, müşterinin gereksinimi hakkında bağlam elde etmeye ve müşteriyle
uygun şekilde etkileşim kurmaya yardımcı olarak müşteri hizmetleri verimliliğini artırır.

Masaüstü Düzenini Değiştirme
Yöneticiniz tarafından yapılandırılmış varsayılan düzende değişiklikler yaparak masaüstü düzeninizi
özelleştirebilirsiniz. Yöneticiniz Sürükle ve Bırak ve Yeniden Boyutlandır özelliklerini etkinleştirdiyse özel

sayfa veya özel mini uygulamanın sağ alt kısmında (Düzeni Değiştir) simgesi görüntülenir.

Gezinti çubuğu üzerinden erişilen özel sayfaları veya özel mini uygulamaları ve YardımcıBilgiler bölmesinden
erişilen özel sekmeli mini uygulamaları düzenleyebilirsiniz.

Mini Uygulamaları Sürükleyip Bırakma ve Yeniden Boyutlandırma

• Sürükle ve Bırak özelliği, mini uygulamayı masaüstü düzeninde gereken konuma sürüklemenize (ve
bırakmanıza) olanak tanır.

• Yeniden Boyutlandır özelliği, mini uygulamayı masaüstü düzeninde özel bir boyuta küçültmenize veya
genişletmenize olanak tanır.

Desktop, tarayıcıya tekrar eriştiğinizde seçimlerinizi korur. Varsayılan masaüstü düzenine sıfırlama hakkında
daha fazla bilgi için bkz. Masaüstü Düzenini Sıfırlama, sayfa 117.

Bu özellikler, üçüncü taraf mini uygulamaları için de geçerlidir.Not

Kısıtlamalar ve Sınırlamalar

Sürükle ve Bırak ile Yeniden Boyutlandır özellikleri için kısıtlamalar ve sınırlamaları aşağıda bulabilirsiniz:

• Yeniden düzenleme ve yeniden boyutlandırma eylemi mini uygulama üzerinde gerçekleştirildiğinde,
oturum açmış olan kullanıcıya, kullanılan tarayıcıya ve kullanılan cihaza özgüdür.

• Yeniden düzenleme ve yeniden boyutlandırma eylemleri, başlık ve varsayılan sayfa mini uygulamaları
için geçerli değildir. Örneğin, Temsilci Performans İstatistikleri.
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• Yardımcı Bilgiler bölmesindeki özel sekmeli mini uygulamaları yeniden düzenleme ve yeniden
boyutlandırma işlemi, yalnızca aktif bir göreviniz olduğunda geçerlidir.

• Yönetici varsayılan düzeni değiştirirse varsayılanmasaüstü düzeni ayarları yaptığınız değişikliklerin
üzerine yazılır. Değişiklikler, uygulamayı yenilediğinizde veya tekrar oturum açtığınızda geçerli
olur.

• Düzenleme modu sırasında, mini uygulama işlevleri devre dışı bırakılır.

• Özel simgeler veya özel mini uygulamalar, önce önbelleğe ve ardından sunucu eşitlemeye göre
yüklenir. Masaüstü Düzeni yapılandırması yöneticiniz tarafından güncellenirse en son özel simgeleri
veya özel mini uygulamaları görüntülemek için önbelleği temizlemeniz ve Agent Desktop'ı yeniden
yüklemeniz gerekir. Önbelleği temizlemeden yeniden yüklemeye çalışırsanız ekran titremeleri ve
beklenmeyen davranışlar ortaya çıkabilir.

Not

Mini Uygulamaları Sürükleyip Bırakma
Sürükle ve Bırak özelliği yöneticiniz tarafından etkinleştirilir. Sürükle ve Bırak özelliği, mini uygulamayı
masaüstü düzeninde gereken konuma sürüklemenize (ve bırakmanıza) olanak tanır.

Mini uygulamaları sürükleyip bırakmak için:

Başlamadan önce

Masaüstü Uygulamasında oturum açmış olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Agent Desktop'ta Oturum
Açma.

Yordam

Adım 1 Özel sayfa mini uygulamalarına, Gezinti çubuğu üzerindeki özel simgeye tıklayarak erişebilir veya Yardımcı
Bilgiler bölmesindeki özel sekmeli mini uygulama seçebilirsiniz.

Adım 2 Düzeni Değiştir'e tıklayın.

Adım 3 İşaretçiyi mini uygulamanın üzerine getirin. İşaretçi olarak değiştiğindemini uygulamayı tıklayıpmasaüstü
düzeninde istediğiniz konuma sürükleyin.

Sürükleyip bırakma eylemi mini uygulama üzerinde gerçekleştirildiğinde, oturum açmış olan kullanıcıya,
kullanılan tarayıcıya ve kullanılan cihaza özgüdür.Düzenleme modu sırasında, mini uygulama işlevleri devre
dışı bırakılır.

Adım 4 Düzeni Kaydet'e tıklayın.

Masaüstü düzenini değiştirme işlemini iptal etmek için Düzenlemeyi İptal Et'e tıklayın.Not
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Mini Uygulamaları Yeniden Boyutlandırma
Yeniden Boyutlandır özelliği yöneticiniz tarafından etkinleştirilir. Yeniden Boyutlandır özelliği, mini
uygulamayı masaüstü düzeninde özel bir boyuta küçültmenize veya genişletmenize olanak tanır.

Özel sayfada veya özel sekmede yalnızca bir mini uygulamanız varsa mini uygulamayı yeniden
boyutlandıramazsınız.

Not

Mini uygulamaları yeniden boyutlandırmak için:

Başlamadan önce

Masaüstü Uygulamasında oturum açmış olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Agent Desktop'ta Oturum
Açma.

Yordam

Adım 1 Özel sayfa mini uygulamalarına, Gezinti çubuğu üzerindeki özel simgeye tıklayarak erişebilir veya Yardımcı
Bilgiler bölmesindeki özel sekmeli mini uygulama seçebilirsiniz.

Adım 2 Düzeni Değiştir'e tıklayın.

Adım 3 İşaretçiyi mini uygulama kenarlığının üzerine getirin. İşaretçi (boyutlandırma tutamacı) olarak değiştiğinde,
masaüstü düzeninde mini uygulamayı yeniden boyutlandırmak için simgesine tıklayıp sürükleyin.

Yeniden boyutlandırma eylemi mini uygulama üzerinde gerçekleştirildiğinde, oturum açmış olan kullanıcıya,
kullanılan tarayıcıya ve kullanılan cihaza özgüdür.Düzenleme modu sırasında, mini uygulama işlevleri devre
dışı bırakılır.

dikey yeniden boyutlandırmayı ve , yatay yeniden boyutlandırmayı gösterir.Not

Adım 4 Düzeni Kaydet'e tıklayın.

Masaüstü düzenini değiştirme işlemini iptal etmek için Düzenlemeyi İptal Et'e tıklayın.Not

Masaüstü Düzenini Sıfırlama
Masaüstü düzenini Sürükle ve Bırak veya Yeniden Boyutlandır özelliğini kullanarak değiştirdiyseniz özel
sayfa veya özel sekmenin düzeni, varsayılan görünüme sıfırlanabilir.

Özel sayfayı veya özel sekmeli mini uygulama düzenini sıfırlamak için:
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Başlamadan önce

Varsayılan düzende değişiklikler yaparak masaüstü düzeninizi özelleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz.
Mini Uygulamaları Sürükleyip Bırakma, sayfa 116 veya Mini Uygulamaları Yeniden Boyutlandırma, sayfa
117.

Yordam

Adım 1 Özel sayfa mini uygulamalarına, Gezinti çubuğu üzerindeki özel simgeye tıklayarak erişebilir veya Yardımcı
Bilgiler bölmesindeki özel sekmeli mini uygulama seçebilirsiniz.

Adım 2 Düzeni Değiştir > Düzeni Sıfırla'ya tıklayın.

Seçili düzeni sıfırlamak için bir onay mesajı görüntülenir.

Adım 3 Tamam'a tıklayın.
Varsayılan masaüstü düzeni görünümü, seçilen sayfa veya özel sekmeli mini uygulama için eski hâline getirilir.

Masaüstü Düzeninin Tamamını Sıfırlama
Masaüstü düzenini Sürükle ve Bırak veya Yeniden Boyutlandır özelliğini kullanarak değiştirdiyseniz tüm
masaüstü düzeni varsayılan görünüme sıfırlanabilir.

Masaüstü düzeninin tamamını sıfırlamak için:

Başlamadan önce

Varsayılan düzende değişiklikler yaparak masaüstü düzeninizi özelleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz.
Mini Uygulamaları Sürükleyip Bırakma, sayfa 116 veya Mini Uygulamaları Yeniden Boyutlandırma, sayfa
117.

Yordam

Adım 1 Masaüstünüzün sağ üst köşesindeki Kullanıcı Profili seçeneğine tıklayın.
Adım 2 Kullanıcı Ayarları bölümünden, Tüm Masaüstü Düzenini Sıfırla'ya tıklayın.

Tüm masaüstü düzenini sıfırlamak için bir onay mesajı görüntülenir.
Adım 3 Tamam'a tıklayın.

Varsayılan masaüstü düzeni görünümü, çeşitli sayfalarda ve özel sekmeli mini uygulamalarda eski hâline
gelir.
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B Ö L Ü M 7
Temsilci Performans İstatistikleri Raporlar

Agent Desktop'ı kullanarak performans istatistikleri raporlarınıza erişebilirsiniz. Temsilci Performans
İstatistikleri, yöneticiniz tarafından tanımlanan yapılandırmaya göre görüntülenen varsayılan sayfa mini
uygulamasıdır.

İki tür istatistik raporu vardır:

• Geçmiş raporları: Geçmiş verileri görüntüler. Raporlar 24 saatte bir güncellenir.

• Gerçek zamanlı raporlar: Mevcut verileri görüntüler. Raporlar, yöneticiniz tarafından yapılandırılan
zaman aralığında güncellenir.

• Başka bir sayfaya geçip ardından Temsilci Performans İstatistikleri raporları sayfasına dönseniz
bile, Temsilci Performans İstatistikleri raporlarında seçtiğiniz sekme korunur. Agent Desktop
oturumunu kapattığınızda, tarayıcıyı yenilediğinizde/yeniden yüklediğinizde veya tarayıcı
önbelleğini temizlediğinizde sekme seçimi varsayılan sekmeye sıfırlanır.

• Agent Desktop'ta görüntülenen Temsilci Performans İstatistikleri raporları tarayıcının saat dilimini
izler.

• Agent Desktop'ta görüntülenen Temsilci Performans İstatistikleri raporları, Ayrıntıya Git işlevini
desteklemez.

Not

• Temsilci Performans İstatistikleri'na Erişim, sayfa 119
• Özet Raporu, sayfa 120

Temsilci Performans İstatistikleri'na Erişim
• Raporlara erişmek için Gezinti çubuğu içindeki Temsilci Performans İstatistikleri öğesine tıklayın.
Çalışma Alanı bölmesinde aşağıdaki raporlar görüntülenir:

• Özet Raporu, sayfa 120

• Temsilci İstatistikleri - Geçmiş, sayfa 122

• Temsilci İstatistikleri - Gerçek Zamanlı, sayfa 124
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• Duruma Göre Temsilci İstatistikleri - Geçmiş, sayfa 125

• Duruma Göre Temsilci İstatistikleri - Gerçek Zamanlı, sayfa 126

• Ekip İstatistikleri - Geçmiş, sayfa 127

• Ekip İstatistikleri - Gerçek Zamanlı, sayfa 127

• Sıra İstatistikleri - Geçmiş, sayfa 128

• Sıra İstatistikleri - Gerçek Zamanlı Raporu, sayfa 128

• Temsilci Dış Arama İstatistikleri - Geçmiş, sayfa 129

• Temsilci Dış Arama İstatistikleri - Gerçek Zamanlı, sayfa 130

Raporlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Cisco Webex Contact Center Analyzer Kullanıcı Kılavuzu.

• Masaüstü oturumunu kapattığınızda, tarayıcıyı kapatmanız gerekir. Cisco Webex Contact Center
Analyzer yapılandırma güncellemelerini yansıtmak için tarayıcıyı başlatın ve masaüstünde tekrar
oturum açın.

• Temsilci Performans İstatistikleri öğesine gizli (özel tarama) modda erişiyorsanız Temsilci
Performans İstatistikleri raporlarının başarıyla yüklenmesi için üçüncü taraf çerezlerini
etkinleştirmeniz gerekir.

Not

Özet Raporu
Özet raporu, ilgilendiğiniz müşteri sayısını ve müşteri konuşmalarını toparlamak için harcadığınız ortalama
süreyi temsil eder.

Raporunuzu filtrelemek için Ekip Adı, Sıra Adı, Kanal Türü ve Süre açılan listelerini seçin.

Oturumu kapatsanız veya tarayıcıyı yenileseniz ya da yeniden yükleseniz bile Agent Desktop, filtre seçimlerinizi
korur. Filtreleri varsayılan değere sıfırlamak için Filtreleri sıfırla bağlantısına tıklayın.

Raporunuzu filtrelemek için bir açılan listede varsayılan değeri değiştirdiğinizde Filtreleri sıfırla
bağlantısı görünür.

Not

Aşağıdaki açılan listelerdeki seçenekler arasından seçim yapın:

• Ekip Adı

• Tümü (varsayılan)

• Belirli bir ekip. Ekip adları, temsilci profili ayarlarınıza göre açılan listede görüntülenir.

• Sıra Adı

• Tümü (varsayılan)
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• Belirli bir sıra. Sıra adları, temsilci profili ayarlarınıza göre açılan listede görüntülenir.

• Kanal Türü

• Tümü (varsayılan)

• Sohbet

• E-posta

• Sosyal Medya

• Telefon

Sosyal medya kanalı türü, kuruluş ayarlarınıza göre görünür.Not

• Süre

• Bugün

• Dün

• Bu Hafta

• Geçen Hafta

• Son 7 Gün (varsayılan)

• Bu Ay

• Geçen Ay

• Bu Yıl

Görüntülenen verileri manuel olarak yenilemek için (Yenile) simgesine tıklayın.Not

Aşağıdaki tabloda Özet raporunda görüntülenen parametreler listelenmektedir:

AçıklamaParametre

Ekibinizin belirtilen zaman aralığı içinde ilgilendiği müşteri
etkileşimlerinin toplam sayısı.

Toplam İşlenen - Ekipler

Ekibinizin bir müşteri etkileşimiyle ilgilenmek için harcadığı
ortalama süre.

Ortalama İşleme Süresi - Ekipler

Ekibinizin bir müşteri etkileşimini toparlamak için harcadığı
ortalama süre.

Ortalama Toparlama Süresi - Ekipler

İlgilendiğiniz müşteri etkileşimlerinin toplam sayısı.Toplam İşlenen - Ben
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AçıklamaParametre

Bir müşteri isteğiyle ilgilenmek için harcadığınız ortalama
süre.

Ortalama İşleme Süresi - Ben

Bir müşteri etkileşimini toparlamak için harcadığınız ortalama
süre.

Ortalama Toparlama Süresi - Ben

Gerçek zamanlı olarak ekipleriniz için sırada bekleyenmüşteri
ilgili kişilerinin sayısı.

Sıradaki Kişiler - Gerçek Zamanlı

Gerçek zamanlı olarak ekipleriniz için Uygun durumdaki
temsilci sayısı

Uygun Temsilciler - Gerçek Zamanlı

Temsilci İstatistikleri - Geçmiş
Temsilci İstatistikleri - Geçmiş raporu, geçmiş istatistiklerinizi gösterir.

Raporunuzu filtrelemek için Aralık veya Süre açılan listesinden seçenekleri belirleyin.

Oturumu kapatsanız veya tarayıcıyı yenileseniz ya da yeniden yükleseniz bile Agent Desktop, filtre seçimlerinizi
korur. Filtreleri varsayılan değere sıfırlamak için Filtreleri sıfırla bağlantısına tıklayın.

Raporunuzu filtrelemek için bir açılan listede varsayılan değeri değiştirdiğinizde Filtreleri sıfırla
bağlantısı görünür.

Not

Aralık açılan listesinde görüntülenen seçenekler, seçilen Süre değerine bağlıdır. Örneğin, seçilen SüreSon
7 Gün ise Aralık açılan listesi aşağıdaki seçenekleri görüntüler:

• 30 Dakika

• Saatlik

• Günlük (varsayılan)

Süre açılan listesinde aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

• Bugün

• Dün

• Bu Hafta

• Geçen Hafta

• Son 7 Gün (varsayılan)

• Bu Ay

• Geçen Ay

• Bu Yıl
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Aşağıdaki tabloda, seçilen Süre değerine bağlı olarak Aralık açılan listesi görüntülenir.

Çizelge 6: Süre ve Karşılık Gelen Aralık Seçenekleri

AralıkSüre

• 15 Dakika

• 30 Dakika

• Saatlik

• Günlük

• Bugün

• Dün

• 30 Dakika

• Saatlik

• Günlük

• Bu Hafta

• Geçen Hafta

• Son 7 Gün

• Günlük

• Haftalık

• Bu Ay

• Geçen Ay

• Günlük

• Haftalık

• Aylık

Bu Yıl

Görüntülenen verileri manuel olarak yenilemek için (Yenile) simgesine tıklayın.Not

Geçmiş istatistik raporunuz, Temsilci İstatistikleri Grafiği bölümündeki verilerin grafiksel bir temsili ve
tablonun Ayrıntılı Özet bölümündeki raporun özeti olarak görüntülenir.

Raporu Cisco Webex Contact Center Analyzer'da görüntülemek için Temsilci İstatistikleri Grafiği veya
Ayrıntılı Özet'in sağ tarafında görüntülenen Başlat simgesine tıklayın.

Cisco Webex Contact Center Analyzer'a erişim izniniz olmalıdır.Not

Temsilci İstatistikleri - Geçmiş raporunun Ayrıntılı Özet tablosunda, aşağıdaki parametreler görüntülenir:

AçıklamaParametre

Raporun zaman aralığı.Aralık

Sohbet, e-posta, sosyal medya veya telefon gibi müşteri etkileşimi modu.Kanal Türü

Temsilcinin oturum açtığı tarih ve yerel saat.İlk Oturum Açma Zamanı
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AçıklamaParametre

Temsilcinin oturumu kapattığı tarih ve yerel saat.Son Oturum Kapatma Saati

Temsilcinin zaman aralığı içinde ilgilendiği gelen müşteri
etkileşimlerinin toplam sayısı.

İlgilenilen Kişi Sayısı

Temsilcinin bir müşteri isteğiyle ilgilenmek için harcadığı ortalama
süre. Ortalama süreye bağlantı süresi, bekleme süresi ve toparlama süresi
dahildir.

Ortalama İlgilenme Süresi

Temsilcinin bir müşteri etkileşimini toparlamak için harcadığı ortalama
süre.

Ortalama Toparlama Süresi

Raporun özeti, tablonun Ayrıntılı Özet bölümünün sonunda görüntülenir.

Temsilci İstatistikleri - Gerçek Zamanlı
Temsilci İstatistikleri - Gerçek Zamanlı raporu, gerçek zamanlı istatistiklerinizi temsil eder.

Görüntülenen verileri manuel olarak yenilemek için (Yenile) simgesine tıklayın.Not

Gerçek zamanlı istatistik raporunuz,Gerçek ZamanlıTemsilci İstatistikleri Grafiği'ndeki verilerin grafiksel
bir temsili ve Ayrıntılı Özet tablosundaki raporun özeti olarak görüntülenir.

Raporu CiscoWebex Contact Center Analyzer'da görüntülemek için Gerçek Zamanlı Temsilci İstatistikleri
Grafiği veya Ayrıntılı Özet'in sağ tarafında görüntülenen Başlat simgesine tıklayın.

Cisco Webex Contact Center Analyzer'a erişim izniniz olmalıdır.Not

Temsilci İstatistikleri - Gerçek Zamanlı raporununAyrıntılıÖzet bölümündeki tabloda, aşağıdaki parametreler
görüntülenir:

AçıklamaParametre

Temsilcinin oturum açma oturumunu tanımlamaya yönelik bir dize.Temsilci Oturum Kimliği

Sohbet, e-posta, sosyal medya veya telefon gibi müşteri etkileşimi modu.Kanal Türü

Temsilcinin oturum açtığı tarih ve yerel saat.Oturum Açma Zamanı

Temsilcinin oturumu kapattığı tarih ve yerel saat.Oturumu Kapatma Zamanı

Temsilcinin zaman aralığı içinde ilgilendiği gelen müşteri etkileşimlerinin
toplam sayısı.

İlgilenilen Kişi Sayısı

Temsilcinin bir müşteri isteğiyle ilgilenmek için harcadığı ortalama süre.
Ortalama süreye bağlantı süresi, bekleme süresi ve toparlama süresi dahildir.

Ortalama İlgilenme Süresi
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AçıklamaParametre

Temsilcinin bir müşteri etkileşimini toparlamak için harcadığı ortalama
süre.

Ortalama Toparlama Süresi

Raporun özeti, tablonun Ayrıntılı Özet bölümünün sonunda görüntülenir.

Duruma Göre Temsilci İstatistikleri - Geçmiş
Duruma Göre Temsilci İstatistikleri - Geçmiş raporu, durumlarınıza göre faaliyet istatistiklerini görüntüler.

Raporunuzu filtrelemek için Aralık veya Süre açılan listesinden seçenekleri belirleyin.

Oturumu kapatsanız veya tarayıcıyı yenileseniz ya da yeniden yükleseniz bile Agent Desktop, filtre seçimlerinizi
korur. Filtreleri varsayılan değere sıfırlamak için Filtreleri sıfırla bağlantısına tıklayın.

Raporunuzu filtrelemek için bir açılan listede varsayılan değeri değiştirdiğinizde Filtreleri sıfırla
bağlantısı görünür.

Not

Aralık açılan listesinde görüntülenen seçenekler, seçilen Süre değerine bağlıdır. Örneğin, seçilen SüreSon
7 Gün ise Aralık açılan listesi aşağıdaki seçenekleri görüntüler:

• 30 Dakika

• Saatlik

• Günlük (varsayılan)

Süre açılan listesinde aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

• Bugün

• Dün

• Bu Hafta

• Geçen Hafta

• Son 7 Gün (varsayılan)

• Bu Ay

• Geçen Ay

• Bu Yıl

Daha fazla bilgi için, bkz. Çizelge 6: Süre ve Karşılık Gelen Aralık Seçenekleri.

Görüntülenen verileri manuel olarak yenilemek için (Yenile) simgesine tıklayın.Not
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Geçmiş istatistik raporunuz,Duruma Göre Temsilci İstatistikleri Grafiği'ndeki verilerin grafiksel bir temsili
ve Ayrıntılı Durum Özeti tablosundaki raporun özeti şeklinde görüntülenir.

Raporu Cisco Webex Contact Center Analyzer'da görüntülemek için Duruma Göre Temsilci İstatistikleri
Grafiği veya Ayrıntılı Durum Özeti'nin sağ tarafında görüntülenen Başlat simgesine tıklayın.

Cisco Webex Contact Center Analyzer'a erişim izniniz olmalıdır.Not

Duruma Göre Temsilci İstatistikleri - Geçmiş raporunun Ayrıntılı Durum Özeti bölümündeki tabloda,
aşağıdaki parametreler görüntülenir:

AçıklamaParametre

Raporun zaman aralığı.Aralık

Temsilcinin oturum açma oturumunu tanımlamaya yönelik bir dize.Temsilci Oturum Kimliği

Temsilci veya sistem tarafından ayarlanan durum, örneğin Boşta, Uygun
vb.

Etkinlik Durumu

Temsilcinin ilgili durumda geçirdiği süre.Durum Süresi

Raporun özeti, tablonun Ayrıntılı Özet bölümünün sonunda görüntülenir.

Duruma Göre Temsilci İstatistikleri - Gerçek Zamanlı
Duruma Göre Temsilci İstatistikleri - Gerçek Zamanlı raporu, durumunuza göre faaliyet istatistiklerini gerçek
zamanlı olarak görüntüler.

Görüntülenen verileri manuel olarak yenilemek için (Yenile) simgesine tıklayın.Not

Gerçek zamanlı istatistik raporunuz, Duruma Göre Temsilci İstatistikleri Grafiği'ndeki verilerin grafiksel
bir temsili ve Ayrıntılı Durum Özeti tablosundaki raporun özeti şeklinde görüntülenir.

Raporu Cisco Webex Contact Center Analyzer'da görüntülemek için Duruma Göre Temsilci İstatistikleri
Grafiği veya Ayrıntılı Durum Özeti'nin sağ tarafında görüntülenen Başlat simgesine tıklayın.

Cisco Webex Contact Center Analyzer'a erişim izniniz olmalıdır.Not

DurumaGöre Temsilci İstatistikleri - Gerçek Zamanlı raporununAyrıntılıDurum Özeti bölümündeki tabloda,
aşağıdaki parametreler görüntülenir:

AçıklamaParametre

Temsilcinin oturum açma oturumunu tanımlamaya yönelik bir dize.Temsilci Oturum Kimliği
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AçıklamaParametre

Temsilci veya sistem tarafından ayarlanan durum, örneğin Boşta, Uygun
vb.

Etkinlik Durumu

Temsilcinin ilgili durumda geçirdiği süre.Durum Süresi

Raporun özeti, tablonun Ayrıntılı Özet bölümünün sonunda görüntülenir.

Ekip İstatistikleri - Geçmiş
Ekip İstatistikleri - Geçmiş raporu, eşlendiğiniz tüm ekiplerin geçmiş istatistiklerini görüntüler.

Ekip İstatistikleri - Geçmiş raporunda görüntülenen parametreler şunlardır:

AçıklamaParametre

Raporun zaman aralığı.Aralık

Ekibin adı.Ekip Adı

Temsilcinin adı.Temsilci Adı

Temsilcinin zaman aralığı içinde ilgilendiği müşteri etkileşimlerinin
toplam sayısı.

İlgilenilen Kişi Sayısı

Temsilcinin bir kanal türünde ilgilendiği müşteri etkileşimlerinin
toplam sayısı (örneğin, sesli arama).

İlgilenilen Toplam Kişi Sayısı

Temsilcinin ilgilendiği gelen müşteri etkileşimlerinin toplam sayısı.İlgilenilen Gelen Kişi Sayısı

Temsilcinin ilgilendiği müşteri geri arama etkileşimlerinin toplam
sayısı.

İlgilenilen Geri Arama Sayısı

Temsilcinin ilgilendiği dış arama müşteri etkileşimlerinin toplam
sayısı.

İlgilenilen Dış Arama Sayısı

Temsilcinin bir müşteriyle ilgilenmek için harcadığı ortalama süre.
Ortalama süreye bağlantı süresi, bekleme süresi ve toparlama süresi
dahildir.

Ortalama İşleme Süresi

Temsilcinin bir müşteri etkileşimini toparlamak için harcadığı ortalama
süre.

Ortalama Toparlama Süresi

Raporun özeti tablonun sonunda gösterilir.

Ekip İstatistikleri - Gerçek Zamanlı
Ekip İstatistikleri - Gerçek Zamanlı raporu, eşlendiğiniz tüm ekipler için gerçek zamanlı istatistikleri görüntüler.

Ekip İstatistikleri - Gerçek Zamanlı raporunda görüntülenen parametreler şunlardır:
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AçıklamaParametre

Ekibin adı.Ekip Adı

Temsilcinin adı.Temsilci Adı

Temsilcinin Boşta, Uygun vb. gibi durumu.Mevcut Durum

Temsilcinin zaman aralığı içinde ilgilendiği müşteri etkileşimlerinin
toplam sayısı.

İlgilenilen Kişi Sayısı

Temsilcinin bir müşteriyle ilgilenmek için harcadığı ortalama süre.
Ortalama süreye bağlantı süresi, bekleme süresi ve toparlama süresi
dahildir.

Ortalama İşleme Süresi

Temsilcinin bir müşteri etkileşimini toparlamak için harcadığı ortalama
süre.

Ortalama Toparlama Süresi

Raporun özeti tablonun sonunda gösterilir.

Sıra İstatistikleri - Geçmiş
Sıra İstatistikleri - Geçmiş raporu, eşlendiğiniz tüm sıraların geçmiş istatistiklerini görüntüler.

Sıra İstatistikleri - Geçmiş raporunda görüntülenen parametreler şunlardır:

AçıklamaParametre

Raporun aralığı.Aralık

Sohbet, e-posta, sosyal medya veya telefon gibi müşteri etkileşimi modu.Kanal Türü

Sıranın adı.Sıra Adı

Temsilcinin, yöneticinin sıra için sağladığı hizmet düzeyi eşik değeri içinde
yanıt verdiği müşteri kişilerinin sayısı.

Kişi Sayısı

Müşteri kişisinin, temsilci yanıt vermeden önce sırada beklediği ortalama
süre.

Ortalama Sırada Bekleme Süresi

Müşteri kişisinin bir temsilci yanıt vermeden önce sırada geçirdiği en uzun
süre.

Sırada En Uzun Bekleme Süresi

Hiçbir temsilcinin yanıt vermediği müşteri kişilerinin sayısı.Terk Edilen Kişi Sayısı

Raporun özeti tablonun sonunda gösterilir.

Sıra İstatistikleri - Gerçek Zamanlı Raporu
Sıra İstatistikleri - Gerçek Zamanlı raporu, eşlendiğiniz tüm sıralar için gerçek zamanlı istatistikleri görüntüler.

Sıra İstatistikleri - Gerçek Zamanlı raporunda görüntülenen parametreler şunlardır:
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AçıklamaParametre

Sohbet, e-posta, sosyal medya veya telefon gibi müşteri etkileşimi modu.Kanal Türü

Sıranın adı.Sıra Adı

Temsilcinin, yöneticinin sıra için sağladığı hizmet düzeyi eşik değeri içinde
yanıt verdiği müşteri kişilerinin sayısı.

Kişi Sayısı

Sırada ilgilenilen müşteri etkileşimlerinin toplam sayısı.İlgilenilen Kişi Sayısı

Belirli bir zamanda sırada bekleyen müşteri ilgili kişilerinin sayısı.Sırada Bekleyen Kişi Sayısı

Müşteri kişisinin, temsilci yanıt vermeden önce sırada beklediği ortalama
süre.

Ortalama Sırada Bekleme Süresi

Müşteri kişisinin bir temsilci yanıt vermeden önce sırada geçirdiği en uzun
süre. Son 24 saat içinde gelen aramalar dikkate alınır. Şu anda sırada olan
aramalar dikkate alınmaz.

Sıradaki En Uzun İşlenen Kişi

Hiçbir temsilcinin yanıt vermediği müşteri kişilerinin sayısı.Terk Edilen Kişi Sayısı

Raporun özeti tablonun sonunda gösterilir.

Temsilci Dış Arama İstatistikleri - Geçmiş
Temsilci Dış Arama İstatistikleri - Geçmiş raporu, bir temsilci tarafından yapılan dış aramaların geçmiş
istatistiklerini görüntüler.

Temsilci Dış Arama İstatistikleri - Geçmiş raporunda görüntülenen parametreler şunlardır:

AçıklamaParametre

Temsilcinin adı.Temsilci Adı

Raporun zaman aralığı.Aralık

Sohbet, e-posta, sosyal medya veya telefon gibi müşteri etkileşimi
modu.

Kanal Türü

Temsilcinin oturum açtığı tarih ve yerel saat.İlk Oturum Açma Zamanı

Zaman aralığı içinde bir temsilci tarafından ilgilenilen dış arama
sayısı.

İlgilenilen Dış Arama Kişisi Sayısı

Bir temsilcinin dış arama çağrılarıyla ilgilenmek için harcadığı
ortalama süre. Ortalama süreye bağlantı süresi, bekleme süresi ve
toparlama süresi dahildir.

Dış Arama Ortalama İşleme Süresi

Bir temsilcinin, bekleme süresi de dahil olmak üzere, dış aramada
müşteriyle konuşmak için harcadığı toplam süre.

Dış Arama Bağlantı Süresi

Bir temsilcinin, bekleme süresi de dahil olmak üzere, dış aramada
müşteriyle konuşmak için harcadığı ortalama süre.

Dış Arama Ortalama Bağlantı Süresi
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AçıklamaParametre

Bir temsilcinin, bekleme süresi hariç olmak üzere, dış aramada
müşteriyle konuşmak için harcadığı toplam süre.

Dış Arama Konuşma Süresi

Aramaların aktarılma sayısı.Aktarma Sayısı

Bir temsilcinin Arayanı beklemede tutarak başka bir temsilciye veya
üçüncü bir tarafa danışmak için harcadığı ortalama süre.

OrtalamaDanışmaKonuşması Süresi

Raporun özeti tablonun sonunda gösterilir.

Temsilci Dış Arama İstatistikleri - Gerçek Zamanlı
Temsilci Dış Arama İstatistikleri - Gerçek Zamanlı raporu, bir temsilci tarafından yapılan dış aramaların
gerçek zamanlı istatistiklerini görüntüler.

Temsilci Dış Arama İstatistikleri - Gerçek Zamanlı raporunda görüntülenen parametreler şunlardır:

AçıklamaParametre

Raporun zaman aralığı.Aralık

Temsilcinin adı.Temsilci Adı

Sohbet, e-posta, sosyal medya veya telefon gibi müşteri
etkileşimi modu.

Kanal Türü

Temsilcinin oturum açtığı tarih ve yerel saat.Oturum Açma Zamanı

Zaman aralığı içinde bir temsilci tarafından ilgilenilen dış
arama sayısı.

İlgilenilen Dış Arama Kişisi Sayısı

Bir temsilcinin dış arama çağrılarıyla ilgilenmek için
harcadığı ortalama süre. Ortalama süreye bağlantı süresi,
bekleme süresi ve toparlama süresi dahildir.

Dış Arama Ortalama İşleme Süresi

Bir temsilcinin, bekleme süresi de dahil olmak üzere, dış
aramada müşteriyle konuşmak için harcadığı toplam süre.

Dış Arama Bağlantı Süresi

Bir temsilcinin, bekleme süresi de dahil olmak üzere, dış
aramada müşteriyle konuşmak için harcadığı ortalama süre.

Dış Arama Ortalama Bağlantı Süresi

Bir temsilcinin, bekleme süresi hariç olmak üzere, dış aramada
müşteriyle konuşmak için harcadığı toplam süre.

Dış Arama Konuşma Süresi

Raporun özeti tablonun sonunda gösterilir.
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B Ö L Ü M 8
Ağ gereksinimleri

• Bant Genişliği, sayfa 131

Bant Genişliği
Agent Desktop için bant genişliği gereksinimlerini aşağıda bulabilirsiniz:

• Optimum Performans: Minimum ağ bant genişliği 512 kb/sn (kilobit/saniye) (önerilen) olan yüksek hızlı
bir internet bağlantısı gereklidir.

• Veri Yükü İstekleri: Veri yükleri ortalama olarak 1 ila 100 kb/sn arasında değişir ve en yüksek değer 2
ila 3 MB arasında olur.

Veri yükleri Agent Desktop etkinliklerine, isteklerine ve etkinlik veya
isteklerin sıklığına göre değişir.

Not

• Ek Bant Genişliği: Webex Contact Center tarafından desteklenen tüm temsilci uç noktalarında ses trafiği
için ayrı olarak minimum 100 kb/sn (önerilen) ağ bant genişliği ayrılmalıdır.

Agent Desktop'a ilk kez erişildiğinde veya önbellek temizlendiğinde özel başlık, özel logo ve özel
simgeler Gezinti çubuğu üzerinde birkaç saniye sonra yüklenir.

Not

Agent Desktop'ı Başlatmak İçin Tahmini Süre

Agent Desktop uygulamasını ilk kez başlattığınızda, yüklenmesi sekiz saniyeden kısa sürer. Agent Desktop
uygulama verileri önbelleğe alınırsa uygulama dört saniyeden kısa sürede yüklenir. Süre, ağ hızına ve
kullanılabilirliğine bağlıdır.

Agent Desktop uygulaması yüklenemezse bir hata mesajıyla size bilgi verilir. Sorunla ilgili hata ayıklamak
için ayrıntıları yöneticinizle paylaşabilirsiniz.
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