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DE SPECIFICATIES EN INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN IN DEZE
HANDLEIDING KUNNEN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD.
ALLE VERKLARINGEN, INFORMATIE EN AANBEVELINGEN IN DEZE HANDLEIDING WORDEN
VERONDERSTELD NAUWKEURIG TE ZIJN MAAR WORDEN AANGEBODEN ZONDER ENIGE
IMPLICIETE OF EXPLICIETE GARANTIE. GEBRUIKERS MOETEN DE VOLLEDIGE
VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN VOOR HUN GEBRUIK VAN EEN VAN DE PRODUCTEN.

DE SOFTWARELICENTIE VOOR EN DE BEPERKTE GARANTIE OP HET BEGELEIDENDE
PRODUCT WORDEN UITEENGEZET IN HET INFORMATIEPAKKET DAT BIJ HET PRODUCT IS
GELEVERD EN ZIJN MET DEZE VERWIJZING HIERIN OPGENOMEN. ALS U DE
SOFTWARELICENTIE OF DE BEPERKTE GARANTIE NIET KUNT VINDEN, VRAAGT U UW
CISCO-VERTEGENWOORDIGER OM EEN KOPIE.

De implementatie door Cisco van TCP-headercompressie is een aanpassing van een programma
ontwikkeld door de Universiteit van Californië, Berkeley (UCB) als onderdeel van UCB’s openbaar-
domeinversie van het besturingssysteem UNIX. Alle rechten voorbehouden. Copyright © 1981,
bestuursleden van de Universiteit van Californië.

NIETTEGENSTAANDE ENIGE ANDERE GELDENDE GARANTIE WORDEN ALLE
DOCUMENTBESTANDEN EN SOFTWARE VAN DEZE LEVERANCIERS GELEVERD 'ZOALS ZE
ZIJN' MET ALLE EVENTUELE GEBREKEN. CISCO EN DE HIERBOVEN GENOEMDE
LEVERANCIERS WIJZEN ALLE IMPLICIETE DAN WEL EXPLICIETE GARANTIES AF, MET
INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALD DOEL EN HET NIET VORMEN VAN EEN INBREUK OP DE RECHTEN VAN DERDEN, OF
GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN HANDELS- OF GEBRUIKSCONVENTIE OF
HANDELSPRAKTIJK.

IN GEEN GEVAL AANVAARDEN CISCO EN DIENS LEVERANCIERS AANSPRAKELIJKHEID VOOR
ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, WAARONDER,
MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING OF GEGEVENSVERLIES VOORTVLOEIEND UIT
HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE HANDLEIDING, ZELFS ALS
CISCO EN DIENS LEVERANCIERS OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID
VAN DERGELIJKE SCHADE.

Cisco en het Cisco-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Cisco en/of
dochterondernemingen in de VS en andere landen. Ga voor een overzicht van de handelsmerken
van Cisco naar: www.cisco.com/go/trademarks. Genoemde handelsmerken van derden zijn in het
bezit van hun respectieve eigenaren. Het gebruik van het woord partner impliceert geen
partnerrelatie tussen Cisco en enig ander bedrijf. (1110R)

IP-adressen (Internet Protocol-adressen) en telefoonnummers die worden gebruikt, worden
verondersteld geen werkelijke adressen en telefoonnummers te zijn. Voorbeelden, weergegeven
opdrachten, diagrammen met netwerktopologie en afbeeldingen die zijn opgenomen in het
document worden alleen gebruikt voor illustratieve doeleinden. Elke overeenkomst tussen de
gebruikte IP-adressen of telefoonnummers en werkelijke adressen of telefoonnummers berust op
toeval.
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Aan de slag

In deze sectie wordt beschreven hoe u inlogt bij de Unified Workforce
Optimization. Ook vindt u hier een korte beschrijving van de Unified Workforce
Optimization.

Unified Workforce Optimization ondersteund:

n Call Recording and Quality Management

n Workforce Management (WFM)

De informatie in deze sectie geldt voor elk van deze producten, tenzij anders
wordt vermeld.

Toegang krijgen tot de gebruikersinterface

Unified Workforce Optimization is een webtoepassing. Open de toepassing door
de volgende URL in te voeren in uw browser:

https://<basisserver> of

http://<basisserver>

waarbij <basisserver> de hostnaam of het IP-adres is van de server die host is
van de Unified Workforce Optimization Container.

Opmerking: Als u Chrome gebruikt om toegang te krijgen tot Call
Recording and Quality Management, moet de IE Tab-extensie van Google
zijn geïnstalleerd. Als u toegang wilt krijgen tot Unified Workforce
Optimization, klikt u met de rechtermuisknop op het IE-pictogram naast
het bladwijzerpictogram op de Chrome-werkbalk en voert u de URL in van
Unified Workforce Optimization in het adresveld van Internet Explorer,
dat wordt weergegeven onder het URL-adresveld van Chrome.
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Aan de slag

Uw pc valideren

Voordat u zich de eerste keer bij de Unified Workforce Optimization aanmeldt,
moet u uw pc valideren. Het valideren van uw pc betekent dat de Unified
Workforce Optimization controleert of uw pc beschikt over alle functies die
nodig zijn om uw Unified Workforce Optimization-producten uit te voeren.

Open de aanmeldpagina voor de Unified Workforce Optimization en klik op de
koppeling Mijn pc-configuratie valideren. Unified Workforce Optimization
wordt de evaluatie uitgevoerd en wordt vervolgens de pagina Diagnostische
gegevens weergegeven, waarop de vereiste functies worden vermeld voor elk
product in uw systeem. In de kolom Resultaat ziet u of uw pc al dan niet correct
is geconfigureerd voor die functie.

Als op de pagina Diagnostische gegevens Slecht wordt aangegeven voor een
functie, moet u dit corrigeren voordat u zich kunt aanmelden bij de Unified
Workforce Optimization. In sommige gevallen ziet u koppelingen onder aan de
pagina waarmee u het probleem kunt oplossen. In andere gevallen dient u
contact op te nemen met uw supervisor of beheerder voor hulp.
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Aan de slag

In het gedeelte Componentversies van de pagina worden de huidige versies van
de Unified Workforce Optimization en van elk geïnstalleerd product
weergegeven.

Opmerking: Als het resultaat Slecht geldt voor RDP Viewer ActiveX
ingeschakeld en component geïnstalleerd, raadpleegt u ActiveX-
besturingselementen inschakelen in Internet Explorer voor instructies.

Een vertrouwde website toevoegen aan Internet
Explorer

U wordt aangeraden om voordat u voor de eerste keer inlogt bij de Unified
Workforce Optimization, de URL van de Unified Workforce Optimization als
een vertrouwde website toe te voegen aan Internet Explorer (als dat de browser
is die u gebruikt). Door een website toe te voegen aan de beveiligingszone
Vertrouwd, kunt u het beveiligingsniveau instellen dat voor die site wordt
gebruikt.

1. Start Internet Explorer en selecteer Extra > Internetopties in de werkbalk.

2. Schakel op het tabblad Beveiliging het selectievakje Beveiligde modus
inschakelen uit.

3. Selecteer Vertrouwde websites en klik op Websites.

4. Geef in het veld Deze website aan de zone toevoegen de basisserver-URL
(https://<basisserver>) op en klik op Toevoegen. De URL wordt toegevoegd
aan de lijst Websites.

5.
Opmerking: Mogelijk verschijnt dit bericht:

"De sites die aan deze zone worden toegevoegd, moeten de prefix
https:// hebben. Deze prefix zorgt voor een veilige verbinding."

Als u dit bericht ziet, schakelt u het selectievakje Serververificatie
(https:) voor alle websites in deze zone vereist uit en klikt u
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Aan de slag

nogmaals op Toevoegen. Schakel vervolgens het selectievakje
Serververificatie (https:) voor alle websites in deze zone vereist in.

6. Klik op Sluiten om het dialoogvenster Vertrouwde websites te sluiten.

7. Klik op Toepassen en op OK om Internetopties te sluiten.

ActiveX-besturingselementen inschakelen in
Internet Explorer

1. Start Internet Explorer en selecteer Extra > Internetopties in de werkbalk.

2. Kies een van de volgende opties op het tabblad Beveiliging:

n Selecteer Lokaal internet en wijzig het Beveiligingsniveau voor deze
zone in Normaal-laag.

n Selecteer Internet of Vertrouwde websites en klik op Aangepast
niveau. Scroll naar beneden naar ActiveX-besturingselementen en -
invoegtoepassingen en wijzig de optie als volgt:

Optie Instelling

Automatisch vragen bij het uitvoeren van
ActiveX-besturingselementen

Inschakelen

3. Klik op OK om het dialoogvenster Beveiligingsinstellingen te sluiten.

4. Klik op Toepassen en op OK om Internetopties te sluiten.

5. Start Internet Explorer opnieuw.

Vereiste Chrome-opties

1. Klik in de Chrome-browser met de rechtermuisknop op het IE Tab-pic-
togram en klik op Opties.

2. Schakel de volgende opties in onder General Options (algemene opties):

14



Aan de slag

l Enable Auto URLs (automatisch URL's inschakelen)

l Open pop-up windows with Chrome (pop-upvensters openen bij
Chrome)

l Use a full window when displaying pop-ups (volledig venster gebrui-
ken voor pop-ups)

l Enable DEP Policy (DEP-beleid inschakelen)

l Enable ATL Dep Workaround (tijdelijke ATL Dep-oplossing inscha-
kelen)

Aanmelden

Op de aanmeldpagina voor de Unified Workforce Optimization kunt u inloggen
bij één product of bij meerdere producten tegelijk.

In de volgende tabel worden de velden op de pagina Aanmelden beschreven.

Veld Beschrijving

Selectievakje Aparte
productaanmeldingen

Dit selectievakje is alleen aanwezig in systemen met
meerdere producten. Het is standaard uit-
geschakeld, dus u meldt zich standaard aan bij alle
producten tegelijk. Als u het selectievakje inscha-
kelt, kunt u zich aanmelden bij een specifiek pro-
duct in uw systeem.

Selectievakje Pro-
ductnaam

Dit selectievakje is alleen aanwezig in systemen met
meerdere producten. Als u ervoor kiest om u afzon-
derlijk aan te melden voor een product, selecteert u
het gewenste product en schakelt u dit selectievakje
in. Als u dit niet inschakelt, zijn de velden Gebrui-
kersnaam en Wachtwoord niet beschikbaar.
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Aan de slag

Veld Beschrijving

Gebruikersnaam Uw gebruikersnaam. Als het systeem werkt met
Active Directory, is dit uw Active Directory-
gebruikersnaam. Als uw systeem niet werkt met
Active Directory, wordt de gebruikersnaam aan u
toegewezen door uw beheerder.

Opmerking: Als u geen gebruikmaakt van
Active Directory en uw beheerder wil werken
met meervoudige aanmelding, moeten uw
gebruikersnaam en wachtwoord hetzelfde zijn
voor elk product.

Wachtwoord Uw wachtwoord. Als het systeem werkt met Active
Directory, is dit uw Active Directory-wachtwoord.
Als uw systeem niet werkt met Active Directory,
wordt het wachtwoord aan u toegewezen door uw
beheerder.

Domein Het Active Directory-domein. Dit veld wordt alleen
weergegeven in systemen die gebruikmaken van
Active Directory. Selecteer het domein dat is gekop-
peld aan uw Active Directory-gebruikersnaam en -
wachtwoord.

Taal Kies de taal die wordt gebruikt in de Unified Work-
force Optimization. De taal die u kiest, wordt
gebruikt in alle producten en blijft tussen de ver-
schillende sessies bestaan voor uw gebruikersnaam.
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Aan de slag

Veld Beschrijving

Productpictogrammen Deze pictogrammen worden alleen weergegeven in
systemen met meerdere producten en als u hebt
gekozen voor afzonderlijke productaanmeldingen.
Als u op een pictogram klikt, verschijnt de naam
van het product boven het veld Gebruikersnaam.
Gebruik deze pictogrammen om het product te
selecteren waarbij u zich wilt aanmelden.

Mijn pc-configuratie
valideren.

Klik op deze koppeling om te zorgen dat uw pc cor-
rect wordt geconfigureerd voor het gebruik van de
Unified Workforce Optimization. Raadpleeg Uw pc
valideren voor meer informatie.

Aanmelden bij één product

Aanmelden bij één product:

1. Schakel het selectievakje Aparte productaanmeldingen in.

2. Klik op het productpictogram voor het product waarbij u zich wilt aan-
melden.

3. Schakel het selectievakje voor de productnaam in.

4. Vul de velden op de pagina Aanmelden in.

5. Klik op Aanmelden.

Opmerking: Als er slechts één product is in uw systeem, is de pagina
Aanmelden eenvoudiger en ziet u alleen de velden Gebruikersnaam,
Wachtwoord, Domein (als u Active Directory gebruikt) en Taal.

Er is geen limiet voor het aantal aanmeldpogingen. Er verschijnt een
foutmelding als uw aanmeldingsgegevens niet juist zijn.

Aanmelden bij meerdere producten

Aanmelden bij meerdere producten:
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1. Schakel het selectievakje Aparte productaanmeldingen uit (dit is de stan-
daardinstelling).

2. Vul de velden op de pagina Aanmelden in en klik op Aanmelden.

Als uw aanmeldingsgegevens hetzelfde zijn voor de hele productreeks, krijgt u
met uw aanmelding toegang tot al deze producten (op basis van uw rol).

Als uw aanmeldingsgegevens echter niet hetzelfde zijn voor een of meer
producten in de productreeks, ziet u geen foutmelding. U kunt alleen de
producten openen waarvoor uw aanmeldingsgegevens geldig zijn.

Als u wilt weten tot welke producten u geen toegang hebt, meldt u zich af en
gebruikt u de optie Aparte productaanmeldingen. Meld u aan bij elk product
om te achterhalen waar uw aanmeldingsgegevens worden geweigerd.

Toegang op basis van rol

In de volgende tabel ziet u welke toepassingen per rol beschikbaar zijn in Call
Recording and Quality Management.

Opmerking: Bevoegdheden worden per evaluatieformulier
geconfigureerd.

Toepassingen Rollen

Spraakopnames Agent of kenniswerker

Schermopnamen Agent of kenniswerker

Dashboard Agent of kenniswerker

Supervisor

Manager

Evaluator

Archiefgebruiker

Systeembeheerder

Toegang op basis van rol
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Toepassingen Rollen

Opnemen Spraakopname
afspelen

Agent of kenniswerker

Supervisor

Manager

Evaluator

Archiefgebruiker

Systeembeheerder

Schermopname
afspelen

Agent of kenniswerker

Supervisor

Manager

Evaluator

Archiefgebruiker

Systeembeheerder

Evaluatie bekijken Agent of kenniswerker

Supervisor

Manager

Evaluator

Archiefgebruiker

Systeembeheerder

Evalueren Supervisor

Manager

Evaluator

Systeembeheerder

Live controle Supervisor

Manager

Systeembeheerder

Toegang op basis van rol
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Toepassingen Rollen

Opnamebewaking Agent of kenniswerker

Supervisor

Manager

Archiefgebruiker

Systeembeheerder

Toepassingsbeheer Prestatiebeheer Systeembeheerder

Toegang op basis van rol
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Toepassingen Rollen

Rapportage Evaluatierapporten
uitvoeren

Agent of kenniswerker

Supervisor + agent

Supervisor + kenniswerker

Manager

Evaluator

Evaluatierapport
plannen

Supervisor + agent

Supervisor + kenniswerker

Manager

Evaluator

Systeemrapporten
uitvoeren

Agent of kenniswerker

Supervisor + agent

Supervisor + kenniswerker

Manager

Evaluator

Systeembeheerder

Telefoniebeheerder

Systeemrapporten
plannen

Supervisor + agent

Supervisor + kenniswerker

Manager

Evaluator

Systeembeheerder

Telefoniebeheerder

Toegang op basis van rol

Opmerking: Schermopnamen, Evaluatie bekijken, Evalueren en Live
controle vereisen een van de volgende licenties: QM, QMA, AQM of
AQMA.
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Opmerking: Als u Live controle voor een evaluator of archiefgebruiker
wilt inschakelen, wijst u aan hen de managerrol toe.

Toegang op basis van licentie en rol

Voor Call Recording and Quality Management geeft de volgende tabel alle
voorzieningen weer die beschikbaar zijn per rol en Quality Management-
licentie.

Dit zijn de beschikbare licentietypen:

n Compliance Recording (CR)

n Compliance Recording Application (CRA)

n Quality Management (QM)

n Quality Management Application (QMA)

n Advanced Quality Management (AQM)

n Advanced Quality Management Application (AQMA)

Licenties worden toegewezen in Quality Management-beheerder, in Personnel >
dialoogvenster License and Unlicense Users.

Rol Dashboard

Opnemen

Live

controle Opnamebewaking Rapportage

Evalueren

en beoor-

delen

Zoeken

en afspe-

len

Archiefgebruiker CR
CRA

CR
CRA

CR
CRA

Manager CR
CRA

CR
CRA

CR
CRA

CR
CRA

Supervisor CR
CRA

CR
CRA

CR
CRA

CR
CRA

Agent CR
CRA

Toegang op basis van licentie en rol
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Rol Dashboard

Opnemen

Live

controle Opnamebewaking Rapportage

Evalueren

en beoor-

delen

Zoeken

en afspe-

len

Kenniswerker CR
CRA

Archiefgebruiker QM
QMA
AQM
AQMA

QM
QMA
AQM
AQMA

QM
QMA
AQM
AQMA

Evaluator QM
QMA
AQM
AQMA

QM
QMA
AQM
AQMA

QM
QMA
AQM

AQMA

Manager QM
QMA
AQM
AQMA

QM
QMA
AQM
AQMA

QM
QMA
AQM

AQMA

QM
QMA
AQM

AQMA

QM
QMA
AQM
AQMA

Supervisor QM
QMA
AQM
AQMA

QM
QMA
AQM
AQMA

QM
QMA
AQM

AQMA

QM
QMA
AQM

AQMA

QM
QMA
AQM
AQMA

Agent QM
QMA
AQM
AQMA

QM
QMA
AQM
AQMA

QM
QMA
AQM

AQMA

QM
QMA
AQM
AQMA
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Rol Dashboard

Opnemen

Live

controle Opnamebewaking Rapportage

Evalueren

en beoor-

delen

Zoeken

en afspe-

len

Kenniswerker QM
QMA
AQM
AQMA

QM
QMA
AQM
AQMA

QM
QMA
AQM

AQMA

QM
QMA
AQM
AQMA

Als u Live controle voor een evaluator of archiefgebruiker wilt inschakelen,
wijst u de managerrol toe aan deze gebruikers.

Agents en kenniswerkers kunnen rapporten voor zichzelf uitvoeren en hun
eigen evaluaties weergeven. Ze hebben geen toepassing tot rapporten of
evaluaties voor andere gebruikers.

Regels voor bereik

In Call Recording and Quality Management bepaalt uw rol niet alleen welke
informatie voor u beschikbaar is, maar ook het bereik van die informatie.
Bereik duidt hier op welke contacten u mag bekijken en/of evalueren.

Regels voor bereik en HR-/trainingsopnamen

De regels voor het bereik die in deze sectie worden beschreven, zijn niet van
toepassing op contacten die zijn gemarkeerd als Trainingsopnamen, want deze
kunnen door alle rollen worden bekeken. De regels voor bereik zijn wel van
toepassing op alle andere opnamen, ook de opnamen die zijn gemarkeerd als
HR-opnamen.

Beheerder-id

De beheerder-id kan de inhoud van de dashboardweergave per rol configureren.
De beheerder kan een dashboard ook vergrendelen.

Systeembeheerder

De systeembeheerder heeft toegang tot alle toepassingen in Unified Workforce
Optimization.
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Telefoniebeheerder

De telefoniebeheerder kan systeemrapporten plannen en uitvoeren.

Agents en kenniswerkers

Agenten en kenniswerkers kunnen alleen trainingscontacten en hun eigen
geëvalueerde contacten bekijken. Agents kunnen ook hun eigen
archiefopnamen bekijken als deze optie is ingeschakeld door de beheerder.

Supervisors

Supervisors kunnen alleen contacten weergeven (met inbegrip van training- en
HR-contacten) die tot stand zijn gebracht door hun momenteel actieve teams.
Als een supervisor bijvoorbeeld vorige week is toegewezen aan Team A, maar
nu aan Team B, kan die supervisor alleen contacten weergeven die zijn
opgenomen door momenteel actieve agents in Team B. Dit omvat contacten die
zijn opgenomen door agents uit Team B voordat de supervisor aan Team B
werd toegewezen.

Managers

Managers kunnen alleen contacten weergeven (met inbegrip van training- en
HR-contacten) die tot stand zijn gebracht door hun momenteel actieve groepen.
Als een manager bijvoorbeeld vorige week is toegewezen aan Groep A, maar nu
aan Groep B, kan die manager alleen contacten weergeven die zijn opgenomen
door momenteel actieve agents in de momenteel actieve teams in Groep B. Dit
omvat contacten die zijn opgenomen door agents uit Groep B voordat de
manager aan Groep B werd toegewezen.

Evaluatoren

Evaluatoren kunnen contacten (inclusief trainings- en HR-contacten) bekijken
voor alle actieve groepen, teams en agenten. Evaluatoren kunnen geen
contacten bekijken die zijn gemaakt door niet-actieve groepen, teams en agents.

Archiefgebruikers

Archiefgebruikers kunnen alle archiefcontacten bekijken die door alle actieve
en niet-actieve groepen, teams en agents zijn gemaakt.
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Actieve toegang voor rol

Actieve groepen en teams zijn momenteel in gebruik. Niet-actieve groepen en
teams worden niet langer gebruikt, maar hebben nog altijd geschiedenis
waarmee rekening moet worden gehouden voor bijvoorbeeld historische
rapportage.

Met uitzondering van archiefgebruikers, houden gebruikers van Unified
Workforce Optimization zich alleen bezig met actieve groepen, teams en agents.

Werken met meerdere browsertabbladen

U kunt toepassingen uitvoeren in afzonderlijke browsertabbladen of in
verschillende exemplaren van uw browser tijdens dezelfde sessie. U kunt
bijvoorbeeld de toepassing Rapporten in het ene tabblad en Toepassingsbeheer
in het andere tabblad starten.

Als u zich aan- of afmeldt in een van de browsertabbladen of -exemplaren, is dat
van invloed op uw loginstatus in alle browsertabbladen en -exemplaren. Als u
zich bijvoorbeeld als Gebruiker 1 aanmeldt op het ene tabblad, wordt u als
Gebruiker 1 aangemeld in elk volgend tabblad of browserexemplaar dat u opent.
Als u zich afmeldt als Gebruiker 1 en zich vervolgens aanmeldt als Gebruiker 2
via een ander tabblad of browserexemplaar, worden alle browsertabbladen en -
exemplaren aangemeld als Gebruiker 2 nadat ze zijn vernieuwd.

Opmerking: Als u een exemplaar van twee verschillende browsers
uitvoert (bijvoorbeeld Internet Explorer en Chrome), kunt u bij elk van de
browsers onder een andere gebruikersnaam zijn aangemeld.

Als u toepassingen wilt starten in afzonderlijke browsertabbladen, voert u de
volgende stappen uit:

1. Meld u aan bij de Unified Workforce Optimization.

2. Kopieer de URL.

3. Open een nieuw browsertabblad of browserexemplaar en plak de URL in
het adresveld.

4. Navigeer naar de toepassing die u in dat tabblad of exemplaar wilt
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weergeven.

5. Herhaal stap 3 en 4 zo vaak als u maar wilt.

Uw browsegeschiedenis wissen

Als de pagina's niet correct worden weergegeven in de Unified Workforce
Optimization (als een pagina bijvoorbeeld leeg is), kunt u het beste uitloggen en
de browsegeschiedenis van uw browser wissen.

De browsegeschiedenis in Internet Explorer wissen:

1. Kies Extra > Internetopties in Internet Explorer.

2. Ga naar het tabblad Algemeen en klik in het gedeelte Brow-
segeschiedenis op Verwijderen. Klik vervolgens op OK.

3. Start Internet Explorer opnieuw.

De browsegeschiedenis in Chrome wissen:

1. Klik op de browserwerkbalk op het Chrome-menu.

2. Kies Meer hulpprogramma's > Browsegegevens wissen.

3. Geef aan in het dialoogvenster dat wordt weergegeven, van hoe ver terug
u gegevens wilt wissen en schakel het selectievakje Browsegeschiedenis
in.

4. Klik op Browsegegevens wissen.

5. Start Chrome opnieuw op.

Aanbevolen werkwijzen: U kunt Internet Explorer het beste zo
configureren dat de browsegeschiedenis elke keer dat u de browser
afsluit, wordt verwijderd. Kies hiervoor Extra > Internetopties > tabblad
Algemeen. Schakel in het gedeelte Browsegeschiedenis het selectievakje
Browsegeschiedenis verwijderen bij afsluiten in.

27



Aan de slag

Afmelden

Als u zich wilt afmelden bij de Unified Workforce Optimization, houdt u de
muisaanwijzer boven uw gebruikersnaam in de rechterbovenhoek van de
pagina en klikt u op Afmelden. U gaat dan terug naar de pagina Aanmelden.

Opmerking: Als u bent aangemeld bij meerdere producten, wordt u bij
alle producten afgemeld.

Als u de Unified Workforce Optimization helemaal wilt afsluiten, sluit u de
browser.

Configuratie met tweemonitoren voor Call
Recording and Quality Management

Wanneer u beeldschermeigenschappen configureert op een computer waarop
Unified Workforce Optimization wordt uitgevoerd en die twee monitoren heeft,
moeten de extra hostmonitoren zich onder of rechts van de primaire monitor
bevinden in het venster Beeldschermeigenschappen. Een monitor die zich
boven en/of links van de primaire monitor bevindt, is niet zichtbaar (dit is een
beperking van Windows).
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Een configuratie met twee monitoren gebruiken

n Als u een pop-upvenster wil weergeven op een andere monitor, klikt u op
het pop-upvenster en sleept u het venster naar de andere monitor.

U kunt nu Unified Workforce Optimization op de ene monitor weergeven
en het pop-upvenster op de andere monitor.
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Gebruikersinterface

De Unified Workforce Optimization is verdeeld in drie secties.

Containerbalk Deze werkbalk boven aan het venster geeft
navigatieknoppen weer die u kunt gebruiken om de
volgende taken uit te voeren:

n Gemeenschappelijke toepassingen van de Uni-
fied Workforce Optimization openen.

n De naam van de gebruiker weergeven die
momenteel is aangemeld bij de Unified Work-
force Optimization en u afmelden.

n Meldingen weergeven die verschijnen als er
een belangrijke gebeurtenis plaatsvindt. Meer
informatie over meldingen vindt u in de Gebrui-
kershandleiding voor de toepassing.

n De online Help openen.

Toepassingsvenster Het middelste gedeelte van de pagina waarop een
geselecteerde toepassing wordt weergegeven.
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Widgets Zelfstandige toepassingen die op het dashboard van
de gebruiker verschijnen en kunnen worden gecon-
figureerd voor een bepaald doel.

Werkbalk

In de volgende tabel worden de knoppen beschreven die op de werkbalk boven
aan het scherm worden weergegeven.

Knop Pictogram Beschrijving

logo — Klik op het logo om naar de website te
gaan. Klik op de pijl-omlaag rechts van het
logo om een vervolgkeuzelijst weer te
geven met alle beschikbare toepassingen.

Dashboard Biedt informatie op basis van de producten
die zijn geïnstalleerd.

Beheerders kunnen zich aanmelden bij de
Unified Workforce Optimization en per rol
bepalen of ze het dashboard willen
vergrendelen.

Opnamen Hiermee kunt u de volgende taken
uitvoeren:

n U kunt in de opgeslagen archieven
zoeken naar specifieke
klantgesprekken.

n U kunt een lijst met opgenomen
contacten beoordelen en via deze lijst
hebt u toegang tot bijbehorende
opnamen en evaluaties.

Werkbalk

32



Gebruikersinterface

Knop Pictogram Beschrijving

Live controle Hiermee kunnen supervisors en managers
actieve gesprekken controleren voor
gebruikers in hun bereik.

Opnamebewaking Hiermee kunt u de opnamestatus con-
troleren van actieve gesprekken binnen
uw bereik.

Toepassingsbeheer Hiermee kunnen systeembeheerders
prestatiebeheer voor gamificatie uitvoeren.

Rapportage Hiermee kunt u evaluatierapporten en
systeemrapporten genereren.

Aangemeld N.v.t. Geeft de naam weer van de huidige
gebruiker en stelt u in staat u af te melden
bij de Unified Workforce Optimization.

Meldingen Geeft een lijst met meldingen weer. Meer
informatie vindt u in de Gebrui-
kershandleiding voor de toepassing.

Help Hiermee geeft u de Help per product weer.

Toepassingsvenster

Het toepassingsvenster geeft de toepassing weer die u op de werkbalk kiest. Zie
Werkbalk voor meer informatie over de beschikbare toepassingen.

Welke toepassingen beschikbaar zijn, hangt af van uw rol en softwarelicentie.

Toepassingen

Alle toepassingen die beschikbaar zijn inUnified Workforce Optimization,
hebben dezelfde basisindeling.
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In de volgende tabel worden de toepassingsknoppen beschreven.

Pictogram Naam Beschrijving

N.v.t. Toepassen Hiermee slaat u uw wijzigingen op.

N.v.t. Annuleren Sluiten zonder wijzigingen op te slaan.

Instellingen Hiermee geeft u de configureerbare instellingen
voor deze toepassing weer. Klik opnieuw op het pic-
togram om de instellingen weer te verbergen.

Er wordt een foutpictogram naast een veld weergegeven wanneer u de
verkeerde gegevens invoert.

Tabellen

De interface geeft informatie vaak in tabellen weer. U kunt deze tabellen aan uw
voorkeuren aanpassen.

Tabellen sorteren

Gegevens die worden gepresenteerd in tabellen, kunnen worden gesorteerd op
basis van de inhoud van één kolom in de tabel. De sortering kan oplopend of
aflopend zijn.

Een kleine driehoek rechts van de primaire sorteerkolom geeft de richting van
de sortering aan: oplopend of aflopend.

Houd rekening met de volgende beperkingen bij het sorteren van tabellen:

n U kunt geen gecodeerde metagegevens sorteren in de toepassing
Opnamen.

n U kunt geen gegevens sorteren in de toepassing Live controle.

Tabellen beheren

n Als u een tabel wilt sorteren op één kolom, klikt u op de kolomkop. Als u
nogmaals klikt, wordt de sorteervolgorde omgekeerd.
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n Als u een kolom wilt verplaatsen, klikt u op de kolomkopen vervolgens in
de kolom en sleept u de kolom naar de gewenste locatie.

n Als u de grootte van een kolom wilt aanpassen, sleept u de rand van de
kolom tot de gewenste breedte is bereikt.

n Als de tabel te lang is, gebruikt u de schuifbalk rechts van de tabel om
omhoog of omlaag door de tabel te schuiven.

n Als de tabel te breed is, gebruikt u de schuifbalk onder aan de tabel om
naar links en rechts in de tabel te schuiven.

Items verplaatsen van de ene naar de andere lijst

In de volgende Call Recording and Quality Management-toepassingen kunt u
items van de ene naar de andere lijst verplaatsen:

n Dashboard

n Rapportage

Als u een item tussen lijsten wilt verplaatsen, klikt u op het item en sleept u het
van de ene lijst naar de andere of van de ene positie naar de anderen. Als u
meerdere items wilt verplaatsen, gebruikt u Shift+Click om aaneengesloten
items en Ctrl+Click om niet-aaneengesloten items te selecteren.
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Het Dashboard is een algemene toepassing met meerdere producten die
productspecifieke widgets bevat. Het verschijnt standaard wanneer u inlogt.

Welke widgets u ziet, hangt af van de producten waarbij u inlogt, uw rol en de
dashboardweergave die aan u is toegewezen door de beheerder.

Bijvoorbeeld: Als u als agent inlogt bij twee producten, ziet u de widgets
voor beide producten die de beheerder heeft geconfigureerd voor het
agentdashboard. Als een van de producten niet werkt, worden de widgets
die aan dat product zijn gekoppeld, niet weergegeven.

Het dashboard geeft alle widgets weer in een doorlopende reeks, van links naar
rechts en van boven naar beneden. Lege plekken tussen widgets zijn niet
toegestaan.
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Als uw beheerder dat heeft ingesteld, kunt u op Instellingen klikken om de
indeling en de inhoud van uw dashboard aan te passen. U kunt het volgende:

n Selecteren welke widgets worden weergegeven

n Widgets een andere naam geven

n Widgetinstellingen configureren, waaronder het type grafiek dat moet wor-
den weergegeven (lijngrafiek, verticale staaf en horizontale staaf)

n Widgets op het dashboard anders indelen

Wijzigingen op het dashboard of in de widgetinstellingen worden automatisch
opgeslagen nadat ze zijn toegepast en blijven gelden totdat ze worden aangepast
door u of de beheerder.

Naast de knop Instellingen op de werkbalk hebben beheerders toegang tot een
vervolgkeuzelijst met rollen. De beheerder selecteert de rol waarvoor de
dashboardweergave moet worden geconfigureerd.

Mobiel apparaat

U kunt de toepassing Dashboard openen via een mobiel apparaat, zoals iPad en
iPhone. In de mobiele-apparaatinterface kunt u een subset van de uitgebreide
functies gebruiken, zoals het afspelen van geluidsopnamen.

U krijgt toegang tot de toepassing Dashboard door een webbrowser te openen
op uw mobiele apparaat en in te loggen bij Unified Workforce Optimization,
zoals wordt beschreven onder Inloggen.

Beschikbare widgets per rol

De volgende lijst geeft de widgets weer die beschikbaar zijn voor gebruikers
afhankelijk van hun rol. U ziet alle of een subset van deze widgets in uw
dashboard, afhankelijk van hoe de beheerder het dashboard voor uw rol heeft
geconfigureerd.

Als u bent aangemeld voor andere producten, ziet u ook de widgets voor die
producten. Raadpleeg de gebruikersdocumentatie bij de andere producten voor
volledige beschrijvingen van de widgets.
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Widget

Agent/KW
1 Supervisor Evaluator Archiefgebruiker Managers

Contacttotalen x x x x x

Evaluatiegemiddelden x x x x

Evaluatiebereiken x x x

Recente evaluaties x x x x

Recent uitgevoerde
evaluaties

x x x

Huidige beste pres-
teerders

x x x x

Webkoppeling x x x x x

Gamificatiescore x x x

Recente enquêtes x x x x

Beschikbare widgets per rol

Dashboardrollen en -bereik

Het bereik van de toepassing Dashboard is gebaseerd op uw hoogste rol. Als u
een supervisor en een agent bent, is uw toegang tot de toepassing Dashboard
gebaseerd op de supervisorrol.

Opmerking: De toepassing Dashboard geeft geen relevante gegevens
weer als de gebruiker niet aan een team is toegewezen.

In de volgende tabel worden de filterkeuzes weergegeven die in de toepassing
Dashboard beschikbaar voor u zijn op basis van rol. Deze tabel is niet van
toepassing op evaluatoren en archiefgebruikers omdat zij geen toegang tot het
Dashboard hebben.

1Kenniswerker (KW).
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Rol Groep Team Agent

Manager Ingeschakeld1 Ingeschakeld Ingeschakeld

Supervisor Ingeschakeld Ingeschakeld Ingeschakeld

Archiefgebruiker Ingeschakeld Ingeschakeld Ingeschakeld

Evaluator Ingeschakeld Ingeschakeld Ingeschakeld

Agent of kenniswerker Uitgeschakeld2 Uitgeschakeld3 Uitgeschakeld4

Rollen en bereik filteren voor de toepassing Dashboard

Hiermee kunt u de weergave (groep, team en agent) en het bereik (specifieke
groep, specifiek team en specifieke agent) in de toepassing Dashboard wijzigen.
Het bereik van het rapport is gebaseerd op de laagste selectie die u in het
deelvenster Instellingen kiest.

In de volgende tabel wordt het bereik voor de lijst met rapporten weergegeven.

Bereik voor lijst met rap-

porten

Geselecteerd groeps-

filter

Geselecteerd team-

filter

Geselecteerd agent-

filter

Bereik van agent Ja Ja Ja

Bereik van team Ja Ja Nee

Bereik van groep Ja Nee Nee

Bereik voor lijst met rapporten

Standaardwidgetinstellingen op rol

De standaardinstellingen voor Groep, Team en Agent zijn gebaseerd op uw
hoogste rol. In de volgende tabel ziet u de standaardwidgetinstellingen per rol.

1Ingeschakeld betekent dat de vervolgkeuzelijst wordt gevuld op basis van het bereik van
de gebruiker.
2De vervolgkeuzelijst voor agents en kenniswerkers wordt gevuld op basis van de gebrui-
kersgroep.
3De vervolgkeuzelijst wordt gevuld op basis van het team van de gebruiker.
4De vervolgkeuzelijst geeft alleen de gebruikersnaamweer.
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Instellingen

Agent of ken-

niswerker Supervisor Manager Evaluator Archiefgebruiker

Groep Uw groep Eerste
groep1

Eerste
groep

Eerste
groep

Eerste groep

Team Uw team Eerste
team

Alle Alle Alle

Agent Uzelf Alle Alle Alle Alle

Standaardwidgetinstellingen op rol

De widgetwerkbalk

Wanneer u de muis boven de widgetwerkbalk houdt, ziet u één of twee
knoppen. In de volgende tabel worden deze werkbalkknoppen beschreven.

Knop Pictogram Beschrijving

Actiekoppeling Sluit de huidige toepassing en opent een andere
toepassing die informatie over de widget weer-
geeft.

Instellingen Hiermee worden de configureerbare instellingen
weergegeven in een uitrolvenster voor deze wid-
get. Wanneer u wijzigingen aanbrengt in de
instellingen, blijven de wijzigingen elke keer dat
u zich aanmeldt, van kracht. Klik opnieuw op het
pictogram om het venster Instellingen te ver-
bergen.

Knoppen op de widgetwerkbalk

1De eerste groep die in de lijst wordtweergegeven. U kunt elke groep kiezen die in de lijst
wordtweergegeven.
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Widgetinstellingen

In het dialoogvenster Widgetinstellingen kunt u de instellingen voor de
geselecteerde widget aanpassen.

De velden die mogelijk aanwezig zijn in het dialoogvenster Widgetinstellingen,
worden hierna weergegeven. Alleen velden die van toepassing zijn op een
specifieke widget, worden in het dialoogvenster Instellingen van die widget
weergegeven.

Opmerking: Voor sommige widgets worden mogelijk een of meer van
deze instellingen niet weergegeven omdat de gegevens niet beschikbaar of
niet van toepassing zijn.

Veld Beschrijving

Bereik Het datumbereik voor de historische informatie.

Het standaardbereik is:

n De afgelopen zes maanden voor de widgets
Contacttotalen, Evaluatiegemiddelden en
Evaluatiebereiken

n De afgelopen maand voor de widget
Spraakstatistieken

Grafiek Het type grafiek dat u in deze widget wilt weergeven.
U hebt de volgende opties:

n Lijngrafiek (standaard)—In deze grafiek worden
meetgegevens als een lijn weergegeven

n Horizontale staaf—In deze grafiek worden
meetgegevens boven op elkaar weergegeven

n Verticale staaf—In deze grafiek worden
meetgegevens naast elkaar weergegeven
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Veld Beschrijving

Evaluatieformulier De naam van het evaluatieformulier. U hebt de
volgende opties:

n Alle procentuele (standaard)—Alle eva-
luatieformulieren waarin scores worden aan-
gegeven in percentages

n Alle op punten gebaseerde—Alle eva-
luatieformulieren waarin scores worden aan-
gegeven in punten

n <Evaluatieformulier>—een specifieke naam van
een evaluatieformulier

Groep De naam van de groep.

De standaardinstelling wordt bepaald op basis van uw
rol. Zie Standaardwidgetinstellingen op rol voor meer
informatie over de standaardinstelling.

Team De naam van het team.

De standaardinstelling wordt bepaald op basis van uw
rol. Zie Standaardwidgetinstellingen op rol voor meer
informatie over de standaardinstelling.

Agent De naam van de agent.

De standaardinstelling wordt bepaald op basis van uw
rol. Zie Standaardwidgetinstellingen op rol voor meer
informatie over de standaardinstelling.
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Veld Beschrijving

Banden 1–4 De banden bepalen het aantal sterren dat in het veld
Score verschijnt.

Voor scores op basis van percentages, worden voor
de banden gehele getallen gebruikt van 0–100. De
standaardwaarde voor elke band is als volgt:

l Band 1: 20

l Band 2: 40

l Band 3: 60

l Band 4: 80

Bijvoorbeeld:  Er verschijnen vier sterren in het
veld Score als de agentscore 61 of hoger is. Er
verschijnen drie sterren als de agentscore
tussen 41 en 60 ligt.

Voor scores op basis van punten gebruiken de
banden gehele getallen. De minimumwaarde voor dit
bereik wordt bepaald door het totaal van alle
minimumwaarden die zijn toegewezen aan vragen.
De maximumwaarde voor dit bereik wordt bepaald
door het totaal van alle maximumwaarden die zijn
toegewezen aan vragen.
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Veld Beschrijving

Metagegevenssleutel De metagegevens die bij de score horen. In de
vervolgkeuzelijst worden alle gedefinieerde
metagegevenssleutels weergegeven. Alle is de
standaardwaarde. Welke metagegevens in deze
vervolgkeuzelijst verschijnen, wordt bepaald door de
beheerder.

Selecteer een metagegevenssleutel en -waarde om
scores te filteren op basis van specifieke
metagegevenswaarden.

Bijvoorbeeld: Als Metagegevenssleutel een
getal is en de Metagegevenswaarde is
7635555555, geeft de widget Huidige beste
presteerders als resultaat scores in het
opgegeven gegevensbereik voor alle agents
binnen uw bereik die een Metagegevenswaarde
hebben van 7635555555 .

Metagegevenswaarde De waarde die samenhangt met de
metagegevenssleutel. Jokers worden ondersteund.

Bijvoorbeeld: De joker * geeft een willekeurig
aantal cijfers aan en de joker ? geeft 1 teken
aan.

Widgetbeschrijvingen

De toepassing Dashboard biedt een overzichts- en detailweergave van de
statistische gegevens voor de prestaties van het contactcenter in de voorbije
twaalf maanden per agent, team en groep. De overzichtsweergave verschijnt in
de vorm van staafdiagrammen en grafieken.

In de toepassing Dashboard wordt een standaardset met statistische gegevens
weergegeven, maar het niveau waarop de statistische gegevens worden
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gepresenteerd, is afhankelijk van uw rol als agent, kenniswerker, supervisor of
manager. Met de toepassing Dashboard kunt u de statistische gegevens van de
prestaties van het contactcenter filteren op basis van gefilterde zoekresultaten.

Zie Dashboardrollen en -bereik voor meer informatie over de filtervelden.

Verschillen in bereik tussen dashboard en rapporten

Er zijn geen verschillen tussen de toepassing Dashboard en de volgende
grafische rapporten in de toepassing Rapporteren.

n Grafiek kwaliteitsgemiddelden

n Grafiek evaluatietotalen

n Grafiek contacttotalen

De volgende tabel biedt een overzicht van de wijze waarop de gerapporteerde
waarden verschillen, op basis van de locatie waar de informatie verschijnt.

Soort informatie Dashboard Rapportage

Datumbereiken Alleen volledige maanden
worden weergegeven.
Vorige maand is bij-
voorbeeld de laatste vol-
ledige maand. De huidige
maand loopt van de eerste
dag van de maand tot de
huidige dag.

Datumbereiken die door de
gebruiker zijn geselecteerd,
worden weergegeven.

Verschillen in bereik tussen dashboard en rapporten

46



Dashboard

Soort informatie Dashboard Rapportage

Rollen Gegevens worden weer-
gegeven op basis van de
huidige rol.

Voor managers en super-
visors bepaalt de huidige rol
de beschikbare rapporten.
De groepen, teams en agen-
ten die kunnen worden gese-
lecteerd, zijn gebaseerd op
de groepen of teams die op
dat moment onder beheer of
toezicht staan, en de agenten
die op dat moment voor die
teams bezig zijn.

Inhoud en bere-
keningen

Berekeningen en totale
aantallen zijn gebaseerd
op de huidige rol. Om bij-
voorbeeld het huidige
gemiddelde voor een
groep te berekenen, wor-
den alle agenten in de
groep en al hun contacten
meegenomen in de bere-
kening van het gemid-
delde, ongeacht of die tot
de groep behoorden op
het moment dat de con-
tacten plaatsvonden.

Berekeningen, totalen en de
inhoud van elk rapport zijn
gebaseerd op historische
configuraties. Om bij-
voorbeeld het historische
gemiddelde voor een
bepaalde tijdsperiode te bere-
kenen, worden alle con-
tacten die voor een agent in
het team tijdens die tijds-
periode hebben plaats-
gevonden, meegenomen in
het groepsgemiddelde voor
die tijdsperiode. Als een
agent net is toegevoegd aan
de groep, maar alle con-
tacten van de agent hebben
plaatsgevonden voordat de
agent is toegevoegd, worden
geen van de contacten mee-
genomen in het groeps-
gemiddelde.
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Soort informatie Dashboard Rapportage

Organisatorische
wijzigingen

Gegevens worden weer-
gegeven op basis van de
huidige organisatorische
structuur. Als een agent
bijvoorbeeld recentelijk
uit het team van een
supervisor is verwijderd,
wordt deze niet weer-
gegeven in de gegevens
van de supervisor.

Gegevens worden weer-
gegeven op basis van de his-
torische structuur. Een
agent wordt in een rapport
bijvoorbeeld in het team van
een supervisor weergegeven
als de agent deel uitmaakte
van het team tijdens het
geselecteerde datumbereik.

Punten om te onthouden

Onthoud de volgende punten wanneer u met de toepassing Dashboard werkt.

n De toepassing Dashboard wordt standaard ingesteld op uw hoogste rol. Als
aan u bijvoorbeeld de rol van supervisor en agent zijn toegewezen, worden
in de toepassing Dashboard automatisch de statistische gegevens voor de
prestaties weergegeven die bij de rol van supervisor horen.

n Groepen en teams worden alfabetisch in de vervolgkeuzelijsten
weergegeven. De eerste groep in de lijst verschijnt standaard in de
toepassing Dashboard. Als een groep meerdere teams bevat, wordt
standaard Alle in de toepassing Dashboard weergegeven.

n Als het gemiddelde van een agent gelijk is aan het gemiddelde van het
team of de groep, wordt het gemiddelde van het team of de groep over het
gemiddelde van de agent weergegeven.

n Alle weergegeven scores worden afgerond om te bepalen in welke
categorie (hoger, voldoet of onder) de score valt.

Widget Evaluatiegemiddelden

In de widget Evaluatiegemiddelden worden de huidige evaluatiegemiddelden
weergegeven voor de geselecteerde groep, het geselecteerde team of de
geselecteerde agenten.
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In de widget Evaluatiegemiddelden worden een of meer van de volgende
gegevenselementen weergegeven.

TEAM

Een gegevenselement in een grafiek dat een team vertegenwoordigt.

GROEP

Een gegevenselement in een grafiek dat een groep vertegenwoordigt.

AGENT

Een gegevenselement in een grafiek dat een agent vertegenwoordigt.

Met de actiekoppeling wordt de grafiek Kwaliteitsgemiddelden (Rapporteren >
QM > Grafiek kwaliteitsgemiddelden) weergegeven met de filterwaarden die zijn
opgegeven in Widgetinstellingen. Zie Grafiek kwaliteitsgemiddelden voor meer
informatie over dit rapport.

Widget Contacttotalen

In de widget Contacttotalen worden de huidige contacttotalen van de
geselecteerde groep, het geselecteerde team of de geselecteerde agenten
weergegeven. De getoonde gegevens zijn gebaseerd op de resultaten van een
specifiek evaluatieformulier of type evaluatieformulier.

In de widget Contacttotalen worden deze gegevenselementen standaard
weergegeven.

BEOORDEELD

Het aantal beoordeelde contacten.

NIET BEOORDEELD

Het aantal niet-beoordeelde contacten.

KWALITEIT

Het aantal kwaliteitsgesprekken.
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Met de actiekoppeling wordt de grafiek Contacttotalen (Rapporteren > QM >
Grafiek contacttotalen) weergegeven met de filterwaarden die zijn opgegeven in
Widgetinstellingen. Zie Grafiek contacttotalen voor meer informatie over dit
rapport.

Huidige beste presteerders

De widget Huidige beste presteerders geeft de actuele lijst weer met uw best
presterende agents. In deze widget kunt u een gamificatiestrategie gebruiken
waarbij agents worden beloond voor het uitvoeren van de gewenste taken.
Gamificatie is een techniek die gebruikmaakt van de natuurlijke menselijke
zucht naar competitie, prestaties en status.

In de widget Recente evaluaties worden de volgende gegevenselementen
weergegeven.

AGENT

De voor- en achternaam van de agent.

SCORE

De score op basis van gesprekken die zijn geëvalueerd en de opgegeven
metagegevenswaarde bevatten voor het opgegeven datumbereik. Een ster
wordt weergegeven voor elke scoreband.

Bijvoorbeeld:  Bij score op basis van percentages verschijnen vier sterren
in het veld Score als de agentscore tussen 61 en 80 ligt.

STATUS VAN ACD

De status van ACD-agents. Dit is de huidige ACD-status in Workforce
Management.

Opmerking: Dit veld verschijnt alleen wanneer u tegelijk bent aangemeld
bij Call Recording and Quality Management en Workforce Management.
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Widget Recente evaluaties

In de widget Recente evaluaties worden de resultaten weergegeven van de
meest recente evaluaties die door alle evaluatoren voor de geselecteerde groep,
het geselecteerde team of de geselecteerde agenten zijn uitgevoerd. De getoonde
gegevens zijn gebaseerd op de resultaten van een specifiek evaluatieformulier of
type evaluatieformulier.

In de widget Recente evaluaties worden de volgende gegevenselementen
weergegeven als u een evaluatieformulier op basis van procenten kiest in de
vervolgkeuzelijst Evaluatieformulier.

LAATSTE (%)

De widget waarin dit veld wordt weergegeven, bepaalt de definitie als
volgt:

l Recente evaluaties—De score als percentage voor de laatste eva-
luatie, zoals bepaald door de evaluatiedatum en -tijd.

l Recente uitgevoerde evaluaties—De score als percentage voor
de laatste evaluatie die u hebt uitgevoerd, zoals bepaald door de
evaluatiedatum en tijd.

LAATSTE 5 (%)

De gemiddelde score als percentage voor de laatste vijf evaluaties, zoals
bepaald door de evaluatiedatum en -tijd.

In de widget Recente evaluaties worden de volgende gegevenselementen
weergegeven als u een evaluatieformulier op basis van punten kiest in de
vervolgkeuzelijst Evaluatieformulier.

LAATSTE

De widget waarin dit veld wordt weergegeven, bepaalt de definitie als
volgt:

l Recente evaluaties—De puntenscore voor de laatste evaluatie,
zoals bepaald door de evaluatiedatum en -tijd.
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l Recente uitgevoerde evaluaties—De puntenscore voor de laatste
evaluatie die u hebt uitgevoerd, zoals bepaald door de eva-
luatiedatum en tijd.

LAATSTE 5

De gemiddelde puntenscore voor de laatste vijf evaluaties, zoals bepaald
door de evaluatiedatum en -tijd.

De Actiekoppeling geeft de toepassing Opnamen weer.

Widget Recente evaluaties uitgevoerd

In de widget Recent uitgevoerde evaluaties worden de resultaten weergegeven
van de meest recente evaluaties die door u voor de geselecteerde groep, het
geselecteerde team of de geselecteerde agenten zijn uitgevoerd.

In de widget Recente evaluaties uitgevoerd worden de volgende
gegevenselementen weergegeven als u een evaluatieformulier op basis van
procenten kiest in de vervolgkeuzelijst Evaluatieformulier.

LAATSTE (%)

De widget waarin dit veld wordt weergegeven, bepaalt de definitie als
volgt:

l Recente evaluaties—De score als percentage voor de laatste eva-
luatie, zoals bepaald door de evaluatiedatum en -tijd.

l Recente uitgevoerde evaluaties—De score als percentage voor
de laatste evaluatie die u hebt uitgevoerd, zoals bepaald door de
evaluatiedatum en tijd.

In de widget Recente evaluaties uitgevoerd worden de volgende
gegevenselementen weergegeven als u een evaluatieformulier op basis van
punten kiest in de vervolgkeuzelijst Evaluatieformulier.

LAATSTE

De widget waarin dit veld wordt weergegeven, bepaalt de definitie als
volgt:
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l Recente evaluaties—De puntenscore voor de laatste evaluatie,
zoals bepaald door de evaluatiedatum en -tijd.

l Recente uitgevoerde evaluaties—De puntenscore voor de laatste
evaluatie die u hebt uitgevoerd, zoals bepaald door de eva-
luatiedatum en tijd.

LAATSTE 5

De gemiddelde puntenscore voor de laatste vijf evaluaties, zoals bepaald
door de evaluatiedatum en -tijd.

De Actiekoppeling geeft de toepassing Opnamen weer.

Widget Evaluatiebereiken

In de widget Evaluatiebereiken worden de huidige evaluatiebereiken
weergegeven voor de geselecteerde groep, het geselecteerde team of de
geselecteerde agenten.

In de widget Evaluatiebereiken worden de volgende gegevenselementen
weergegeven.

ONDER

Het aantal geëvalueerde contacten die onder de verwachtingen liggen.

VOLDOET

Het aantal geëvalueerde contacten dat voldoet aan de verwachtingen.

BOVEN

Het aantal geëvalueerde contacten dat de verwachtingen overtreft.

Met de actiekoppeling wordt de grafiek Evaluatietotalen (Rapporteren > QM >
Grafiek evaluatietotalen) weergegeven met de filterwaarden die zijn opgegeven
in Widgetinstellingen. Zie Grafiek Evaluatietotalen voor meer informatie over
dit rapport.
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Gamificatiescore

Met de widget Gamificatiescore kunt u meetgegevens weergeven op basis van
prestatiecategorieën:

n QM-kwaliteitsscore

n WFM-overeenstemmingsscore

Opmerking: De WFM-overeenstemmingsscore is alleen beschikbaar
wanneer WFM is geïnstalleerd.

Agents en kenniswerkers kunnen hun huidige niveau zien en nagaan wat hun
voortgang is richting het volgende niveau in de widget Gamificatiescore. Ze
kunnen kiezen welke presentatiecategorie ze willen weergeven.

Wanneer een agent of kenniswerker de widget Gamificatiescore configureert,
worden er een badge en een voortgangsbalk weergegeven. De badge staat
symbool voor het bereikte niveau. Het nummer in de badge geeft het niveau
aan dat de agent of kenniswerker heeft bereikt voor de geselecteerde
prestatiecategorie. De voortgangsbalk geeft aan hoe dicht de agent of
kenniswerker is bij het volgende niveau.

Supervisors en managers kunnen de widget Gamificatiescore zo configureren
dat er één agent wordt weergegeven in de widget (die er net zo uitziet als de
widget Gamificatiescore van die agent) of de widget Gamificatiescore zo
configureren dat alle agents voor een specifieke prestatiecategorie worden
weergegeven.

In de widget Gamificatiescore worden de volgende gegevenselementen
weergegeven.

GROEP

De naam van de groep.

TEAM

De naam van het team.

AGENT

De voor- en achternaam van de agent.
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BADGE

Er zijn twee typen badges: kwaliteit en overeenstemming.

Widget Recente enquêtes

In de widget Recente enquêtes worden de resultaten weergegeven voor de
meest recente enquêtes die zijn ontvangen van klanten voor de geselecteerde
groep, het geselecteerde team of de geselecteerde agents. De getoonde gegevens
zijn gebaseerd op de resultaten van een specifiek enquêteformulier of een type
enquêteformulier.

In de widget Recente enquêtes worden de volgende gegevenselementen
weergegeven als u een enquêteformulier op basis van punten kiest in de
vervolgkeuzelijst Enquêteformulier.

LAATSTE (%)

De score als percentage voor de laatste vijf enquêtes, zoals bepaald door
de datum en tijd van de enquêtes.

LAATSTE (5)

De gemiddelde score als percentage voor de laatste vijf enquêtes, zoals
bepaald door de datum en tijd van de enquêtes.

De Actiekoppeling geeft de toepassing Opnamen weer.

Webkoppeling

De widget Webkoppeling geeft een door de gebruiker gespecificeerde website
op. U kunt hiermee de website van uw keuze weergeven.

Bijvoorbeeld: Een koppeling naar een website voor CRM of
klantenservice.

In de widget Webkoppeling wordt het volgende gegevenselement weergegeven:

HYPERLINK-URL

Een webadres voor een website.
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Als Unified Workforce Optimization zich op een veilige website bevindt met
HTTPS/SSL en u een niet-beveiligde website opgeeft met HTTP, ziet u mogelijk
de volgende foutmelding als u Internet Explorer 9 of hoger gebruikt:

Alleen veilige inhoud wordt weergegeven

Zie http://support.microsoft.com/kb/2625928 voor instructies over het oplossen
van niet-beveiligde inhoud.

Beheertaken

Standaard bevat een gebruikersdashboard elke widget die beschikbaar is voor
de rol. Systeembeheerders kunnen dashboards per rol aanpassen door te
configureren welke widgets worden weergegeven, hoe ze worden aangeduid,
welke informatie ze bevatten en hoe de informatie wordt gepresenteerd.

Als gebruikers al zijn ingelogd, wanneer de systeembeheerder hun dashboard
aanpast, zien deze gebruikers geen wijzigingen in hun dashboard. Ze zien nog
steeds het standaarddashboard voor hun rol of het dashboard dat ze zelf hebben
aangepast.

Als de systeembeheerder een dashboard voor een rol aanpast en het vervolgens
vergrendelt, zien gebruikers met die rol het aangepaste dashboard als ze
volgende keer inloggen. Het vergrendelde dashboard heeft voorrang op de
standaard- en de door gebruikers gedefinieerde dashboards. Individuele
gebruikers kunnen hun dashboard niet meer aanpassen.

Het dashboard per rol configureren

Vereiste: Meld u aan met de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de
systeembeheerder-id.

1. Selecteer een rol in de vervolgkeuzelijst Rol op de werkbalk Dashboard
en klik op Instellingen om het dialoogvenster Dashboardwidgets con-
figureren te openen.

a. Sleep de widgets die u op het dashboard wilt weergeven uit de lijst
met Beschikbare widgets naar de lijst met Geselecteerde widgets.
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Als u widgets uit de lijst Geselecteerde widgets wilt verwijderen,
selecteert u de widgets die u wilt verwijderen, en klikt u op Gese-
lecteerde widgets verwijderen.

b. Als u de naam van een widget wilt wijzigen, dubbelklikt u op de
widget in de lijst Geselecteerde widgets en past u de naam aan uw
wensen aan.

c. Als u het dashboard wilt vergrendelen zodat gebruikers dit niet
kunnen wijzigen, schakelt u het selectievakje Vergrendelen in.

2. Klik op Toepassen om uw wijzigingen op te slaan en sluit het dia-
loogvenster Dashboardwidgets configureren.

3. Indien gewenst wijzigt u de volgorde van de widgets in het dashboard
door ze naar een andere plek te slepen. Er verschijnt een pijl-omlaag
wanneer u de widget naar een geldige positie sleept.

U kunt de widgets ook indelen in het dialoogvenster Dashboardwidgets
configureren, maar het wordt aanbevolen om dit in het dashboard te
doen, zodat u ziet wat de gebruikers in het echt te zien krijgen.

U kunt een widget niet naar een lege ruimte slepen.

4. Configureer instellingen voor elke afzonderlijke widget.

Agents, Kenniswerkers, Supervisors, Beheerders,
Evaluatoren en Archiefgebruikers

De inhoud van uw dashboard is verschillend al naar gelang het dashboard is
ontgrendeld of als de beheerder het dashboard heeft geconfigureerd voor uw
hoogste rol en het vervolgens heeft vergrendeld.

Uw ontgrendelde dashboard beheren

Als de beheerder uw dashboard niet heeft vergrendeld, staat het u vrij om het
aan te passen aan uw wensen. De aangebrachte wijzigingen vervangen het
standaarddashboard of het aangepaste dashboard dat de beheerder voor uw rol
heeft geconfigureerd. Uw aangepaste dashboard blijft bestaan bij toekomstige
sessies tenzij de beheerder een dashboard voor uw rol configureert en
vergrendelt.
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Met een ontgrendeld dashboard kunt u het volgende doen:

n De indeling van de widgets op uw dashboard wijzigen. Klik op de
widgetwerkbalk houd de muisknop ingedrukt en sleep de widget naar een
nieuwe locatie. Een pijl naar beneden verschijnt wanneer u de widget naar
een toegestane locatie sleept.

n Widgets aan het dashboard toevoegen of eruit verwijderen. Klik op Instel-
lingen op de dashboardwerkbalk om het dialoogvenster Dashboardwidgets
configureren te openen. Als u widgets wilt toevoegen, sleept u ze uit de
lijst Beschikbare widgets naar de lijst geselecteerde widgets. Als u widgets
wilt verwijderen, selecteert u ze in de lijst Geselecteerde widgets en klikt u
op Geselecteerde widgets verwijderen.

n Widgets een andere naam geven. Dubbelklik in het dialoogvenster Dash-
boardwidgets configureren op de widget waarvan u de naam wilt wijzigen,
typ de nieuwe naam in het dialoogvenster Widgetnaam wijzigen en klik
op Toepassen.

n De inhoud en de weergave van widgets configureren. Klik op Wid-
getconfiguratie op de widgetwerkbalk en stel de gegevens en het gra-
fiektype in dat u wilt weergeven in de widget. Zie Widgetinstellingen voor
meer informatie over hoe u de afzonderlijke widgets kunt configureren.

Uw vergrendelde dashboard beheren

Als de beheerder uw dashboard heeft vergrendeld, kunt u de meeste functies
niet meer wijzigen. Het dashboardpictogram Instellingen is uitgeschakeld.

Als het dashboard is vergrendeld, kunt u het volgende niet doen:

n Widgets aan het dashboard toevoegen of eruit verwijderen

n Widgets op het dashboard anders indelen

n Widgets een andere naam geven

n Afzonderlijke widgets configureren om de gegevens en het weergegeven
grafiektype te wijzigen

Als de widget geen keuzes voor agent of service bevat, is het pictogram
Widgetconfiguratie op de widgetwerkbalk uitgeschakeld.

58



Opnamen

Met de toepassing Opnamen kunt u de volgende taken uitvoeren, afhankelijk
van uw rol en bereik.

n Zoeken naar specifieke contacten

n De kolommen in de tabel Contacten configureren

n Metagegevens voor contacten exporteren van gesprek of niet-gesprek
contacten naar door komma's gescheiden waarden (Comma-Separated
Values, CSV)

n Een niet-gesprek contact maken

n U kunt een lijst met opgenomen contacten beoordelen en via deze lijst
hebt u toegang tot bijbehorende opnamen en, indien van toepassing,
evaluaties.

n Een archiefopname markeren voor kwaliteitsbeoordeling

n Een contact markeren (gesprek of niet-gesprek voor kalibratie)

n Kwaliteitsbeheercontacten of niet-gesprek contacten evalueren

n Opnamen exporteren

n Een contact markeren voor Training of Human Resources (HR)

Informatie over opnamen (metagegevens) is, indien geconfigureerd,
onmiddellijk beschikbaar nadat het gesprek is opgenomen, zelfs als de opname
zelf nog niet is geüpload. Als u een dergelijke opname onmiddellijk wilt
beoordelen, kunt u de contactopname op verzoek uploaden mits de
clientcomputer is ingeschakeld en beschikbaar is.

Opmerking: De mediaspeler is erg groot. De eerste keer dat u de
toepassing Opnamen opent, duurt het enkele minuten om de mediaspeler
te initialiseren. Als de mediaspeler in de cache is geplaatst, zal het laden
de volgende keer veel sneller gaan.
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Mobiel apparaat

U kunt de toepassing Opnamen openen via een mobiel apparaat, zoals iPad en
iPhone. In de mobiele-apparaatinterface kunt u een subset van de uitgebreide
functies gebruiken, zoals het afspelen van geluidsopnamen.

U krijgt toegang tot de toepassing Opnamen door een webbrowser te openen op
uw mobiele apparaat en in te loggen bij Unified Workforce Optimization.

Rollen en bereik

Welke rollen en welk bereik van toepassing zijn op de toepassing Opnamen,
hangt af van het type beschikbare opnamen en de rollen die aan de gebruiker
zijn toegewezen.

Welke opnamen beschikbaar zijn in de tabel Contacten, hangt af van uw rol:

n Supervisors hebben toegang tot gearchiveerde contactopnamen die zijn
gemaakt door agenten die op dat moment actief zijn in de op dat moment
actieve teams die aan de supervisors zijn toegewezen.

n Managers hebben toegang tot contactopnamen die zijn gemaakt door
agenten die op dat moment actief zijn in de op dat moment actieve
groepen die aan de managers zijn toegewezen.

n Managers en supervisors kunnen alle opnamen afspelen in hun bereik.

Als een manager of supervisor een niet-beoordeeld contact in hun bereik
opent, kunnen deze het niet-beoordeelde contact niet evalueren, maar
kunnen ze de contactopname nog wel afspelen. In dit scenario wordt in
plaats van het evaluatieformulier het volgende bericht weergegeven.

Contact mag niet door u worden geëvalueerd.

Als een manager of supervisor Alle evaluaties en In behandeling kiest,
worden in de tabel Contacten alle evaluaties in hun bereik weergegeven
die in behandeling zijn.

Als een manager of supervisor Alle evaluaties en In behandeling kiest,
worden in de tabel Contacten alle evaluaties in hun bereik weergegeven
die ze hebben geëvalueerd.
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n Managers, supervisors en evaluatoren kunnen een contact voor evaluatie
maken.

n Archiefgebruikers hebben toegang tot alle gesprekscontacten.

n Evaluatoren zien contacten van alle actieve agenten (beoordeeld, niet
beoordeeld, in behandeling, in afwachting van goedkeuring).

n Agenten en kenniswerkers zien alleen hun eigen beoordeelde contacten
en contacten die als training zijn aangeduid.

n Kenniswerkers kunnen al hun eigen contacten zien.

n Agenten kunnen opnamen zien met alleen de markering Archief, als deze
optie is ingeschakeld door de beheerder.

n De hoogste rol die aan een gebruiker is toegewezen, bepaalt of een
gebruiker opnamen vanuit de toepassing Opnamen kan exporteren. Als
aan de gebruiker een rol is toegewezen die het mogelijk maakt om een
opname te exporteren, kan de gebruiker elke opname exporteren die in
hun tabel Contacten wordt weergegeven.

Uw rol en bereik

Uw bereik in de toepassing Opnamen wordt bepaald door uw rol. In de
volgende tabel ziet u hoe het bereik wordt bepaald door uw hoogste rol.

Rol (gerangschikt van hoogste

naar laagste) Bereik

Archiefgebruiker Alle gesprekcontacten van alle actieve en inac-
tieve gebruikers

Evaluator Alle contacten van alle actieve gebruikers

Manager Alle contacten van alle actieve gebruikers in de
groep van de manager

Supervisor Alle contacten van alle actieve gebruikers in
het team van de supervisor

Uw rol en bereik
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Rol (gerangschikt van hoogste

naar laagste) Bereik

Kenniswerker Alle contacten van de persoon zelf

Agent Geëvalueerde contacten van de persoon zelf
plus gearchiveerde opnamen van de persoon
zelf, indien ingeschakeld

Zichtbaarheid en bewaarperiode opnamen

De beheerder bepaalt op basis van rollen hoe lang klantgesprekken zichtbaar
zijn in de toepassing Opnamen. Als de tijd verloopt voor een klantgesprek, is die
opname niet langer beschikbaar voor de gebruiker.

De beheerder bepaalt ook hoe lang klantgesprekken worden bewaard voor
kwaliteitsbeheerworkflows en archiefworkflows.

Zie de Gebruikershandleiding voor de beheerder voor meer informatie over de
zichtbaarheid van opnamen en de bewaarperioden per workflow.

Beveiligingsfuncties voor opnamen

Alle opnamen hebben de volgende beveiligingsfuncties.

n Codering—Geluids- en schermopnamen worden gecodeerd vanwege
beveiligingsredenen.

l Geluids- en schermopnamen worden gecomprimeerd en versleuteld
tijdens het netwerktransport

l Gecodeerde opnamen worden geüpload via Hypertext Transfer
Protocol (HTTP).

l Opgeslagen geluidsopnamen worden versleuteld met 128-bits
Advanced Encryption Standard (AES).

l Opgeslagen schermopnamen zijn niet versleuteld, maar ze worden
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opnieuw versleuteld wanneer ze voor het afspelen via sockets naar
een client worden gestreamd.

n Bevoegdheden op basis van rol—Alleen geautoriseerde gebruikers kunnen
opnamen afspelen of exporteren

n Audittrail—Hiermee wordt bijgehouden wie het opnamesysteem heeft
gebruikt, wat ze hebben afgespeeld en wanneer ze het opnamesysteem
hebben gebruikt.

n Naleving van Payment Card Industry (PCI)—Een reeks uitgebreide
vereisten voor het verbeteren van de veiligheid voor
betaalrekeninggegevens.

Werkbalk Opnamen

In de volgende tabel worden de velden beschreven die in het dialoogvenster
Opnamen worden weergegeven. Deze velden geven de huidige statistieken aan
voor uw contactcenter.

Veld Beschrijving

AQP Gemiddelde kwaliteitspercentage voor de opnamen. De gemiddelde
kwaliteitsscore voor opnamen die de zoekopdracht heeft opgeleverd.

ATT Gemiddelde gesprekstijd in seconden die een agent nodig heeft voor
het afhandelen van gesprekken. De gesprekstijd is de verstreken tijd
vanaf het moment dat een agent een oproep beantwoordt tot het
moment dat de agent de verbinding verbreekt of de oproep door-
verbindt. Hierbij is ook de tijd inbegrepen die de agent actief met de
beller praat en de tijd die de agent de beller in de wacht zet. De
gemiddelde tijd die de agent zich in de status Talk-in, Talking-out en
andere statussen voor in gesprek bevindt tijdens een interval.

Velden in de werkbalk Opnamen
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Veld Beschrijving

Totaal Het totale aantal records dat overeenkomt met de zoekopdracht.

Opmerking: De tabel wordt langzaam geladen, dus mogelijk
zijn aanvankelijk niet alle records zichtbaar. Ook worden de
records aan de tabel toegevoegd wanneer u naar beneden
scrolt.

In de volgende tabel worden de knoppen beschreven die van toepassing zijn op
de hele tabel Contacten.

Knop PictogramBeschrijving

Zoekopdracht
maken of ver-
fijnen

N.v.t. Hiermee geeft u het venster Opnamen
zoeken weer. Zie Opnamen zoeken
voor meer informatie.

Opslaan Hiermee slaat u uw zoekinstellingen
op. U hebt de volgende opties:

n Deze zoekopdracht opslaan—
Hiermee wordt de huidige
zoekopdracht opgeslagen.

n Opgeslagen zoekopdrachten—
Geeft een overzicht van de
beschikbare opgeslagen
zoekopdrachten en stelt u in staat
om een geselecteerde
zoekopdracht uit de lijst te
verwijderen

Instellingen Hiermee geeft u de configureerbare
instellingen voor deze toepassing weer.
Zie Velden configureren voor meer
informatie.

Knoppen in de werkbalk Opnamen die van toepassing zijn op de hele tabel

Contacten.
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Knop PictogramBeschrijving

Tabelgegevens
exporteren
naar CSV

Exporteert de metagegevens voor alle
contacten in CSV-indeling. Zie Tabel-
gegevens exporteren naar CSV voor
meer informatie.

Contact
maken

Er wordt een niet-gesprek contact toe-
gevoegd. Zie Contact maken voor meer
informatie.

De volgende tabel beschrijft de knoppen waarvoor u een contact in de tabel
Contacten moet selecteren voordat de knoppen worden geactiveerd.

Knop PictogramBeschrijving

Geselecteerd
contact
exporteren

Hiermee exporteert u de geselecteerde opname. Zie
Geselecteerd contact exporteren voor meer infor-
matie.

Markeren
als kwaliteit

Markeert het geselecteerde klantgesprek voor kwa-
liteitsbeheer. Deze knop wordt ingeschakeld wan-
neer de geselecteerde opname de waarde Archief
voor Reden heeft en de opname is geüpload. Zie
Markeren als kwaliteit voor meer informatie.

Markeren
voor kali-
bratie

Hiermee markeert u een klantgesprek voor kali-
bratie. Wanneer een contact is gemarkeerd voor
kalibratie, kan het contact worden geëvalueerd door
meerdere gebruikers met evaluatieprivileges. Zie
Markeren voor kalibratie voor meer informatie.

Gesprek
markeren

Is van toepassing op de gemarkeerde bewaartijd
voor het geselecteerde contact. Zie Gesprek mar-
keren voor meer informatie.

Knoppen in de werkbalk Opnamen die van toepassing zijn op het geselecteerde contact

De tabel Contacten bevat soms meer contacten dan kunnen worden weergeven
in het venster Opnamen. Wanneer een groot aantal contacten beschikbaar is,
kunt u met de navigatiebalk snel door de tabel Contacten navigeren.
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Gebruik de volgende muisacties om contacten in een grote tabel weer te geven:

n Als u het aantal contacten per pagina wilt weergeven, klikt u op de
vervolgkeuzelijst Aantal contacten en kiest u een aantal in de lijst of typt u
een getal in het veld en drukt u op Enter.

n Als u naar het einde van de lijst wilt gaan, klikt u op Einde van lijst .

n Als u naar het begin van de lijst wilt gaan, klikt u op Begin van lijst .

n Als u naar de volgende pagina wilt gaan, klikt u op Volgende .

n Als u naar de vorige pagina wilt gaan, klikt u op Vorige .

n Als u naar een bepaalde pagina wilt gaan, klikt u op Ga naar, typt u een
getal binnen de weergegeven reeks en drukt u op Enter.

Opmerking: Unified Workforce Optimization worden maximaal 999
pagina's ondersteund. Als uw lijst met contacten langer is dan 999
pagina's, wordt “1 van ...” weergegeven in het veld Ga naar.

Opnamen zoeken

In het venster Opnamen zoeken kunt u zoeken naar de volgende items:

n Klantgesprekken—Zowel geluidsopnamen als niet-gesprek contacten

n Gegevens in kolommen van de tabel Contacten
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Opmerking: De beschikbare kolommen worden bepaald door uw
Quality Management-beheerder en uw toegewezen rol. Agents,
kenniswerkers en supervisors kunnen alleen kolommen zoeken die
beschikbaar zijn gesteld door de Quality Management-beheerder.
Archiefgebruikers, evaluatoren en managers kunnen in alle
kolommen zoeken.

Wanneer u klantgesprekken of kolomgegevens zoekt, geeft u een datumbereik,
een specifieke datum of tijd, of een contact-id op. U kunt geen zoekopdracht
uitvoeren zonder ten minste één van deze opties op te geven.

De geselecteerde velden worden automatisch opgeslagen wanneer u op Zoeken
klikt. De instellingen blijven bestaan totdat u meer velden toevoegt of verwijdert.

In de volgende tabel worden de velden en knoppen beschreven die u kunt
gebruiken voor een eenvoudige zoekopdracht. De meeste velden en knoppen
komen, indien vermeld, ook voor in uitgevouwen zoekopdrachten.

Veld Beschrijving

Zoekopdracht uit-
vouwen

Hiermee geeft u geavanceerde zoekopties weer.

Velden en knoppen Basiszoekopdracht
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Veld Beschrijving

Indeling Zoeken in gesprekken of kolommen per organisatie. U
kunt uit de volgende opties kiezen:

n Groep (eerste veld)—De naam van de groep. Als u
Alle kiest, wordt in alle groepen gezocht.

n Team (tweede veld)—De naam van het team. Als u
Alle kiest, wordt in alle teams gezocht.

Dit veld is beschikbaar onder Basiszoekopdracht en
Zoekopdracht uitvouwen.

Naam Gesprekken zoeken op naam. U kunt uit de volgende
opties kiezen:

n Voornaam—De voornaam van de gebruiker.

n Achternaam—De achternaam van de gebruiker.

Als u Active Directory gebruikt, maakt Opnamen zoeken
gebruik van de voornaam en achternaam die in Active
Directory zijn gemaakt. Als u QM-verificatie gebruikt,
maakt Opnamen zoeken gebruik van de voornaam en
achternaam die in de gebruikersinterface zijn gemaakt.

Dit veld is beschikbaar onder Basiszoekopdracht en
Zoekopdracht uitvouwen.
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Veld Beschrijving

Telefoonnummer Hiermee zoekt u gesprekken op telefoonnummer. U kunt
het volgende invoeren:

n Specifieke nummers

Bijvoorbeeld: 6125551212

n Nummerreeksen gebruiken jokers

Bijvoorbeeld: Geef 612* op, waarbij de joker *
een willekeurig aantal cijfers voorstelt of
612555????, waarbij de joker ? 1 teken
aangeeft.

n Het jokerteken * om alle gesprekken op te nemen

De nummers die u invoert, mogen geen streepjes of
haakjes bevatten.

Dit veld is beschikbaar onder Basiszoekopdracht en
Zoekopdracht uitvouwen.

Datumbereik Hiermee zoekt u gesprekken op datumbereik. U kunt uit
de volgende opties kiezen:

n Vandaag—De huidige dag.

n Gisteren—De vorige dag.

n In de afgelopen week—De laatste zeven dagen.

n In de afgelopen maand—De laatste 30 dagen.

n In het afgelopen jaar—De laatste 365 dagen.

Dit veld is beschikbaar onder Basiszoekopdracht en
Zoekopdracht uitvouwen.

69



Opnamen

Veld Beschrijving

Specifieke datum Hiermee zoek u gesprekken op datumbereik van de
agenda. De standaarddatum is vandaag wanneer u over-
schakelt van Datumbereik naar Specifieke datum.

Dit veld is beschikbaar onder Basiszoekopdracht en
Zoekopdracht uitvouwen.

Tijd Hiermee zoekt u gesprekken op tijdsbereik. Als de begin-
tijd groter is dan de eindtijd, zoekt de functie Opnamen
zoeken in contacten over middernacht heen.

Dit veld is beschikbaar onder Basiszoekopdracht en
Zoekopdracht uitvouwen.

Bereik zoek-
opdracht

Gesprekken zoeken op bereik. U kunt uit de volgende
opties kiezen:

n Alle evaluaties—Hiermee worden alle contacten
geretourneerd op basis van het bereik van uw
gecombineerde rollen.

n Mijn evaluaties—Hiermee worden alle contacten
geretourneerd waarop u kunt reageren.

n Mijn kalibraties—Hiermee worden contacten
geretourneerd die zijn gemarkeerd voor kalibratie.

Dit veld is beschikbaar onder Basiszoekopdracht en
Zoekopdracht uitvouwen.
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Veld Beschrijving

Status Gesprekken zoeken op evaluatiestatus. Kies een of meer
van de volgende opties:

Opmerking: Dit veld is alleen zichtbaar voor
archiefgebruikers en gebruikers die een contact
kunnen evalueren.

n Alle statuswaarden—Hiermee voegt u alle
evaluaties in uw bereik aan uw zoekresultaten toe.
Deze optie verschijnt alleen in de vervolgkeuzelijst
onder Basiszoekopdracht.

n Beoordeeld—Hiermee voegt u beoordeelde
evaluaties in uw bereik aan uw zoekresultaten toe.

n Niet beoordeeld—Hiermee voegt u niet-beoordeelde
evaluaties in uw bereik aan uw zoekresultaten toe.

n In behandeling—Hiermee voegt u alle in
behandeling zijnde evaluaties in uw bereik aan uw
zoekresultaten toe.

n In afwachting van goedkeuring—Hiermee voegt u
evaluaties in uw bereik die in afwachting zijn van
goedkeuring, toe aan uw zoekresultaten.

Zoekopdrachten die het veld Status omvatten, geven
alleen gesprekken weer die zijn opgenomen voor
kwaliteitsdoeleinden.

Bij de basiszoekopdracht kunt u uit een van deze
evaluatiestatussen kiezen. Als u meerdere
evaluatiestatussen wilt kiezen, klikt u op Zoekopdracht
uitvouwen en schakelt u een of meer evaluatiestatussen
in.

Dit veld is beschikbaar onder Basiszoekopdracht en
Zoekopdracht uitvouwen.
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Veld Beschrijving

Zoeken Opnamen zoeken.

Deze knop is beschikbaar onder Basiszoekopdracht en
Zoekopdracht uitvouwen.

Annuleren Sluiten zonder wijzigingen op te slaan.

Deze knop is beschikbaar onder Basiszoekopdracht en
Zoekopdracht uitvouwen.

In de volgende tabel worden de velden en knoppen beschreven die alleen
verschijnen voor een uitgevouwen zoekopdracht.

Veld Beschrijving

Basiszoekopdracht Hiermee geeft u de basiszoekopties weer.

Agent-id De systeem-id van de agent.

Goedgekeurd door De naam van de manager of supervisor die de eva-
luatie heeft goedgekeurd.

Bijbehorend aantal
gesprekken

Het aantal bijbehorende contacten voor dit gesprek.

Gekoppelde
gespreks-id

De id voor het gekoppelde gesprek.

Gekalibreerd De gesprekken zijn gemarkeerd voor kalibratie.
Mogelijke opties voor dit veld zijn:

n Ja

n Nee

Gespreksduur De duur van de gesprekken (de tijd tussen het
beantwoorden en het beëindigen van het gesprek) in
UU:MM:SS.

Velden en knoppen Zoekopdracht uitvouwen
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Veld Beschrijving

Gekozen nummer Het DID- of DNIS-nummer (Dialed Number
Identification Service) van de telefoon waarop het
gesprek is ontvangen. Geeft "onbekend" weer als het
uitgaande nummer, onbekend of geblokkeerd is.

Dit veld is alleen van toepassing op gesprekken.

Binnenkomende
nummer

De id van de beller of ANI (Automatic Number
Identification) van de gesprekspartner. Geeft
"onbekend" weer als het inkomende nummer
onbekend of geblokkeerd is.

Dit veld is alleen van toepassing op gesprekken.

Contact-id Opnamen zoeken op de unieke gesprek-id.

Opmerking: Als u naar opnamen wilt zoeken
op contact-id, worden bij het uitvoeren van de
zoekopdracht de waarden van alle andere filters
genegeerd (bijvoorbeeld Specifieke datum en
Score) en worden alleen opnamen weergegeven
die zijn gekoppeld aan de opgegeven contact-id.

Contacttype Het contacttype. Geldige waarden voor dit veld zijn:

n Gesprek—Contact met een gespreksopname

n Niet-gesprek—Contact zonder een
gespreksopname.

n Alleen scherm—Een schermopname van het
contact zonder gespreksopname
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Veld Beschrijving

Aangepaste gegevens Gesprekken zoeken op metagegevens. Voer een
waarde in het veld Waarde in en kies vervolgens een
optie voor Selectiecriteria en een optie voor Operator
selecteren.

De opties voor Selectiecriteria worden bepaald door
de beheerder.

Datum geëvalueerd Het datumbereik waarop het gesprek is geëvalueerd
of gekalibreerd.

Evaluatieformulier De naam van het evaluatieformulier of
kalibratieformulier dat wordt gebruikt om de
gesprekken te beoordelen.

Naam evaluator De voornaam en achternaam van de evaluator of
kalibrator.

Lijn Het toestel waarmee de agent het gesprek heeft beant-
woord.

Aantal gekoppelde
gesprekken

Het aantal gekoppelde gesprekken voor dit gesprek.

74



Opnamen

Veld Beschrijving

Reden De reden waarom de gesprekken zijn opgenomen
zoals is ingesteld in de opnameregel. De volgende
statussen zijn mogelijk:

n Met de markering Agent

n Archief aan

n Met de markering Archief

n Eerste gesprek van dag

n Laatste gesprek van dag

n Vastleggen

n Langste gesprek van dag

n Gemarkeerd als kwaliteit

n Nieuwe medewerker

n Evaluatie niet-gesprek

n Prestaties

n Willekeurig gesprek

n Kortste gesprek van dag

Opname-inhoud Het type opname-inhoud. Kies een of beide van de
volgende opties:

n Heeft scherm—De gesprekken hebben een
schermopname.

n Heeft spraak—De gesprekken hebben een
spraakopname.
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Veld Beschrijving

Opnamemarkeringen Hiermee zoekt u contacten met markeringen. U kunt
uit de volgende opties kiezen:

n Gemarkeerd—Hiermee zoekt u op opnamen die
zijn gemarkeerd voor kwaliteitsbeheer.

n HR—Hiermee zoekt u op opnamen die zijn
gemarkeerd voor HR.

n Training—Hiermee zoekt u op opnamen die
zijn gemarkeerd voor training.

Opnametype Hiermee zoekt u gesprekken op opnametype. Kies
een van de volgende opnametypen:

n Eindpunt—Desktopopname

n Netwerk

n Server

n MediaSense

n CUBE

n Onbekend—Het contact is opgenomen voor 8.7;
het gaat om een contacttype Niet-gesprek of het
opnametype kan niet worden vastgesteld.

Score Zoek gesprekken op de score van het eva-
luatieformulier. Voer een gewenste scorewaarde in
het veld Score in en kies een operator.

Zie Scores toekennen aan evaluaties om na te gaan
hoe deze waarde wordt berekend.

Enquêtescore Zoek enquêtes door te zoeken naar de score in het
enquêteformulier. Voer in het veld Enquêtescore de
gewenste scorewaarde in en kies een operator.

Selectiecriteria Zoek gesprekken of kolommen door meer zoek-
waarden toe te voegen.
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Veld Beschrijving

Operator selecteren Zoek gesprekken of kolommen met een ope-
ratorwaarde. Kies een van de volgende mogelijke
opties in het veld Operator selecteren:

n Gelijk aan—Hiermee zoekt u naar scores die
precies overeenkomen met de waarde die u
hebt opgegeven.

Opmerking: Wanneer u de operator
Gelijk aan gebruikt, wordt in het veld
Waarde onderscheid gemaakt tussen
hoofd- en kleine letters. Als u niet zeker
weet waar u hoofd- en kleine letters moet
gebruiken in de tekenreeks in het veld
Waarde, gebruikt u de operator Bevat.

n Begint met—Hiermee zoekt u naar waarden die
beginnen met de tekenreeks in het veld
Waarde.

n Bevat—Hiermee zoekt u naar de exacte teken-
reeks in het veld Waarde. In dit veld wordt
geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en
kleine letters.

n Eindigt met—Hiermee zoekt u naar waarden die
eindigen met de tekenreeks in het veld Waarde.

n Minder dan—Hiermee zoekt u naar scores die
lager zijn dan de waarde die u hebt opgegeven.

n Meer dan—Hiermee zoekt u naar scores die
hoger zijn dan de waarde die u hebt opgegeven.

Dit veld verschijnt wanneer u Score, Spraakenergie
of Aangepaste gegevens hebt geselecteerd.
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Veld Beschrijving

Spraakenergie Gesprekken zoeken op spraakenergie. Voer het aantal
seconden in het veld Seconden in en kies vervolgens
de optie voor Selectiecriteria en Operator selecteren.

Voor Selectiecriteria zijn de volgende opties
beschikbaar:

n Stiltegebeurtenissen—Hiermee filtert u
gesprekken op basis van het aantal
gebeurtenissen waarbij de agent noch de beller
praten met behulp van de drempelwaarde voor
de duur van de stilte.

n Talk-overgebeurtenissen—Hiermee filtert u
gesprekken op basis van het aantal
gebeurtenissen waarbij de agent en de beller
tegelijkertijd praten met behulp van de
drempelwaarde voor de duur van de talk-over.

n Duur stilte—Het minimumaantal seconden
voor de stiltegebeurtenis. Opnamen zoeken
geeft alle stiltegebeurtenissen weer die voldoen
aan deze drempelwaarde of deze overschrijden.

n Duur talk-over—Het minimumaantal seconden
voor de talk-overgebeurtenis. Opnamen zoeken
geeft alle talk-overgebeurtenissen weer die
voldoen aan deze drempelwaarde of deze
overschrijden.

Opnamen zoeken retourneert geen contactopnamen
als de stilte- of talk-overgebeurtenis betrekking heeft
op een gebeurtenis bij onderbreken/hervatten of een
gebeurtenis bij het in de wachtstand
zetten/terughalen.

Dit veld wordt onder Zoekopdracht uitvouwen
weergegeven. Zie Stilte- en talk-overgebeurtenissen
detecteren voor meer informatie over spraakenergie.
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Veld Beschrijving

Toevoegen Hiermee voegt u een nieuw veld toe.

Verwijderen. Hiermee verwijdert u het veld.

Opnieuw instellen Standaardinstellingen herstellen.

Richtlijnen voor zoeken

Wanneer u een klantgesprek of gegevens zoekt in een kolom, is de volgende
informatie van belang.

n Een agent die momenteel geen deel uitmaakt van een team, kan zoeken in
gearchiveerde contacten (inclusief alle trainingsopnamen) en zijn eigen
opnamen afspelen. De cel in de kolom Teamnaam die bij het geselecteerde
gesprek hoort, is leeg.

Opmerking: Er moet een agent zijn gekoppeld aan een team om te
garanderen dat de gesprekken van de agent worden opgenomen.

n U kunt het resulterende aantal gesprekken filteren door het contacttype op
te geven.

Opnamen zoeken

Als u opnamen zoekt, kiest u een van de volgende taken:

n Als u een eenvoudige zoekopdracht wilt uitvoeren, klikt u op
Zoekopdracht maken of verfijnen op de werkbalk Opnamen, vult u in het
venster Opnamen zoeken de velden in en klikt u op Zoeken.

n Als u een geavanceerde zoekopdracht wilt uitvoeren, klikt u op
Zoekopdracht uitvouwen in het venster Opnamen zoeken, vult u de velden
in en klikt u op Zoeken.

n Als u wilt zoeken op specifieke spraakenergie (bijvoorbeeld stilte of talk-
over), klikt u op Zoekopdracht uitvouwen in het venster Opnamen zoeken,
kiest u Spraakenergie in de vervolgkeuzelijst Selectiecriteria, vult u de
velden in en klikt u vervolgens op Zoeken.

n Als u de huidige zoekopdracht wilt opslaan, klikt u op Opslaan , kiest u

79



Opnamen

Deze zoekopdracht opslaan, typt u de naam van de zoekopdracht in het
veld Typ een naam en klik op Opslaan.

n Als u de naam van een bestaande zoekopdracht wilt wijzigen, klikt u op
Opslaan , kiest u Deze zoekopdracht opslaan, selecteert u de
zoekopdracht in de vervolgkeuzelijst Selecteer een zoekopdracht, typt u de
nieuwe naam voor de zoekopdracht in het veld Typ een naam en klikt
vervolgens op Opslaan.

n Als u een opgeslagen zoekopdracht wilt gebruiken, klikt u op Opslaan ,
kiest u Opgeslagen zoekopdrachten en vervolgens de naam van de
gewenste zoekopdracht in het menu.

n Als u een opgeslagen zoekopdracht wilt verwijderen, klikt u op Opslaan,
kiest u Opgeslagen zoekopdrachten en vervolgens de naam van de
gewenste zoekopdracht die u wilt verwijderen, en klikt u op Verwijderen
.

Velden configureren

Standaard geeft de toepassing Opname de kolommen in de tabel Contacten
weer in dezelfde volgorde als in het venster Velden configureren, met
uitzondering van de metagegevensvelden, het veld HR en het veld Training.

De beheerder bepaalt welke velden worden weergegeven in de
gebruikersinterface voor agents, kenniswerkers en supervisors. Evaluatoren,
archiefgebruikers en managers kunnen elk veld configureren (ongeacht de
instellingen van Desktop Configuration Administration).

In het dialoogvenster Velden configureren worden de beschikbare veldnamen
voor de tabel Contacten weergegeven. U kunt dit venster gebruiken om de
velden te selecteren die u in de tabel Contacten wilt weergeven. Standaard zijn
alle velden geselecteerd.

De velden worden beschreven in Verklarende lijst met veldnamen.

Opmerking: In deze lijst zijn geen metagegevensvelden opgenomen die
door de beheerder zijn toegevoegd.
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Kolombreedte

U kunt de breedte aanpassen van een kolom in de tabel Contacten die de
zoekresultaten bevat. De kolomafmetingen blijven bewaard tussen sessies.
Wanneer u een kolom verwijdert, Unified Workforce Optimization wanneer u
deze weer toevoegt aan de tabel.

Houd u aan de volgende richtlijnen wanneer u de kolombreedte wijzigt:

n Als u van pc wisselt of een andere browser gebruikt op dezelfde pc,
worden de instellingen voor de kolombreedte niet gehandhaafd. Er
worden nieuwe instellingen gegenereerd voor de nieuwe pc en/of
browser.

n Als een andere gebruiker zich aanmeldt bij dezelfde pc of browser, moet
die gebruiker eigen kolombreedtes instellen.

n Als u de cookies in uw browser wist, worden de instellingen voor de
kolombreedte ook gewist.

Opmerking: De cookies verlopen na een jaar van inactiviteit.

Verklarende lijst met veldnamen

Deze sectie omvat een alfabetische lijst met alle velden die voorkomen in het
dialoogvenster Contactgegevens en de tabel Contacten in de toepassing
Opnamen.

Deze kolommen worden weergegeven wanneer ze door de beheerder zijn
geconfigureerd.

Veld Definitie

% stilte Het percentage van het gesprek dat is
verlopen in de status Stilte.

% talk-over Het percentage van het gesprek dat is
verlopen in de status Talk-over.
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Veld Definitie

<Metagegevensvelden> In de tabel kunnen een of meer
kolommen verschijnen voor namen en
waarden voor aangepaste
metagegevensvelden. De cellen in deze
kolommen kunnen worden bewerkt. De
maximale tekenlengte voor
metagegevens in velden is als volgt:

n Data=2056—Voor velden die tekst,
getallen en hyperlinks bevatten.

Opmerking: Als de
hyperlink eenmaal is
opgeslagen, kunt u op de
hyperlink klikken en wordt
de koppeling geopend in
een afzonderlijke
webbrowser.

n Datum—Maximumlengte is
gebaseerd op de standaard
datumnotatie.

Agent-id De systeem-id van de agent.

Goedgekeurd door De naam van de manager of supervisor
die de evaluatie heeft goedgekeurd.

Bijbehorend aantal
gesprekken

Het aantal bijbehorende contacten voor
dit gesprek.

Gem. stilte De gemiddelde duur van de
stiltegebeurtenis in UU:MM:SS.

Gem. talk-over De gemiddelde talk-overtijd in
UU:MM:SS.
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Veld Definitie

Gekalibreerd Het contact is gemarkeerd voor
kalibratie. De geldige waarden in het
veld zijn:

n Ja

n Nee

Dit veld verschijnt alleen in de tabel
Contacten.

83



Opnamen

Veld Definitie

Gespreksduur De duur van het contact (de tijd tussen
het beantwoorden en het beëindigen
van het gesprek) in UU:MM:SS. De
gespreksduur wordt verkregen van de
signaleringsservice.

De gespreksduur die wordt
weergegeven in de tabel Contacten en
in de mediaspeler zijn mogelijk niet
hetzelfde vanwege het verschil in duur
van de gebeurtenis (de tijd tussen
gebeurtenissen) en de duur van de
opname (de duur in het werkelijke
opgenomen bestand). De
gebeurtenissen worden gebruikt om de
opname te starten of te stoppen. Er zijn
echter twee verschillende
informatiebronnen die zich ook in een
normaal scenario lenen voor
verschillen. In deze scenario's wordt
ervan uitgegaan dat de gespreksduur
afwijkt. In de volgende scenario's is de
duur waarschijnlijk verschillend:

n Opname-API kan worden gebruikt
voor
Onderbreken/Hervatten/Opnieuw
starten van de opname. In dit
geval kan de opname veel korter
zijn dan de werkelijke
gespreksduur. Als een opname
nadat een minuut van het gesprek
is verstreken, opnieuw wordt
gestart, is de gespreksduur langer
dan de opnameduur.

n Een archief of een opgeschoond
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Veld Definitie

kwaliteitsgesprek (geen filter) met
een lange beltijd laat de
gespreksduur zien als de volledige
beltijd tot ophangen, terwijl de
mediaspeler alleen de audiolengte
laat zien.

Dit veld is alleen van toepassing op
gesprekken.

Binnenkomende
gesprekken

Het gesprek komt binnen. De geldige
waarden in het veld Binnenkomende
gesprekken zijn:

n Ja

n Nee

Gekozen nummer Het DID- of DNIS-nummer (Dialed
Number Identification Service) van de
telefoon waarop het gesprek is
ontvangen. Geeft "onbekend" weer als
het uitgaande nummer, onbekend of
geblokkeerd is.

Dit veld is alleen van toepassing op
gesprekken.

Binnenkomende
nummer

De id van de beller of ANI (Automatic
Number Identification) van de
gesprekspartner. Geeft "onbekend" weer
als het inkomende nummer onbekend
of geblokkeerd is.

Dit veld is alleen van toepassing op
gesprekken.

Contact-id De unieke id van het gesprek.
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Veld Definitie

Contacttype Het contacttype. Geldige waarden voor
dit veld zijn:

n Gesprek—Contact met een
gespreksopname

n Alleen scherm—Een scher-
mopname van het contact zonder
gespreksopname

n Niet-gesprek—Contact zonder een
gespreksopname

Datum De datum van het contact.

Datum geëvalueerd De datum waarop het klantgesprek is
geëvalueerd of gekalibreerd.

Evaluatieformulier De naam van het evaluatieformulier of
kalibratieformulier dat wordt gebruikt
om het klantgesprek te beoordelen.

Naam evaluator De voornaam van de evaluator of
kalibrator.
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Veld Definitie

Voornaam De voornaam van de agent.

Opmerking: Als de velden voor
voornaam, achternaam,
groepsnaam en teamnaam leeg
zijn, is de opname een root-
gesprek. Een root-gesprek is een
niet in overeenstemming
gebracht contact dat wordt
weergegeven als een
archiefcontact. Zodra het contact
in overeenstemming is gebracht,
wordt aan het gesprek een
gebruiker toegewezen.

Naam groep De naam van de groep.

Heeft scherm Het contact heeft een schermopname.
De geldige waarden in het veld Heeft
scherm zijn:

n Ja

n Nee

Heeft spraak Het contact heeft een spraakopname.
De geldige waarden in het veld Heeft
spraak zijn:

n Ja

n Nee

87



Opnamen

Veld Definitie

HR Het contact is gemarkeerd als een HR-
contact. De geldige waarden in het veld
zijn:

n Ja

n Nee

Achternaam De achternaam van de agent.

Lijn Het toestel waarmee de agent het
gesprek heeft beantwoord.

Dit veld is alleen van toepassing op
gesprekken.

Max. stilte De duur van de langste
stiltegebeurtenis in UU:MM:SS.

Max. talk-over De duur van de langste talk-
overgebeurtenis in UU:MM:SS.

Min. stilte De duur van de kortste
stiltegebeurtenis in UU:MM:SS.

Min. talk-over De duur van de kortste talk-
overgebeurtenis in UU:MM:SS.
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Veld Definitie

Reden De reden waarom de gesprekken zijn
opgenomen zoals is ingesteld in de
opnameregel. De volgende statussen
zijn mogelijk:

n Agent komt niet overeen met de
wie-regel voor de workflow

n Agent is alleen gelicentieerd voor
naleving

n Met de markering Agent

n Archief uit

n Archief aan

n Met de markering Archief

n Gesprek komt niet overeen met
de wanneer-regel voor de work-
flow

n Verwijderd

n Toestel in opnamelijst

n Toestel niet in opnamelijst

n Eerste gesprek van dag

n Laatste gesprek van dag

n Vastleggen

n Langste gesprek van dag

n Gemarkeerd als kwaliteit

n Nieuwe medewerker

n Geen opname

n Geen SIP-gebeurtenis

n Geen werkstroom geconfigureerd
voor agentteam

n Evaluatie niet-gesprek
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Veld Definitie

n Voldoet niet aan work-
flowclassificatie uit-
gaand/inkomend nummer

n Niet verwerkt

n Prestaties

n Willekeurig gesprek

n Kortste gesprek van dag

n Er zijn geen regels gedefinieerd
voor deze classificatie

n Onder de minimumduur

Opnametype Het opnametype dat samenhangt met
dit apparaat. De geldige waarden voor
het veld Opnametype zijn:

n Eindpunt—Desktopopname

n Netwerk

n Server

n MediaSense

n CUBE

n Afstemming

n Geen—Er hangt geen opname
samen met dit niet-gesprek
contact

n Onbekend—Het contact is
opgenomen voor 8.7; het gaat om
een contacttype Niet-gesprek of
het opnametype kan niet worden
vastgesteld.

Score De evaluatiescore of kalibratiescore die
aan het contact is gegeven.
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Veld Definitie

Stiltegebeurtenissen Het aantal gedetecteerde
stiltegebeurtenissen.

Op het tabblad Contactgegevens onder
Analyse, Stiltegebeurtenissen worden
het aantal gedetecteerde
stiltegebeurtenissen en een tijdstempel
weergegeven dat aangeeft wanneer de
stiltegebeurtenis optrad tijdens het
gesprek (gerangschikt van eerste tot
laatste).

Status De huidige evaluatiestatus van het
contact. De geldige waarden in het veld
Status zijn:

n Beoordeeld—Contacten die zijn
geclaimd door een evaluator,
volledig zijn beoordeeld en,
indien goedkeuring is vereist, zijn
goedgekeurd.

n Niet beoordeeld—Contacten die
nog niet zijn geclaimd door een
evaluator en nog niet zijn
beoordeeld.

n In behandeling—Contacten die
zijn geclaimd door een evaluator,
maar nog niet volledig zijn
beoordeeld.

n In afwachting van goedkeuring—
Contacten die zijn geclaimd door
een evaluator, volledig zijn
beoordeeld en in afwachting zijn
van goedkeuring.
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Veld Definitie

Tot. duur stilte De totale duur van de stiltetijd in
UU:MM:SS.

Tot. duur talk-over De totale duur van de talk-overtijd in
UU:MM:SS.

Talk-
overgebeurtenissen

Het aantal gedetecteerde talk-
overgebeurtenissen.

Teamnamen De naam van het team.

Tijd De begintijd van het gesprek voor het
contact in UU:MM:SS.

Opmerking: Als uw site
gebruikmaakt van Cisco
MediaSense Recording, wordt de
contacttijd gegenereerd door de
MediaSense Recording-server, en
niet de opnameserver.

Voor geluidsopnamen wordt de
tijdstempel gebaseerd op de tijdzone
van de agent. Voor niet-gesprek
contacten wordt de tijdstempel
gebaseerd op de tijdzone van de
browser van de gebruiker die het niet-
gesprek contact heeft gemaakt.

Tijdzone De tijdzone waar het contact is
gemaakt.
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Veld Definitie

Training Het contact is gemarkeerd als een
trainingscontact. De geldige waarden in
het veld Training zijn:

n Ja

n Nee

Velden configureren

n Als u de velden wilt kiezen die in de tabel Contacten worden weergegeven,
klikt u op Instellingen , klikt u op een tabblad en schakelt u het
selectievakje in naast de velden die u in de tabel wilt weergeven. Herhaal
deze procedure voor elk tabblad en klik vervolgens op Toepassen.

In de tabel Contacten worden de velden weergegeven die u hebt
geselecteerd.

n Als u de grootte van een kolom wilt aanpassen, sleept u de rand van de
kolom tot de gewenste breedte is bereikt.

n Als u een kolom naar een andere locatie wilt verplaatsen, klikt u op de
kolomkop en op de kolominhoud en sleept u de kolom naar een nieuwe
locatie.

Tabelgegevens exporteren naar CSV

Met de functie CSV-export kunt u niet-gecodeerde metagegevens over contacten
exporteren in CSV-indeling voor alle contacten in de tabel Contacten (gesprek
en niet-gesprek contacten).

Bijvoorbeeld: U kunt alle niet-gecodeerde contactmetagegevens van uw
laatste zoekopdracht exporteren.

Metagegevens exporteren naar CSV

1. Voer een zoekopdracht uit in de toepassing Opnamen om de opnamen te
zoeken die u wilt exporteren. Zie Opnamen zoeken voor meer informatie.

2. Klik op Tabelgegevens exporteren naar CSV   in de werkbalk van
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Opnamen en volg de instructies.

De te exporteren metagegevens worden opgeslagen in CSV-indeling. U
kunt deze openen met Microsoft Excel of opslaan in een bestand.

Opmerking: Welke metagegevens kunnen worden geëxporteerd,
wordt bepaald door de Quality Management-beheerder in Quality
Management-beheerder. Alleen te exporteren metagegevens
worden opgeslagen in CSV-indeling.

Contact maken

In het dialoogvenster Contact maken kunt u een contact maken voor het
evalueren van niet-gesprekactiviteiten.

De niet-gesprek activiteiten kunnen in real-time of na het plaatsvinden worden
geëvalueerd. Bijvoorbeeld:

n Live controle van spraak of scherm

n Baliewerk

n Klantenservicedesk

n Chatten

n E-mail

n Sociale media
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U kunt alleen een niet-gesprek contact maken voor een agent die deel uitmaakt
van een team dat is gekoppeld aan een kwaliteitsbeheerworkflow.

Opmerking: Alleen rollen met evaluatieprivileges kunnen een niet-
gesprek contact evalueren, met inbegrip van managers, supervisors en
evaluatoren.

Een evaluator kan een evaluatieformulier toewijzen, het contact evalueren en
contactmetagegevens invoegen.

Als u een contact gaat evalueren, raden wij u aan om ook een
evaluatieformulier te gebruiken dat speciaal is gemaakt voor niet-
gesprekactiviteiten. Zo kunnen de toepassingen Dashboard en Rapportage
nauwkeurig niet-gesprek activiteiten rapporteren.

In de volgende tabel worden de velden beschreven die in het dialoogvenster
Contact maken worden weergegeven.

Veld Beschrijving

Datum
De datum van het contact. Standaard verschijnt de hui-
dige datum.

Tijd

Het tijdstip van het contact. Standaard verschijnt de hui-
dige tijd.

U kunt niet twee contacten maken op precies dezelfde
tijd voor dezelfde persoon. Als u van plan bent om
meerdere contacten op hetzelfde tijdstip (binnen
dezelfde minuut) te maken voor dezelfde persoon, moet
u een unieke tijd voor elk contact invoeren in het veld
Tijd.

Groep De naam van de groep.

Team De naam van het team.

Agent De naam van de agent.

Velden in het dialoogvenster Contact maken
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Veld Beschrijving

Evaluatieformulier

De naam van het evaluatieformulier dat bij dit contact
hoort.

Opmerking: U kunt het evaluatieformulier niet
wijzigen nadat u het contact hebt gemaakt.

In de volgende tabel worden de velden beschreven die in het dialoogvenster
Contact maken worden weergegeven.

Knop Beschrijving

Maken Er wordt een niet-gesprek contact toegevoegd.

Annuleren Sluiten zonder wijzigingen op te slaan.

Knoppen in het dialoogvenster Contact maken

Niet-gesprek contacten beheren

n Als u een niet-gesprek contact wilt toevoegen, klikt u op Contact maken
, vult u de velden in en klikt u op Opslaan.

Het niet-gesprek contact verschijnt in de tabel Contacten.

n Als u de metagegevens voor een niet-gesprek contact wilt weergeven,
dubbelklikt u op het niet-gesprek contact in de tabel Contacten om de
mediaspeler weer te geven. Klik in de mediaspeler op het tabblad
Contactinformatie.

Op het tabblad Contactinformatie worden de metagegevens weergegeven.

n Als u de metagegevens wilt wijzigen op het tabblad Contactinformatie,
voert u in de velden met metagegevens uw wijzigingen door en klikt u ver-
volgens op Toepassen.

n Als u een niet-gesprek contact wilt evalueren, dubbelklikt u in de tabel
Contacten op een contact met het contacttype Niet-gesprek, Alleen scherm
of E-mail en vult u het evaluatieformulier in.
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Geselecteerd contact exporteren

De beheerder kan de exportfunctie inschakelen om u de mogelijkheid te geven
contactopnamen te exporteren uit de toepassing Opnamen. Geëxporteerde
opnamen kunnen in de volgende indelingen worden opgeslagen:

n Waveform Audio File Format (WAV)—Niet-gecomprimeerde
audiobestanden.

n MPEG-4 Video (MP4)—Gecomprimeerde audio- en videobestanden. Deze
optie is alleen beschikbaar als aan het klantgesprek een schermopname is
gekoppeld.

Opnamen kunnen worden geëxporteerd vanuit de tabel Contacten in de
toepassing Opnamen.

U kunt geëxporteerde opnamen afspelen met Microsoft Windows Media Player
9 of later.

De tijd die nodig is om een opname te exporteren, is afhankelijk van de lengte
van de opname en of deze videogegevens bevat. Als er een opname wordt
geëxporteerd en als er tijdens dat proces in Unified Workforce Optimization een
time-out optreedt, wordt het exportproces toch voltooid.

Opnamen exporteren

n Als u een opname wilt exporteren, klikt u op een opname in de tabel
Contacten en klikt u op Geselecteerd contact exporteren . Kies in het
dialoogvenster Geselecteerd contact exporteren de gewenste optie voor de
geëxporteerde opname en klik vervolgens op Geselecteerd contact
exporteren.

n Als u een geëxporteerde opname wilt downloaden, klikt u op Meldingen
, dubbelklikt u op het bericht Export van contact <id> is gereed voor

downloaden, klikt u op Hier in het dialoogvenster Meldingen om het
bestand te downloaden en volgt u de instructies om de opname te
downloaden.

Klik in Microsoft Internet Explorer op Opslaan en kies een locatie in het
dialoogvenster Opslaan als.

Als Windows Media Player wordt geopend wanneer u op Geselecteerd
contact exporteren klikt, moet u Windows Media Player configureren
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voordat u opnamen exporteert. Zie Windows Media Player configureren
voor meer informatie.

WindowsMedia Player configureren

Gebruik deze taak om Windows Media Player zo te configureren dat u
geëxporteerde opnamen kunt afspelen.

1. Kies Extra > Opties in Windows Media Player.

Als de menubalk met het menu Extra niet automatisch wordt
weergegeven in Windows Media Player, klikt u met de rechtermuisknop
op de werkbalk en kiest u Extra > Opties.

Het dialoogvenster Opties verschijnt.

2. Selecteer de tab Bestandstypen en schakel de volgende selectievakjes uit.

l Windows-geluidsbestand (WAV)

l MPEG-4 Video (MP4)

3. Klik op OK om uw wijzigingen op te slaan en het dialoogvenster te slui-
ten.

Markeren als kwaliteit

Wanneer u een gesprek markeert voor kwaliteit, kunt u een evaluatieformulier
kiezen. Wanneer u op OK klikt, verandert Archiveren in Gemarkeerd voor
kwaliteit in de kolom Reden en kan het gesprek worden geëvalueerd voor
kwaliteit door een evaluator. Een gesprek dat is gemarkeerd voor kwaliteit heeft
dezelfde bewaartijd als is opgegeven voor de kwaliteitsbeheerworkflow.

Een gesprek markeren voor kwaliteit

n Als u een gesprek wilt markeren voor kwaliteit, selecteert u in de tabel
Contacten een opname met de waarde Archiveren bij Reden, klikt u op
Markeren voor kwaliteit , kiest u een evaluatieformulier in de
vervolgkeuzelijst Evaluatieformulier en klikt u op OK.

De waarde bij Reden verandert in Gemarkeerd voor kwaliteit. De knop
Evaluatie openen wordt ingeschakeld in de mediaspeler, het venster
Evaluatie verschijnt en het evaluatieformulier is actief.
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Markeren voor kalibratie

Wanneer u een contact markeert voor kalibratie, kunt u een evaluatieformulier
kiezen. Wanneer u op OK klikt, kan het contact door meerdere gebruikers met
evaluatieprivileges worden geëvalueerd. Meer informatie over kalibratie vindt u
in Kalibratie.

Een gesprek markeren voor kalibratie

n Als u een klantgesprek wilt markeren voor kalibratie, selecteert u een con-
tact in de tabel Contacten, klikt u op Markeren voor kalibratie , kiest u
een evaluatieformulier in de vervolgkeuzelijst Evaluatieformulier en klikt
u op OK.

Gesprek markeren

U kunt een contact met een redencode wijzigen van Archiveren in Gemarkeerd
archiveren. Wanneer u dit doet, wordt de bewaartijd voor Gemarkeerd
toegepast op het contact. Zie "Kwaliteitsbeheerworkflow bewaren" en
"Archiefworkflow bewaren" in de Gebruikershandleiding voor de beheerder
voor meer informatie over de bewaartijd voor Gemarkeerd.

De bewaartijd voor een gesprek wijzigen

n Als u de bewaartijd voor een gesprek wilt wijzigen, selecteert u een contact
uit de tabel Contacten met de redencode Archiveren en klikt u op Gesprek
markeren .

De bewaartijd wordt bijgewerkt voor het geselecteerde gesprek.

Meldingen

Call Recording and Quality Management genereert meldingen wanneer een
belangrijke gebeurtenis plaatsvindt, en stuurt deze naar agents, evaluators,
supervisors en managers.

Unified Workforce Optimization worden de volgende methoden gebruikt om
extra informatie over meldingen te geven.
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l In de ballon Meldingen wordt het aantal nieuwe beschikbare
berichten weergegeven.

l Niet-bevestigde meldingen verschijnen als gemarkeerde tekst. U kunt op
de melding klikken om de berichtdetails weer te geven in het
dialoogvenster Meldingsbericht. U kunt slechts de details van één bericht
tegelijk weergeven.

l Meldingen worden gedurende zeven dagen in de lijst bewaard. Na zeven
dagen verwijdert Unified Workforce Optimization de meldingen
automatisch, of u ze nu hebt gelezen of niet.

Na de zevende dag, kunnen er nog steeds meldingen in de lijst met
meldingen voorkomen. U moet zich afmelden bij Unified Workforce
Optimization en u moet zich vervolgens weer aanmelden bij Unified
Workforce Optimization voordat de meldingen worden verwijderd uit de
toepassing Meldingen.

Opmerking: Als u bent aangemeld bij meerdere sessies van Unified
Workforce Optimization, moet u zich bij alle sessies afmelden
voordat meldingen worden verwijderd uit de toepassing Meldingen.

In de volgende tabel worden de velden in het dialoogvenster Meldingsbericht
beschreven.
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Veld Beschrijving

Verzonden De datum waarop de melding is verzonden.

Bron De component die de melding heeft gegenereerd.

Bericht Een beknopte beschrijving van de melding.

Meer info Extra informatie over de melding.

Wanneer meldingen verschijnen

Meldingen verschijnen wanneer een belangrijke gebeurtenis plaatsvindt,
bijvoorbeeld:

n De status Niet beoordeeld, In behandeling of Beoordeeld van een contact
wordt gewijzigd in In afwachting van goedkeuring. Er wordt een melding
verzonden naar alle evaluatoren, supervisors en managers die toegang
hebben tot het contact op basis van bestaande regels voor bereik en die de
evaluatie moeten goedkeuren.

n De status Niet beoordeeld, In behandeling of In afwachting van
goedkeuring van een contact wordt gewijzigd in Beoordeeld. Deze melding
wordt verzonden naar de agent die aan het contact is gekoppeld en de
supervisors en managers die toegang hebben tot het contact op basis van
bestaande regels voor bereik.

n Een aangevraagde opname is geëxporteerd en is beschikbaar om te
downloaden.

n Als een evaluator een evaluatie voltooit en er geen managers of
supervisors zijn voor de agent, krijgt de evaluator de melding.

n Gebruikers die niet zijn aangemeld wanneer een melding wordt
gegenereerd, krijgen de melding wanneer ze zich aanmelden bij Unified
Workforce Optimization.

Houd ook rekening met het volgende:

n De gebruiker die de melding activeert, ontvangt de melding niet.

n Er wordt geen melding geactiveerd wanneer een nieuwe opmerking aan
een evaluatieformulier wordt toegevoegd.
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Meldingen beheren

Verwijder deze tekst en vervang deze door uw eigen inhoud.

n Als u een melding wilt bekijken, klikt u op Meldingen in de werkbalk
en klikt u vervolgens op een melding in de lijst om meer informatie weer
te geven. Wanneer u de melding hebt bekeken, kunt u op Sluiten klikken
om het dialoogvenster Meldingsbericht weer te sluiten.
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Mediaspeler

De mediaspeler wordt weergegeven wanneer u een opname afspeelt of tekst
weergeeft van een contact in de tabel Contacten van de toepassing Opnamen.

Als het contact een opname is en zich op een andere computer bevindt, start de
mediaspeler met het downloaden van de opname (downloaden op aanvraag),
speelt de opname af wanneer er voldoende bytes zijn gedownload om het
afspelen van de opname te starten en schakelt de besturingselementen voor het
afspelen in.

In de volgende tabel worden de onderdelen in de mediaspeler beschreven.

Naam Definitie

Energiebalk Een visuele weergave van de spraakenergie in de
spraakopname. Als het contact een e-mail is of een
schermopname, wordt in mediaspeler de desbetreffende
tekst weergegeven in de energiebalk.

Scrubbertijd De locatietijdstempel van de scrubber. De notatie is
UU:MM:SS.

Alleen scher-
mopname

Als een schermactiviteit van een agent werd opgenomen
voordat of nadat een gesprek werd beëindigd, is de
energiebalk leeg gedurende dat gedeelte van het
klantgesprek.
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Naam Definitie

Scrubber De scrubber geeft aan welk deel van de opname actief is.

Contactopname
(scherm en
spraak)

De daadwerkelijke opname van het gesprek met de klant.
De schermopname verschijnt in een apart venster.

Duur opname De totale duur van de opname in UU:MM:SS, inclusief de
opgenomen activiteit voorafgaande aan het gesprek en
nadat het gesprek werd beëindigd.

Afspeelknoppen

De mediaspeler bevat afspeelknoppen voor audio- en schermopnamen. Gebruik
de afspeelknoppen voor het afspelen om een opgenomen contact af te spelen, te
onderbreken en te stoppen. De mediaspeler bevat ook een voortgangsbalk
(schuifknop) voor de opname, waarmee u snel vooruit of terug kunt spoelen in
de opname.

In de volgende tabel worden de actieve afspeelknoppen beschreven.

Pictogram Naam Beschrijving

Vorige Hiermee keert u terug naar het vorige
segment in de opname. Als er slechts één
segment aanwezig is in de opname, is deze
knop uitgeschakeld. Als er meer dan één
segment is en u op deze knop klikt
wanneer het laatste segment is afgespeeld,
begint de mediaspeler het eerste segment
van de opname af te spelen.

Afspeelknoppen
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Pictogram Naam Beschrijving

Afspelen Hiermee start u het afspelen van de
opname (wisselt af met Onderbreken). Als u
beschikt over een AQM-licentie, begint het
videogedeelte van de opname met strea-
ming vanaf de Screen Services-server wan-
neer u op Afspelen klikt.

Opmerking: Video is alleen
beschikbaar met de AQM-licentie.

Pauze Hiermee onderbreekt u het afspelen van de
opname (wisselt af met Afspelen).

Volgende Hiermee gaat u naar het volgende segment
in de opname. Als er slechts één segment
aanwezig is in de opname, is deze knop
uitgeschakeld. Als er meer dan één
segment is en u op deze knop klikt
wanneer het eerste segment is afgespeeld,
begint de mediaspeler het laatste segment
van de opname af te spelen.

Markeren als kwa-
liteit

Hiermee markeert u het geselecteerde
klantgesprek of niet-gesprek contact voor
evaluatie en geeft u het venster
Evaluatieformulier weer. Deze knop wordt
ingeschakeld wanneer de geselecteerde
opname de waarde Archief voor Reden
heeft en de opname is geüpload.

Vensters op voor-
grond

Hiermee verschijnen het venster Scherm
en het venster Evaluatieformulier op de
voorgrond van het scherm.
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Pictogram Naam Beschrijving

Pixelverhouding Wanneer u deze optie selecteert, wordt in
het venster Scherm het oorspronkelijke
formaat van de opname hersteld. Wanneer
u deze optie uitschakelt, is het volledige
scherm zichtbaar in het venster Scherm.

Inzoomen Wanneer u hierop klikt, maakt u de ener-
giebalk in de mediaspeler groter.

Inzoomen en Uitzoomen zijn
wisselknoppen.

Uitzoomen Wanneer u hierop klikt, maakt u de
energiebalk in de mediaspeler kleiner.

Dempen Hiermee wordt het geluid van de opname
gedempt.

Dempen en Dempen opheffen zijn
wisselknoppen.

Dempen opheffen Hiermee wordt het geluid van de opname
weer ingeschakeld.

N.v.t. Vensters in focus
houden

Hiermee verschijnen het venster Scherm
en het venster Evaluatieformulier op de
voorgrond van het scherm.

Sluiten Hiermee sluit u de mediaspeler af.

N.v.t. Positie Hiermee wordt de huidige afspeelpositie
van deze opname in de notatie UU:MM:SS
aangeduid.
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Pictogram Naam Beschrijving

N.v.t. Voortgangsindicator Hier wordt het voltooiingspercentage van
de opname weergegeven. Sleep de scrubber
op de voortgangsbalk om voorwaarts of
achterwaarts in de opname te gaan.

Een rode voortgangslijn in de energiebalk
gaat gelijk op met de scrubber op de
voortgangsbalk terwijl de opname wordt
afgespeeld. Hier ziet u hoe de
voortgangsbalk overeenkomt met de
gegevens in de energiebalk.

In de volgende tabel worden de afspeelmarkeringen beschreven die in de
mediaspeler kunnen verschijnen.

PictogramNaam Beschrijving

Opmerking Hiermee wordt een opmerking in de energiebalk
aangeduid die is gekoppeld aan het klantgesprek op
de opgegeven positie in minuten en seconden. Wan-
neer u hierop klikt, worden in het dialoogvenster
Evaluatieopmerkingen alle opmerkingen weer-
gegeven die aan het klantgesprek zijn gekoppeld.

Dit pictogram wordt alleen weergegeven wanneer er
een opmerking bestaat op de opgegeven locatie in
het klantgesprek. Zie Evaluatieopmerkingen voor
meer informatie over evaluatieopmerkingen.

Wachtstand Geeft een wachtstandgebeurtenis aan die samen-
hangt met het klantgesprek.

Pauze Geeft een pauzegebeurtenis aan die samenhangt met
het klantgesprek.

Stilte Geeft een stiltegebeurtenis aan die samenhangt met
het klantgesprek. Zie Stilte- en talk-over-
gebeurtenissen detecteren voor meer informatie.

Afspeelmarkeringen
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PictogramNaam Beschrijving

Talk-over Geeft een talk-overgebeurtenis aan die samenhangt
met het klantgesprek. Het pictogram Talk-over ver-
schijnt aan het begin van een talk-overgebeurtenis.
Zie Stilte- en talk-overgebeurtenissen detecteren
voor meer informatie.

Stilte- en talk-overgebeurtenissen detecteren

Call Recordings and Quality Management kan opgenomen gesprekken
analyseren op stilte- en talk-overgebeurtenissen. Als deze worden gevonden,
wordt informatie over de gebeurtenis samen met de gesprekopname opgeslagen
als metagegevens en wordt een markering in de energiebalk geplaatst wanneer
u de opname afspeelt. U kunt deze metagegevens gebruiken om in
gespreksopnamen naar stilte- en talk-overgebeurtenissen te zoeken.

Een opgenomen gesprek bevat twee audiostromen die de twee kanten van een
gesprek vertegenwoordigen. In de mediaspeler wordt de inkomende stroom
blauw en de uitgaande stroom rood in de energiebalk weergegeven.

In een gewoon gesprek, wisselt de energie steeds weer tussen het inkomende
gesprek en het uitgaande gesprek. Een talk-overgebeurtenis doet zich voor
wanneer het inkomende en uitgaande gesprek gelijktijdig plaatsvinden. De
mediaspeler geeft een Talk-overpictogram  weer in de energiebalk als een
talk-overgebeurtenis plaatsvindt. Wanneer beide partijen stil zijn
(stiltegebeurtenis), is de lijn in de energiebalk vlak. De mediaspeler geeft een
Stiltepictogram  weer in de energiebalk als een stiltegebeurtenis plaatsvindt.

Doorgaans bevat elke stroom de stem van één partij, de stem van de agent of
van de klant. Zo nu en dan bevat een stroom meerdere stemmen. Een
telefonische vergadering bevat bijvoorbeeld de stroom van de agent met de
stem van de agent en een tweede stroom met de stemmen van alle andere
partijen in de telefonische vergadering.
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Gespreksstromen kunnen ook andere geluiden dan stemmen bevatten
(bijvoorbeeld wind, het typen op een toetsenbord, gesprekken op de
achtergrond of blaffende honden). Call Recording and Quality Management
verwerkt naast spraak ook deze geluiden wanneer wordt gezocht naar stilte- en
talk-overgebeurtenissen.

Call Recording and Quality Management gebruikt een VAD-module (Voice
Activity Detection) om te bepalen of het geanalyseerde geluid moet worden
aangemerkt als stilte of als spraak. VAD analyseert afzonderlijke blokken
audiogegevens en leidt hiervan een gemiddelde amplitude of gemiddeld volume
voor dat blok af. De blokken worden frames genoemd. De grootte van een frame
wordt gemeten in milliseconden geluid. VAD gebruikt dezelfde framegrootte bij
het verwerken van al het geluid in een bestand.

VAD leest een frame en bepaalt of het frame stilte of spraak aangeeft op basis
van de drempelwaarde voor de beslissing van de VAD. Als de gemiddelde
waarde voor het frame onder de drempelwaarde voor de beslissing van de VAD
zakt, wordt het frame gemarkeerd als wederzijdse stilte. VAD verwerkt elk frame
van elke stroom en vergelijkt vervolgens de frames van stroom 1 en stroom 2.
VAD wijst een audiotype toe aan elk paar frames. Dit kunnen de volgende
audiotypen zijn.

n Wederzijdse stilte—Beide frames zijn stil.

n Normaal—Eén frame bevat spraak terwijl het andere frame stil is. Dit geeft
aan dat het om een normaal gesprek gaat.

n Talk-over—Beide frames bevatten spraak.

VAD gebruikt een heuristisch algoritme. Het algoritme is adaptief en kan
dynamisch veranderen op basis van de kwaliteit van de geluidsgegevens. In een
lawaaierige omgeving, gaat de drempelwaarde voor de VAD-beslissing omhoog
om alleen de hardste geluiden als spraak aan te duiden. Als dit niet zou
gebeuren, zou het hele telefoongesprek worden gemarkeerd als constante
spraak, zelfs als het geluid wordt veroorzaakt door de motor van een auto of een
ander achtergrondgeluid.

In een stille omgeving waarbij de persoon niet luid spreekt, zakt de
drempelwaarde voor de VAD-beslissing, zodat spraak met een laag volume
correct kan worden geïdentificeerd. Hierdoor kan het hele gesprek in plaats van
als stilte worden gemarkeerd als normale spraak.
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Door dit aanpassingsvermogen kan VAD in een opgenomen gesprek
nauwkeuriger een onderscheid maken tussen spraak en stilte, maar dit is niet
altijd 100% nauwkeurig. Tijdens de paar seconden die VAD nodig heeft om zich
aan te passen aan veranderingen in het niveau van achtergrondgeluiden, wordt
geluid mogelijk beschouwd als normale spraak terwijl er niemand spreekt of
wordt beschouwd als wederzijdse stilte wanneer er iemand spreekt. Omdat
spraak en stilte worden bepaald door een gemiddelde geluidsamplitude, zijn er
altijd situaties waarin normale spraak of wederzijdse stilte niet goed worden
toegewezen aan een frame met geluid. In wezen kent VAD niet het verschil
tussen menselijke spraak en het geluid van een automotor. VAD is ontworpen
om telefoongesprekken te analyseren van twee of meer personen die met elkaar
praten.

U kunt de drempelwaarden voor talk-over- en stiltegebeurtenissen configureren
in het venster Beheer van gespreksgebeurtenissen in de beheerderinterface. De
gebeurtenissen worden opgeslagen wanneer de minimumduur gelijk is aan of
groter is dan de drempelwaarde. De informatie over de gebeurtenissen bevat het
type (stilte of talk-over), de duur van de gebeurtenis (in milliseconden) en de
start van de gebeurtenis als een verschuiving vanaf het begin van het geluid.

Het is mogelijk dat een talk-over- of stiltegebeurtenis niet wordt herkend. Een
talk-overgebeurtenis kan bijvoorbeeld worden gemist, zelfs wanneer twee
personen in een telefoongesprek gelijktijdig en duidelijk met elkaar praten. Als
een van de sprekers tijdens de talk-overgebeurtenis even stopt om gedurende
ten minste een kwartseconde na te denken of adem te halen, kan VAD het
frame markeren als een instantie van stilte. Vanuit het perspectief van de
spreker, zijn ze continu aan het praten, dus VAD zou dit goed moeten kunnen
herkennen als een talk-overgebeurtenis. Vanuit het perspectief van VAD, is er
een periode van stilte tijdens het gesprek, dus het kan niet worden beschouwd
als een talk-overgebeurtenis.

Tijdens een stilte aan beide kanten kan een plotseling geluid, zoals het typen op
een toetsenbord of hoesten hard genoeg zijn om ervoor te zorgen dat een frame
wordt herkend als spraak, zelfs al praat er niemand. Deze kortstondige
overgangen van de ene naar de andere status resulteert in instanties waarin
verwachte VAD-gebeurtenissen niet worden herkend en samen met de
gespreksopname worden opgeslagen. Dit is geen fout in de software.
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Een hyperlink maken naar een opname

U kunt een URL (uniform resource locator) maken voor een opname en deze als
een hyperlink naar anderen verzenden via een chatbericht of een e-mail.
Wanneer de ontvanger op de koppeling klikt, gaat de webbrowser van de
ontvanger naar de mediaspeler, terwijl verificatie wordt geregeld via de pagina
Unified Workforce Optimization Aanmelden, en wordt de opname in Call
Recording and Quality Management afgespeeld.

De basisnotatie voor de URL is als volgt:

https://<basisserver>/cwfo/apps/Recordings.html?loadContact=<id> of

http://<basisserver>/cwfo/apps/Recordings.html?loadContact=<id>

waarbij <basisserver> de hostnaam of het IP-adres is van de server die host is
van de Unified Workforce Optimizationcontainer en <id> de contact-id voor de
opname.

De geavanceerde notatie voor de URL is als volgt:

http://<basisserver>/cwfo/apps/Recordings.html?userLang=en&userCountry=&ur
lSearch=true&<search param1>=<search value1>&<search param2>=<search
value2>

waarbij <search paramX> de parameter is die u wilt opnemen in de
zoekopdracht en <search valueX> de waarde voor die parameter. U kunt
meerdere parameters opgeven.

Bijvoorbeeld:
http://10,192.247,188/cwfo/apps/Recordings.html?userLang=en&userCountr
y=&urlSearch=true&group=13&beginTime=2010-09-13&endTime=2013-09-14

Opmerking: De URL voor geavanceerd zoeken moet de velden userLang
en userCountry bevatten.
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Parameter Voorbeeld

id …/Recordings.html?urlSearch=true&id=29340

waarbij id het nummer van de Contact-id is.

reason …/Recordings.html?urlSearch=true&reason=recorded

range …/Recordings.html?urlSearch=true&range=

group …/Recordings.html?urlSearch=true&group=<groeps-id>

waarbij <groeps-id> het nummer van de Groeps-id is.

team …/Recordings.html?urlSearch=true&team=<team-id>

waarbij <team-id> het nummer van de Team-id is.

firstName …/Recordings.html?urlSearch=true&firstName=<voornaam>

waarbij <voornaam> de voornaam van de agent is.

lastName …/Recordings.html?urlSearch=true&lastName=<achternaa
m>

waarbij <achternaam> de achternaam van de agent is.

number …/Recordings.html?urlSearch=true&number=<telefoonnum
mer>

waarbij <telefoonnummer> het telefoonnummer is

beginTime …/Recordings.html?urlSearch=true beginTime=<YYYY-
MM-DD>

waarbij <YYYY-MM-DD> de datum is in de notatie YYYY-
MM-DD.

endTime …/Recordings.html?urlSearch=true endTime=<YYYY-MM-
DD>

waarbij <YYYY-MM-DD> de datum is in de notatie YYYY-
MM-DD.
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Parameter Voorbeeld

timeOfDayRang-
e

…/Recordings.html?urlSearch=true&timeOfDayRange=

evalState …/Recordings.html?urlSearch=true&evalState=<eval status>

waarbij <eval status> een van de volgende opties aangeeft:

n beoordeeld

n niet beoordeeld

n in behandeling

n in afwachting van goedkeuring

temarkeerd …/Recordings.html?urlSearch=true&tagged=<tag>

waarbij <tag> een van de volgende opties aangeeft:

n waar

n niet waar

hr …/Recordings.html?urlSearch=true&hr=<hr>

waarbij <tag> een van de volgende opties aangeeft:

n waar

n niet waar

Training …/Recordings.html?urlSearch=true&training=<training>

waarbij <tag> een van de volgende opties aangeeft:

n waar

n niet waar

score …/Recordings.html?urlSearch=true&score=<getal>

waarbij <getal> de werlelijke score voor de evaluatie is.

metadata …/Recordings.html?urlSearch=true&metadata=<metadata>

waarbij <metadata> de naam is van het veld met metadata.

contactType …/Recordings.html?urlSearch=true&contactType=
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Parameter Voorbeeld

recordingType …/Recordings.html?urlSearch=true&recordingType=

silenceEvents …/Recordings.html?urlSearch=true&silenceEvents=<aantal>
~<waarde>

waarbij <aantal> een getal is van 0-100 en <waarde> een
van de volgende opties:

n is gelijk aan

n groter

n kleiner

talk-over-
gebeurtenissen

…/Recordings.html?urlSearch=true&talkOverEvents=<aantal
>~<waarde>

waarbij <aantal> een getal is van 0-100 en <waarde> een
van de volgende opties:

n is gelijk aan

n groter

n kleiner

silen-
ceDuration

…/Recordings.html?urlSearch=true&silenceDuration=<aant
al>~<waarde>

waarbij <aantal> een getal is van 0-100 en <waarde> een
van de volgende opties:

n is gelijk aan

n groter

n kleiner
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Parameter Voorbeeld

talkO-
verDuration

…/Recordings.html?urlSearch=true&talkOverDuration=<aan
tal>~<waarde>

waarbij <aantal> een getal is van 0-100 en <waarde> een
van de volgende opties:

n is gelijk aan

n groter

n kleiner

Scenario's Agentopnamen

Met Agentopnamen worden gesprekken gerouteerd via een PBX of ACD. Met
gesprekscontrolesignalen geeft Cisco Quality Management aan wanneer de
opname moet worden gestart en aan welke agent de audio wordt toegewezen.
Agentopnamen omvat de volgende opnamemethoden:

n Desktopopname

n Opname via netwerk

n Serveropname (SPAN).

De scenario's voor Agentopnamen in dit gedeelte omvatten de volgende
onderwerpen:

n Blind doorverbinden

n Intelligent doorverbinden

n Gecontroleerde telefonische vergadering

n In de wacht met gesprek op tweede lijn

Elk scenario laat zien hoe de actie verschijnt in de energiebalk van de
mediaspeler.
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Blind doorverbinden

Blind doorverbinden doet zich voor als een gesprek wordt gerouteerd naar een
derde partij, het oorspronkelijke gesprek wordt beëindigd en niet wordt
gecontroleerd of het doorverbonden gesprek wordt opgenomen en of het
telefoonnummer van de derde partij bezet is.

Bijvoorbeeld: De opname voor de eerste agent stopt wanneer de agent het
gesprek doorverbindt. De opname gaat verder wanneer de tweede agent
het doorverbonden gesprek beantwoordt. Als de tweede agent het gesprek
niet beantwoordt, eindigt de opname wanneer de eerste agent het gesprek
doorverbindt.

Aangekondigd doorverbinden

Aangekondigd doorverbinden betekent dat een gesprek naar een derde partij
wordt gerouteerd. De agent kan ophangen voordat de derde partij opneemt of
aan de lijn blijven en met de derde partij spreken voordat hij de oproep
doorverbindt.

Bijvoorbeeld: De beller wordt in de wacht geplaatst wanneer de eerste
agent het gesprek doorverbindt met de tweede agent. Het gesprek tussen
de twee agents wordt opgenomen bij aangekondigd doorverbinden. De
opname voor de eerste agent stopt wanneer de agent ophangt en de
opname van het gesprek tussen de tweede agent en de beller wordt
gestart.
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Vergadering met supervisie

Van een vergadering met supervisie is sprake wanneer een agent een derde
partij toevoegt aan het gesprek. De agent kan kiezen om de derde partij toe te
voegen zonder er eerst mee te spreken, of met de derde partij spreken voordat u
de vergadering afrondt.

Bijvoorbeeld: De beller wordt in de wacht geplaatst wanneer de eerste
agent een vergadering start met de tweede agent. Terwijl de beller in de
wacht staat, wordt de discussie tussen de twee agents opgenomen.
Wanneer de beller wordt toegevoegd aan de vergadering, gaat het
opnemen van het gesprek door. De opname voor de eerste agent stopt
wanneer de agent ophangt en de opname van het gesprek tussen de
tweede agent en de beller wordt voortgezet.

In de wacht met gesprek op tweede lijn

In de wacht met gesprek op tweede lijn is van toepassing als een agent de beller
in de wacht plaatst terwijl een gesprek met een derde wordt gevoerd op een
tweede lijn.
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Bijvoorbeeld: De QM8-gebruiker zet de beller in de wacht. Dit wordt
weergegeven als een vlakke lijn in de energiebalk voor Contact-id 1344.
Ondertussen neemt QM8-gebruiker een tweede lijn aan en belt met QM1-
gebruiker op 2471827118. Het gesprek op de tweede lijn verschijnt niet in
de bijbehorende contacten voor Contact-id 1344 omdat het een
afzonderlijk gesprek is.

Contactinformatie

Het tabblad Contactinformatie geeft informatie weer die samenhangt met het
contact.

Voor een opgenomen gesprek geeft het tabblad Contactinformatie de van de
agent, de groepsnaam, de teamnaam, de systeem-id van de agent en de
contactinformatie (metagegevens) voor de opname weer. In het tabblad
Contactinformatie kunt u ook de metagegevens bewerken die samenhangen
met de opname. Als de metagegevens zijn versleuteld, is het veld uitgeschakeld.

Op het tabblad Contactinformatie worden alle velden weergegeven (zowel
geselecteerde als uitgeschakelde velden) die in het venster Velden configureren
zijn opgenomen.
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Veld Definitie

Indeling

Agent De inhoud van dit veld wordt bepaald door het type
contact. Voor een gespreksopname geeft dit veld de
systeem-id van de agent weer.

Achternaam De achternaam van de agent.

Dit veld hangt samen met gespreksopnamen.

Voornaam De voornaam van de agent.

Dit veld hangt samen met gespreksopnamen.

Groep De naam van de groep.

Team De naam van het team.

Evaluatie

Percentagescore De evaluatiescore of kalibratiescore die aan het
contact is gegeven.

Naam evaluator De voornaam van de evaluator of kalibrator.

Datum geëvalueerd De datum waarop het klantgesprek is geëvalueerd
of gekalibreerd.

Evaluatieformulier De naam van het evaluatieformulier of
kalibratieformulier dat wordt gebruikt om het
klantgesprek te beoordelen.

Datum-Dit tabblad hangt samen met gespreksopnamen.
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Veld Definitie

Datum De datum van het contact.

Tijd De begintijd van het gesprek voor het contact in
UU:MM:SS.

Opmerking: Als uw site gebruikmaakt van
Cisco MediaSense Recording, wordt de
contacttijd gegenereerd door de MediaSense
Recording-server, en niet de opnameserver.

Voor geluidsopnamen wordt de tijdstempel
gebaseerd op de tijdzone van de agent. Voor niet-
gesprek contacten wordt de tijdstempel gebaseerd
op de tijdzone van de browser van de gebruiker die
het niet-gesprek contact heeft gemaakt.

Tijdzone De tijdzone waar het contact is gemaakt.

Contact-Dit tabblad hangt samen met gespreksopnamen.

Id De id van het contact.

Binnenkomende
nummer

De id van de beller of ANI (Automatic Number
Identification) van de gesprekspartner. Geeft
"onbekend" weer als het inkomende nummer
onbekend of geblokkeerd is.

Dit veld is alleen van toepassing op gesprekken.

Gekozen nummer Het DID- (Direct Inward Dialing) of DNIS-nummer
(Dialed Number Identification Service) van de
telefoon waarop het gesprek is ontvangen. Geeft
"onbekend" weer als het uitgaande nummer,
onbekend of geblokkeerd is.

Dit veld is alleen van toepassing op gesprekken.
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Veld Definitie

Lijn Het toestel waarmee de agent het gesprek heeft
beantwoord.

Dit veld is alleen van toepassing op gesprekken.

Reden De reden dat het contact is opgenomen, zoals is
ingesteld in de opnameregel (Archief, Eerste,
Laatste, Langste, Kortste, Willekeurig, Gegevens
vastleggen, Gemarkeerd, Prestaties en Nieuwe
medewerker).

HR Het contact is gemarkeerd als een HR-contact. De
geldige waarden in het veld zijn:

n Ja

n Nee

Training Het contact is gemarkeerd als een trainingscontact.
De geldige waarden in het veld Training zijn:

n Ja

n Nee
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Veld Definitie

Status De huidige evaluatiestatus van het contact. De
geldige waarden in het veld Status zijn:

n Beoordeeld—Contacten die zijn geclaimd door
een evaluator, volledig zijn beoordeeld en,
indien goedkeuring is vereist, zijn
goedgekeurd.

n Niet beoordeeld—Contacten die nog niet zijn
geclaimd door een evaluator en nog niet zijn
beoordeeld.

n In behandeling—Contacten die zijn geclaimd
door een evaluator, maar nog niet volledig
zijn beoordeeld.

n In afwachting van goedkeuring—Contacten
die zijn geclaimd door een evaluator, volledig
zijn beoordeeld en in afwachting zijn van
goedkeuring.

Contacttype Het contacttype. Geldige waarden voor dit veld zijn:

n Gesprek—Contact met een gespreksopname

n Alleen scherm—Een schermopname van het
contact zonder gespreksopname

n Niet-gesprek—Contact zonder een
gespreksopname
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Veld Definitie

Opnametype Het opnametype dat samenhangt met dit apparaat.
De geldige waarden voor het veld Opnametype zijn:

n Server—Contact is opgenomen met een
serveropname (SPAN).

n Netwerk—Contact is opgenomen met
netwerkopname.

n Meerdere registraties—Contact is opgenomen
met de methode Meerdere registraties. Met
deze methode kunt u programmatisch
deelnemers aan een bestaand gesprek
toevoegen.

n Conf. in één stap—Contact is opgenomen met
de methode Conf. in één stap. Met deze
methode kunt u maximaal drie apparaten
registreren op één softphone-toestel.

n Onbekend—Contact is opgenomen voor 8,7,
het gaat om een contacttype Niet-gesprek of
het opnametype kan niet worden vastgesteld.

n Geen—Er hangt geen opname samen met dit
niet-gesprek contact

n Eindpunt—Contact is opgenomen met een
desktopopname (Eindpunt).

n MediaSense—Contact is opgenomen met
MediaSense Recording.

Analyse-Dit tabblad hangt samen met gespreksopnamen.

Tot. duur stilte De totale duur van de stiltetijd in UU:MM:SS.

Max. stilte De duur van de langste stiltegebeurtenis in
UU:MM:SS.
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Veld Definitie

Min. stilte De duur van de kortste stiltegebeurtenis in
UU:MM:SS.

Tot. duur talk-over De totale duur van de talk-overtijd in UU:MM:SS.

Max. talk-over De duur van de langste talk-overgebeurtenis in
UU:MM:SS.

Min. talk-over De duur van de kortste talk-overgebeurtenis in
UU:MM:SS.

Talk-
overgebeurtenissen

Het aantal gedetecteerde talk-overgebeurtenissen.

Stiltegebeurtenissen Het aantal gedetecteerde stiltegebeurtenissen.

Op het tabblad Contactgegevens onder Analyse,
Stiltegebeurtenissen worden het aantal
gedetecteerde stiltegebeurtenissen en een
tijdstempel weergegeven dat aangeeft wanneer de
stiltegebeurtenis optrad tijdens het gesprek
(gerangschikt van eerste tot laatste).

% stilte Het percentage van het gesprek dat is verlopen in
de status Stilte.

% talk-over Het percentage van het gesprek dat is verlopen in
de status Talk-over.

Gem. stilte De gemiddelde duur van de stiltegebeurtenis in
UU:MM:SS.

Gem. talk-over De gemiddelde talk-overtijd in UU:MM:SS.

Aangepaste metagegevens-Dit tabblad hangt samen met gespreksopnamen.
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Veld Definitie

<Metagegevensvelden> In de tabel kunnen een of meer kolommen
verschijnen voor namen en waarden voor
aangepaste metagegevensvelden. De cellen in deze
kolommen kunnen worden bewerkt. De maximale
tekenlengte voor metagegevens in velden is als
volgt:

n Data=2056—Voor velden die tekst, getallen en
hyperlinks bevatten.

Opmerking: Als de hyperlink eenmaal
is opgeslagen, kunt u op de hyperlink
klikken en wordt de koppeling geopend
in een afzonderlijke webbrowser.

n Datum—Maximumlengte is gebaseerd op de
standaard datumnotatie.

Over metagegevens

De metagegevensvelden omvatten door de gebruiker gedefinieerde informatie
die samenhangt met het contact.

Metagegevens van gesprekken zijn niet beschikbaar in WAV- of MP4-
bestanden, omdat de WAV- en de MP4-bestandsindeling geen markeringen
ondersteunt.

Aangepaste metagegevens

Met aangepaste metagegevens kunt u beter en sneller zoeken. Met aangepaste
metagegevens kunt u:

n Alle gegevens die zijn verzameld van de beller (bijvoorbeeld het
rekeningnummer of type oproep) doorgeven aan de metagegevens van de
gespreksopname

n Tijd besparen bij het zoeken in gespreksarchieven

n Gesprekken evalueren die belangrijk zijn voor het bedrijf
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Gegevens van contactpersonen wijzigen

Gebruik deze taak om contactgegevens (metagegevens) voor een klantgesprek te
wijzigen.

Klik in de mediaspeler op het tabblad Contactinformatie, klik op Aangepaste
metagegevens, voer in de velden met metagegevens uw wijzigingen door en
klik vervolgens op Toepassen.

n Klik in de mediaspeler op het tabblad Contactinformatie, klik op
Aangepaste metagegevens, voer in de velden met metagegevens uw
wijzigingen door en klik vervolgens op Toepassen.

Uw wijzigingen worden opgeslagen in Call Recording and Quality
Management en weergegeven in de velden met aangepaste metagegevens.

Gekoppelde contacten

U kunt alle segmenten van een gesprek weergeven vanaf het punt dat het
binnenkomt in het contactcenter tot het punt dat het wordt beëindigd, wanneer
u op het tabblad Gekoppelde contacten klikt.

U kunt alleen segmenten van een gesprek afspelen die in uw bereik liggen.
Wanneer u op een gespreksegment klikt binnen uw bereik, wordt dat
gespreksegment in het rood gemarkeerd in Gekoppelde contacten en geladen
in de mediaspeler.

In het volgende voorbeeld wordt een gesegmenteerd gesprek beschreven.
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1. Klant belt op en wordt gerouteerd naar Agent A.

2. Agent A verbindt de klant door met Agent B.

3. Agent B voegt Supervisor A toe voor een telefonische vergadering.

De lijst met gekoppelde contacten wordt op het tabblad Gekoppelde contacten in
chronologische volgorde weergegeven. U kunt bepaalde contacten op het
tabblad Gekoppelde contacten mogelijk niet afspelen. Hiervoor zijn diverse
redenen: ze zijn gekoppeld aan agenten die niet bij uw team horen, ze zijn
verwijderd, ze voldoen niet aan de workflowcriteria of ze zijn korter dan de
minimumlengte. Voor dit type contact is de energiebalk die aan het contact is
gekoppeld, leeg en is de opname niet beschikbaar. U kunt deze segmenten van
het gesprek niet beluisteren, maar u kunt wel zien wat de route van dit gesprek
in het contactcenter is geweest. Wanneer u de knoppen voor gespreksbesturing
gebruikt om door de lijst met contacten te bladeren, worden contacten die u
niet kunt beluisteren, automatisch overgeslagen.

Opnamen van gesprekken tussen haakjes of interleave-
gesprekken

Wanneer een agent of kenniswerker twee gesprekken tegelijkertijd voert door
steeds een gesprek in de wachtstand te zetten en te schakelen tussen de
gesprekken, is het resultaat een of twee opnamen, afhankelijk van het feit of het
gesprekken tussen haakjes of interleave-gesprekken zijn.

In de volgende afbeelding is Opname 1 gemaakt voor Gesprek 1. De opname
omvat ook de complete audio van Gesprek 2. Gesprek 2 is een gesprek tussen
haakjes in Gesprek 1.

In de volgende afbeelding is Opname 1 gemaakt voor Gesprek 1. Deze bevat ook
een gedeelte van de audio van Gesprek 2 op het moment dat beide gesprekken
actief zijn. Opname 2 is gemaakt voor Gesprek 2 wanneer Gesprek 1 is
beëindigd. Opname 2 bevat alleen het audiogedeelte van Gesprek 2 vanaf het
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moment dat Gesprek 1 is beëindigd. Gesprek 1 is een interleave-gesprek in
Gesprek 2. De duur die wordt gerapporteerd voor Gesprek 2, is vanaf het
moment dat Gesprek 2 begint tot het moment waarop Gesprek 2 wordt
beëindigd. De werkelijke duur van Opname 2 is echter vanaf het moment dat
Gesprek 1 wordt beëindigd tot het moment dat Gesprek 2 wordt beëindigd.

U kunt op het tabblad Gekoppelde contacten in het deelvenster met de
mediaspeler alle segmenten van een gesprek afspelen vanaf het punt dat het
binnenkomt in het contactcenter tot het punt dat het wordt beëindigd. Als u op
Gekoppelde contacten klikt, ziet u elk gespreksegment dat bij een gesprek
hoort. Zie Alle segmenten van een gesprek afspelen voor meer informatie over
gekoppelde contacten.

Samenhangende contacten en Cisco MediaSense Recording

Als op uw vestiging wordt gewerkt met MediaSense Recording, moet u er
rekening mee houden dat MediaSense Recording anders werkt dan andere
opnametypen. Wanneer een gesprek in de wacht wordt gezet, stopt MediaSense
Recording en worden de ruwe bestanden gesloten. Wanneer het gesprek uit de
wacht wordt gehaald, wordt een nieuwe set bestanden gemaakt. Dit betekent
voor u dat één gesprek kan resulteren in meerdere gespreksessies of
segmenten. Voor de bijbehorende contacten wordt elke sessie als een
afzonderlijk gesprek weergegeven. Meerdere sessies die logisch samenhangen
(dezelfde sessie-id) worden aan elkaar gekoppeld. Wanneer u een opname
MediaSenseafspeelt, moet u alle gekoppelde gesprekken afspelen om het gehele
gesprek te beluisteren.

Normaal gesprek

In een normaal gesprek spreekt een klant met een agent.
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Een normaal gesprek wordt nooit in de wacht geplaatst, doorverbonden of aan
een telefonische vergadering toegevoegd en de sessie-id blijft hetzelfde. Dit is
van toepassing op alle opnametypen, met inbegrip van Cisco MediaSense.

Gesprek met wachttijd

Een gesprek met wachttijd is een gesprek waarbij een agent een klant in de
wacht zet gedurende een gesprek en later het gesprek hervat met de klant.

Cisco MediaSense verwerkt elk deel van dit gesprek zonder de wachttijd en
maakt twee afzonderlijke sessies. In dit scenario worden twee contacten en 2
SPX-bestanden gemaakt. Dit wijkt af van andere opnametypes waarbij de
opnames resulteren in één contact en één SPX-bestand dat de wachttijd
weergeeft als een stilte midden in de opname. Cisco MediaSense-opnamen
bevatten niet de stilte die de wachttijd aangeeft.

Gesprek tussen haakjes

Een gesprek tussen haakjes is een gesprek waar een agent een klant in de wacht
zet tijdens een overleg met een andere agent. Na beëindiging van het overleg
hervat de agent het gesprek met de klant.

In dit scenario creëert Cisco MediaSense drie contactbestanden en drie SPX-
bestanden (één sessie-id). Dit wijkt opnieuw af van andere opnametypes waar de
opnamemethoden resulteren in één contact en één SPX-bestand dat de audio
van het overleg (of gesprek tussen haakjes) bevat tussen de audio van de klant
en de agent. Cisco MediaSense-opnamen bevatten niet de stilte die de wachttijd
aangeeft.

Houd er rekening dat er voor elke MediaSense-gespreksstroom een sessie-id is
die correspondeert met één contact en één SPX-bestand. Houd er ook rekening
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mee dat de “xRecCi” constant blijft tussen perioden in de wachtstand. Dit is van
belang bij het vaststellen van de bijbehorende contacten. Zie Samenhangende
contacten en Cisco MediaSense Recording.

Zie Voorbeelden van gespreksstromen in Cisco MediaSense voor meer
voorbeelden van gespreksstromen.

Schermopnamen

De toepassing Opnamen ondersteunt schermopnamen met MediaSense
Recording. Schermopnamen werken hetzelfde als geluidsopnamen, zodat één
gesprek meerdere schermopnamebestanden kan hebben die horen bij een
sessie-id. Als de beheerder Uitgebreide schermopname (voor
kwalitetisbeheerworkflows) heeft ingeschakeld, is de schermopname voor elke
sessie langer dan de geluidsopnamen

Opmerking: Als de MediaSense-abonnementsservice verloopt, stopt de
schermopname en wordt deze verwijderd. Het audiogedeelte van het
gesprek wordt nog wel opgenomen.

Voorbeelden van gespreksstromen in Cisco MediaSense

De volgende afbeelding geeft voorbeelden van gespreksstromen weer voor Cisco
MediaSense.
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Enquête na gesprek

In Enquête na gesprek worden de resultaten weergegeven van een enquête die
is ingevuld door de klant na het beëindigen van het contact.
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Opmerking: Enquêtes na gesprekken worden alleen weergegeven als uw
systeem zo is geconfigureerd dat enquêtes na gesprekken worden
geïmporteerd.

In het enquêtescherm wordt de tekst van de enquête weergegeven. Gebruik
indien gewenst een van de volgende opties om de hele tekst weer te geven:

n Klik en sleep de schuifbalk om naar boven of beneden te gaan in de tekst

n Klik op het pictogram Uitvouwen om de hele tekst te zien

Scherm

De mediaspeler kan zowel spraak- als schermopnamen afspelen. Als het om een
kwaliteitsmanagementopname gaat en er is een schermopname aan de
geluidsopname gekoppeld, wordt het scherm in een apart venster weergegeven.
U kunt het formaat van het venster Scherm wijzigen, zodat het aan uw eisen
voldoet. Als uw computer is geconfigureerd voor twee monitoren, kunt u het
venster Scherm op de ene monitor weergeven en Unified Workforce
Optimization op de andere monitor.
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Als een opname alleen uit geluid bestaat, wordt het venster Scherm niet
weergegeven.

Schermopname afspelen

De schermgrootte voor het afspelen van een schermopname is 1920 × 1088. Als
de totale schermafmetingen voor de schermopname groter zijn dan 1920 ×
1088, worden deze verkleind om te kunnen worden weergegeven in het venster
Scherm. Wanneer u de afmetingen van het venster Scherm aanpast of de knop
Maximaliseren gebruikt in het venster Scherm, worden de afmetingen van de
schermopname dienovereenkomstig aangepast.

Opnamen van één of meerdere monitoren

In het venster Scherm kunnen opnamen van configuraties met één of meerdere
monitoren worden weergegeven.

Wanneer u beeldschermeigenschappen configureert op een computer waarop
opnamen worden gemaakt, moeten de extra hostmonitoren zich onder of rechts
van de primaire monitor bevinden in het venster Beeldschermeigenschappen.
Een monitor die zich boven en/of links van de primaire monitor bevindt, wordt

133



Mediaspeler

afgesneden (dit is een beperking van Windows). In het venster Scherm worden
de schermen van de opname weergegeven volgens de wijze waarop u ze in het
venster Beeldschermeigenschappen hebt ingedeeld.

Het venster Scherm kan ook een opname van een configuratie met meerdere
monitoren afspelen.

Opmerking: Opnamen van meerdere monitoren zijn twee keer zo groot
als opnamen van één monitor.
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Download op aanvraag

Met de functie Download op aanvraag kunt u de opname downloaden en
afspelen door te dubbelklikken op een contact met het contacttype Gesprek in
de tabel Contacten. In een berichtvenster wordt het volgende bericht
weergegeven wanneer de opname wordt gedownload.

Even geduld. Het geluidsbestand wordt opgevraagd.

Wanneer het downloaden is voltooid, verdwijnt het berichtvenster.

Als een opname al wordt gedownload en u probeert om deze af te spelen, ziet u
de volgende foutmelding:

Fout bij downloaden op verzoek voor contact <contact-id>. Probeer het opnieuw.

Probeer de opname af te spelen nadat deze volledig is geüpload of na het einde
van de dag.

Als in het veld Reden de tekst Markeren als kwaliteit wordt weergegeven en de
schermopname niet is geüpload vanaf de desktop van de agent, verschijnt
alleen de audio-opname wanneer u dubbelklikt op het contact. Als u de
schermopname wilt downloaden, dubbelklikt u opnieuw op de agent.

Opnamen afspelen

n Als u een opname wilt afspelen, kiest u een van de volgende taken:

l Als u een opname wilt afspelen, dubbelklikt u op een contact met het
contacttype Gesprek of Alleen scherm in de tabel Contacten.

De mediaspeler wordt weergegeven en de opname wordt afgespeeld
wanneer er voldoende bytes zijn gedownload om het afspelen van de
opname te starten.

Opmerking: De opname wordt op aanvraag gedownload. Zie
Download op aanvraag voor meer informatie.

l Als u een opname wilt starten, klikt u op Afspelen in de

mediaspeler.
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l Als u vooruit of terug wilt spoelen in een opname, verplaatst u de
voortgangsbalk Positie naar de gewenste locatie.

l Als u wilt terugkeren naar het vorige segment in de opname, klikt u
op Vorige .

l Als u naar het volgende segment in de opname wilt gaan, klikt u op
Volgende .

l Als een opname wilt onderbreken, klikt u op Onderbreken .

l Als u een evaluatieopmerking wilt bekijken die is gekoppeld aan een
specifieke locatie in de opname, klikt u op Evaluatieopmerkingen .

l Als u metagegevens wilt wijzigen die aan een opname zijn
gekoppeld, klikt u op het tabblad Contactinformatie, voert u de
gegevens in de velden met metagegevens in en klikt u vervolgens op
Toepassen.

l Als u een gekoppeld contact wilt beluisteren, klikt u op Gekoppelde
contacten en dubbelklikt u vervolgens op het gekoppelde contact dat
u wilt beluisteren.

Opmerking: U kunt alleen gekoppelde contacten beluisteren
die zich in uw bereik bevinden. De cursor verandert in een
hand ( ) en de rij met het contactsegment wordt gemarkeerd
wanneer het gekoppelde contact zich in uw bereik bevindt.

l Als u de energiebalk groter wilt maken, klikt u op Inzoomen .

l Als u de energiebalk kleiner wilt maken, klikt u op Uitzoomen .

l Als u een geselecteerde opname voor evaluatie wilt markeren en het
venster Evaluatieformulier wilt weergeven, klikt u op Evaluatie .

l Als u een opname wilt evalueren, klikt u op Afspelen om de

opname te starten en vult u vervolgens de velden in het venster
Evaluatie in. Als het venster Evaluatie niet wordt weergegeven, klikt
u op Evaluatie .

l Als u de mediaspeler wilt sluiten, klikt u op Sluiten .
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Evaluaties

U kunt klantgesprekken evalueren (audio-opname en niet-gesprek contacten).
Als een klantgesprek een opname is, kunt u de audio- en schermopnames
afspelen die zijn gemaakt tijdens een gesprek om het klantgesprek te evalueren
en waarderen.

In Call Recording and Quality Management zijn de statistische gegevens van de
prestaties die beschikbaar zijn in de toepassingen Dashboard en Rapporteren,
gebaseerd op deze evaluatiescores.

Uw rol en bereik bepalen of u een klantgesprek kunt afspelen en evalueren in
de toepassing Opnamen.

Dit kunnen de volgende evaluatietypen zijn:

SCORE OP BASIS VAN PERCENTAGE

De evaluatie wordt gewaardeerd op basis van een percentage. Secties en
Vragen worden gewogen (0-100%) en de uiteindelijke score is een
percentage.

Bijvoorbeeld: Als een agent 4 van de 5 vragen correct beantwoordt en de
vragen gelijkmatig worden gewogen, is de eindscore van de agent 80%.

SCORE OP BASIS VAN PUNTEN

De evaluatie wordt gewaardeerd op basis van een puntensysteem.
Puntenscores worden vaak gebruikt bij prestatiebeloningen. Agents
verzamelen punten en wanneer ze voldoende punten hebben, kunnen ze
deze omzetten in tastbare beloningen (net als bij creditcardpunten). In
deze omgeving is 0 de normale score en worden punten toegekend als
het normale verwachte resultaat wordt overschreden. Er kunnen ook
punten worden afgetrokken voor slechte service. In het
evaluatieformulier kunt u positieve of negatieve scores toewijzen aan de
vragen.
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Bijvoorbeeld: Als een agent duidelijk inzicht laat zien tijdens een gesprek,
is de waarde 10 punten. Als een agent een gebrek aan inzicht laat zien
tijdens een gesprek, is de waarde -5 punten.

Evaluatieformulier

In het venster Evaluatie kunt u een contact evalueren. Alleen gebruikers die zijn
geconfigureerd voor het evalueren van een contact, kunnen het formulier
invullen. Alle andere rollen kunnen het formulier alleen bekijken.

Als u geen contact mag evalueren, verschijnt het volgende bericht in het
venster Evaluatie:

Contact mag niet door u worden geëvalueerd.

Het venster Evaluatieformulier is ingedeeld in de volgende secties.

n Evaluatiewerkbalk—Hiermee kunt u de evaluatie markeren als een HR- of
trainingscontact, formulier- of sectieopmerkingen toevoegen of lezen, de
evaluatie markeren als voltooid of goedgekeurd en een voltooide evaluatie
bewerken. U kunt de werkbalk ook gebruiken om een evaluatieformulier
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bij de klantgesprek te kiezen als deze optie is ingeschakeld door de
beheerder.

n Evaluatieformulier—Hiermee geeft u het formulier weer dat u gebruikt
om het contact te evalueren. Alleen gebruikers die zijn geconfigureerd
voor het evalueren van gebruikers, kunnen het formulier invullen. Alle
andere rollen kunnen het formulier alleen bekijken.

Opmerking: Supervisors en/of managers kunnen ook evaluaties
uitvoeren als deze optie is ingeschakeld door de beheerder.

Veld Pictogram Beschrijving

Evaluatiewerkbalk

Velden in evaluatieformulier
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Veld Pictogram Beschrijving

Evaluatieformulier Niet van
toepassing

Kies het evaluatieformulier dat u wilt
gebruiken bij het evalueren van het con-
tact. Welke evaluatieformulieren in deze
vervolgkeuzelijst worden weergegeven,
wordt bepaald door de beheerder.

Als slechts één evaluatieformulier
beschikbaar is voor deze klantgesprek,
verschijnt alleen de naam van het
toegewezen evaluatieformulier in het veld
Evaluatieformulier.

Als meer dan één evaluatieformulier
beschikbaar is, kunt u op elk moment
overschakelen naar een ander formulier,
ook als het contact al gedeeltelijk is
beoordeeld (In behandeling). Als het
contact gedeeltelijk is beoordeeld en u
overschakelt naar een ander
evaluatieformulier, gebeurt het volgende
in Call Recording and Quality
Management:

n De score wordt opnieuw ingesteld op
nul (0)

n Formulier- of sectieopmerkingen
worden verwijderd

Opmerking: Alleen de evaluator die
het contact oorspronkelijk heeft
geëvalueerd, kan het
evaluatieformulier wijzigen.

n De selectievakjes HR en Training zijn
uitgeschakeld

n Wanneer een gebruiker een
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Veld Pictogram Beschrijving

evaluatieformulier wijzigt, is de
evaluatie van de gebruiker die het
formulier heeft gewijzigd. Het
evaluatieformulier behoudt de status
In behandeling

Opmerking: U kunt een
evaluatieformulier niet wijzigen
wanneer de evaluatie de status In
afwachting van goedkeuring of
Beoordeeld heeft. Wanneer de
evaluatie de status In afwachting van
goedkeuring of Beoordeeld heeft,
moet de goedkeurder de evaluatie
afwijzen om het evaluatieformulier te
wijzigen. Wanneer de evaluatie wordt
afgewezen, krijgt deze opnieuw de
status In behandeling, kunt u het
evaluatieformulier wijzigen en de
evaluatie opnieuw uitvoeren.
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Veld Pictogram Beschrijving

Evaluatie Geeft de evaluatie weer als een kwa-
liteitsevaluatie. Evaluatie en Kalibratie zijn
wisselknoppen. Wanneer deze knoppen
worden weergegeven, kunt u bepalen of u
de evaluatie alleen als kalibratie of als kwa-
liteitsevaluatie wilt opslaan. De volgende
regels zijn van toepassing op het inscha-
kelen van de instellingen en wanneer u
deze inschakelt:

n Als u geen kwaliteitsevaluatie hebt
gestart (en deze heeft niet de status In
behandeling of Goedkeuring) en u
hebt geen gekalibreerde evaluatie
gestart, is de wisselknop
ingeschakeld en is de
standaardwaarde Kalibratie.

n Als u geen kwaliteitsevaluatie hebt
gestart en u start een gekalibreerde
evaluatie, is de wisselknop ingesteld
op Kalibratie.

n Als een andere evaluator de
kwaliteitsevaluatie gaat
beoordelen,wordt de knop ingesteld
op Kalibratie en is Evaluatie
uitgeschakeld. U kunt uw kalibraties
weergeven. Als er geen kalibratie
bestaat, kunt u een gekalibreerde
evaluatie maken.

n Als u een kwaliteitsevaluatie hebt
gemaakt, is de wisselknop ingesteld
op Evaluatie. U kunt dan de bestaande
evaluatie bewerken.

142



Mediaspeler

Veld Pictogram Beschrijving

Kalibratie Geeft de evaluatie weer als een geka-
libreerde evaluatie.

Opmerkingen toe-
voegen

Hiermee voegt u een opmerking toe over
het contact.

Opmerkingen
lezen

Hiermee geeft u een venster weer met alle
opmerkingen die voor het contact zijn inge-
voerd. Deze knop is alleen actief als er
opmerkingen zijn.
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Kies actie Niet van
toepassing

Kies een van de volgende opties:

n Markeren voor HR—Hiermee
markeert u een contact voor HR en
eist u de evaluatie voor u op.

n Markeren voor training—Hiermee
markeert u een contact voor training
en eist u de evaluatie voor u op.

Opmerking: Markeren voor
HR en Markeren voor training
verschijnen niet in de lijst
wanneer een contact is
gemarkeerd voor kalibratie.

n Formulier opnieuw instellen—
Hiermee stelt u een evaluatie
opnieuw in met de status In
behandeling. Als u dit selecteert,
wordt de waarde in het veld Status
gewijzigd van In behandeling naar
Niet beoordeeld en wordt de naam
van de evaluator verwijderd uit het
veld Naam evaluator.

De volgende actie verschijnt als u een
evaluator bent. Of als u een manager of
supervisor bent die is toegewezen door de
beheerder om een specifiek
evaluatieformulier te evalueren.

n Voltooien—Hiermee markeert u de
evaluatie als beoordeeld. Deze optie
wordt weergegeven wanneer u alle
vragen in het evaluatieformulier hebt
beantwoord. Wanneer u deze optie
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selecteert, wijzigt de waarde in het
veld Status in In afwachting van
goedkeuring en wordt een melding
verzonden naar de manager of
supervisor die verantwoordelijk is
voor de goedkeuring van de
evaluatie. Als geen goedkeuring is
vereist, verschijnt Beoordeeld in het
veld Status.

De actie verschijnt als u een
evaluator bent. Of als u een manager
of supervisor bent die is toegewezen
door de beheerder om een specifiek
evaluatieformulier te evalueren.

n Bewerken—Hiermee kunt u een vol-
tooid evaluatieformulier bewerken.
Deze actie verschijnt alleen wanneer
u de oorspronkelijke evaluator van
dit formulier bent. Wanneer u deze
optie selecteert, gaat de evaluatie
terug naar de status In behandeling
en verschijnt de actie Voltooien
opnieuw in de vervolgkeuzelijst.

n Goedkeuren—Hiermee keurt u een
evaluatie goed met de status In
afwachting van goedkeuring.
Wanneer u deze knop selecteert,
wijzigt de waarde in het veld Status in
Beoordeeld.

Deze actie wordt weergegeven als u
een evaluator, supervisor of manager
bent die is geconfigureerd om deze
evaluatie goed te keuren en de
contactopname de status In
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afwachting van goedkeuring heeft.

n Afdrukken—Hiermee drukt u het
evaluatieformulier af. Deze optie
wordt alleen weergegeven wanneer
een evaluatie de status Beoordeeld
heeft. Wanneer u deze optie kiest,
verschijnt het rapport in de PDF-
indeling op een nieuw tabblad of in
een webbrowser, afhankelijk van de
voorkeuren van uw webbrowser.

Evaluatieformulier

Uiteindelijk per-
centage

Niet van
toepassing

Het uiteindelijke percentage dat is
verkregen voor het hele
evaluatieformulier.

Dit veld verschijnt wanneer u een
evaluatieformulier gebruikt met scores op
basis van een percentage.

Sectiepercentage Niet van
toepassing

Het percentage dat is verkregen voor een
sectie van het evaluatieformulier.

Dit veld verschijnt wanneer u een
evaluatieformulier gebruikt met scores op
basis van een percentage.

Uiteindelijke pun-
ten

Niet van
toepassing

Het totale aantal punten dat voor het for-
mulier is verkregen.

Dit veld verschijnt wanneer u een
evaluatieformulier gebruikt met scores op
basis van punten.
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Sectiepunten Niet van
toepassing

Het totale aantal punten dat voor een sec-
tie van het formulier is verkregen.

Dit veld verschijnt wanneer u een
evaluatieformulier gebruikt met scores op
basis van punten.

Grafiek Niet van
toepassing

Het tabblad Grafiek geeft een grafiek met
de cumulatieve voortgang weer. Elke ring
in de grafiek vertegenwoordigt een sectie
in de evaluatie. De kleuren in de grafiek
hangen samen met elke sectie in het
formulier. Er is een kleurverloop voor elke
vraag die wordt beantwoord met een
positief getal (0 en negatieve getallen niet
inbegrepen) in het evaluatieformulier. De
waarde die samenhangt met het
kleurverloop, is de score voor die vraag in
de sectie.

De grafiek wordt alleen weergegeven
wanneer u een score geeft voor een
evaluatieformulier op basis van punten.

Informatie Hiermee geeft u knopinfo weer met infor-
matie over de evaluatievraag.

147



Mediaspeler

Evaluatie met scores op basis van percentage

Score op basis van percentage werkt met hele getallen tussen 0 en 100.

Als de evaluator een sectie in een evaluatieformulier met percentages
beoordeelt, worden het totaal en een percentage voor die sectie weergegeven.

Bijvoorbeeld: In dit voorbeeld wordt verondersteld dat het voltooide
formulier twee secties heeft: Begroeting en Beoordeling. De sectie
Begroeting heeft een mogelijk totaal van 15 punten. Aangezien de
evaluator elke vraag in de sectie beoordeelt, wordt de totale verdiende
score voor de sectie weergegeven. De agent heeft 8 punten van de
mogelijke 15 verdiend, dus 60%. In de sectie Beoordeling zijn 10 punten
mogelijk en heeft de agent 8 punten verdiend, dus 80%. De score (72%)
voor het hele evaluatieformulier verschijnt boven aan het formulier. Deze
getallen worden berekend terwijl u elke sectie voltooit.

De volgende afbeelding toont een voltooid formulier met twee secties.
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Secties wegen

Bijvoorbeeld: In dit voorbeeld wordt verondersteld dat het voltooide
formulier twee secties heeft: Begroeting en Beoordeling. De -beheerder die
het evaluatieformulier heeft opgesteld, heeft vastgesteld dat de score van
de sectie Begroeting 40% bedraagt van de totale score en dat de score van
de sectie Beoordeling 60% bedraagt. Het gewicht van een sectie wordt op
elk sectietabblad aangegeven. De som van alle sectiegewichten moet 100
zijn.

Deze gewichten worden toegepast nadat alle secties zijn beoordeeld om de totale
score aan te geven (als een percentage) voor de evaluatie.

De totale score wordt als volgt berekend:

n Sectiescore (als een percentage) × sectiegewicht = gewogen sectiescore

n Som van alle gewogen sectiescores = totale score (als een percentage)

In dit voorbeeld:

n Sectie Begroeting = 60% x 0,4 = 24%

n Sectie Beoordeling = 80% x 0,6 =48%

n 24% + 48% =72% totale score

Vragen wegen

Opmerking: Deze informatie is alleen van toepassing op scores op basis
van percentages.

De maximumscore voor een sectie is 100%, ongeacht het aantal vragen dat de
sectie bevat.

Voorbeeld: in een sectie met 3 vragen heeft vraag 1 een gewicht van 50%.
Vragen 2 en 3 hebben elk een gewicht van 25%. Dit betekent dat vraag 1
maximaal 50 punten waard is en vragen 2 en 3 elk maximaal 25 punten
waard zijn.
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Als een 0–5 vraag een gewicht heeft van 50%, worden de punten als volgt aan
elke mogelijke score toegekend:

n 20 = 10 punten

n 40 = 20 punten

n 60 = 30 punten

n 80 = 40 punten

n 100 = 50 punten

Als een 0–5-vraag een gewicht heeft van 25%, worden de punten als volgt aan
elke mogelijke score toegekend:

n 20 = 5 punten

n 40 = 10 punten

n 60 = 15 punten

n 80 = 20 punten

n 100 = 25 punten

Als een Ja/Nee-vraag een gewicht heeft van 50%, worden de punten als volgt
aan elke mogelijke score toegekend:

n Nee = 0

n Ja = 50

Als een Ja/Nee-vraag een gewicht heeft van 25%, worden de punten als volgt aan
elke mogelijke score toegekend:

n Nee = 0

n Ja = 25

De volgende tabellen tonen de resultaten voor verschillende secties van een
voorbeeldevaluatieformulier.

VraagGewicht Type Score Gewogen score

1 50 0–5 80 40

2 25 0–5 60 0

3 25 Ja/nee Ja 25

Voorbeeld van beoordeling voor sectie met 3 vragen
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VraagGewicht Type Score Gewogen score

Sectiescore 80%

VraagGewicht Type Score Gewogen score

1 60 0–5 60 36

2 0 0–5 80 12

3 20 Ja/nee Nee 0

4 5 Ja/nee Ja 5

Sectiescore 53%

Voorbeeld van beoordeling voor sectie met 4 vragen

VraagGewicht Type Score Gewogen score

1 60 0–5 N.v.t. -

2 0 0–5 80 12

3 20 Ja/nee Nee 0

4 5 Ja/nee Ja 5

Sectiescore 42,5%

Voorbeeld van een score met Niet van toepassing

(N.v.t) als antwoord op een van de vragen

Opmerking: Het antwoord Niet van toepassing verwijdert die vraag uit de
totale mogelijke score. In dit voorbeeld is de score van 43% gebaseerd op
een score van17 op een totaal van 40.

De formule die wordt gebruikt om vragen te wegen, houdt rekening met het
onderliggende scoresysteem dat vandaag wordt gebruikt. Dit scoresysteem
wordt in het volgende voorbeeld getoond.
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Ja/nee-vraag Nee Ja
Niet van
toepassing

Score 0 100 -

Mogelijk 100 100 -

0-5-vraag 0 1 2 3 4 5
Niet van
toepassing

Beantwoorden 0 20 40 60 80 100 -

Mogelijk 100 100 100 100 100 100 -

In het huidige scoresysteem is de maximumscore per vraag voor een Ja/nee-
vraag 100 punten. Voor een 0-5-vraag is de maximumscore per vraag 100
punten. Niet van toepassing wordt genegeerd.

Dus wordt de volgende formule gebruikt om de gewogen score voor één vraag
te berekenen:

(werkelijke score/maximumscore) * gewicht = gewogen score

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van berekeningen voor scores van
gewogen vragen:

Type

vraag
Maximumscore

Werkelijke

score
Gewicht Formule

Gewogen

score

0–5 100 60 40% (60/100) *
0,40

24%

0–5 100 40 17% (40/100) *
0,17

6,8%

Ja/nee 100 Nee 30% (0/100) *
0,30

0%

Ja/nee 100 Ja 45% (100/100) *
0,45

45%
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Evaluaties beoordelen

Wanneer u een evaluatieformulier opslaat, worden de punten berekend voor
Totaal, Mogelijk en Percentage (of score). Deze formules worden gebaseerd op
het aantal secties in een evaluatieformulier.

Het totale aantal punten voor een beoordeeld evaluatieformulier wordt
berekend aan de hand van de volgende formule.

Form Total Points =

+ (Section 1 weight ÷ 100) × Section 1 Total Points

+ (Section 2 weight ÷ 100) × Section 2 Total Points

+ (Section 3 weight ÷ 100) × Section 3 Total Points

+ (Section 4 weight ÷ 100) × Section 4 Total Points

…

Het volgende voorbeeld toont hoe het totale aantal punten voor een beoordeeld
evaluatieformulier met vier secties wordt berekend.

+ (25 ÷ 100) × 75    = 18.75

+ (25 ÷ 100) × 33.33 = 8.3325

+ (25 ÷ 100) × 56    = 14

+ (25 ÷ 100) × 75    = 18.75

Form Total Points    = 59.83

Het totale aantal mogelijke punten voor een beoordeeld evaluatieformulier is de
som van het mogelijke aantal punten van elke sectie, vermenigvuldigd met het
totale aantal punten.

Form Possible Points =

+ (Section 1 weight ÷ 100) × Section 1 Possible Points

+ (Section 2 weight ÷ 100) × Section 2 Possible Points

+ (Section 3 weight ÷ 100) × Section 3 Possible Points

+ (Section 4 weight ÷ 100) × Section 4 Possible Points

…

Het volgende voorbeeld toont hoe het mogelijke totale aantal punten voor een
beoordeeld evaluatieformulier met vier secties wordt berekend.

+ (25 ÷ 100) × 100   = 25

+ (25 ÷ 100) × 66.66 = 16.6649

+ (25 ÷ 100) × 80    = 20
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+ (25 ÷ 100) × 100   = 25

Form Possible Points = 86.6649

Het percentage voor een beoordeeld evaluatieformulier wordt berekend met de
volgende formule:

Form Percentage = (Form Total Points ÷ Form Possible Points) × 100

Het volgende voorbeeld toont hoe het percentage voor een beoordeeld
evaluatieformulier met vier secties wordt berekend.

(59.83 ÷ 86.6649) × 100 = 69.04%

Evaluatie met scores op basis van punten

Score op basis van punten werkt met een waardenreeks met gehele getallen. De
minimumwaarde voor het gehele getal kan minder zijn dan 0.

Bijvoorbeeld: De minimumwaarde kan -50 zijn en de maximumwaarde
150.

Als negatieve waarden worden gebruikt, kan 0 worden beschouwd als een
geschikte of gemiddelde score. Positieve waarden worden toegekend voor goede
service wanneer de agent boven het normaal verwachte resultaat presteert.
Negatieve waarden worden afgetrokken voor slechte service en geven aan dat
de agent meer coaching nodig heeft.

De minimumwaarde voor dit bereik wordt bepaald door het totaal van alle
minimumwaarden die zijn toegewezen aan vragen.

De maximumwaarde voor dit bereik wordt bepaald door het totaal van alle
maximumwaarden die zijn toegewezen aan vragen.

Punten om te onthouden

Wanneer u het evaluatieformulier voltooit, dient u de volgende punten te
onthouden.

n U kunt slechts één antwoord per vraag selecteren.

n Als het evaluatieformulier afsluit voor het voltooien van de evaluatie,
wordt het evaluatieformulier automatisch opgeslagen en gemarkeerd als
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In behandeling.

n Wanneer de evaluatie wordt opgeslagen maar nog niet is voltooid, kan
alleen de oorspronkelijke evaluator het evaluatieformulier wijzigen. Als
Evaluator A om een bepaalde reden niet langer beschikbaar is en
Evaluator B de evaluaties van Evaluator A moet overnemen, kiest
Evaluator B een van de volgende opties:

l Aanmelden als Evaluator A en het evaluatieformulier voltooien.

l Aanmelden als Evaluator A en Formulier opnieuw instellen in de ver-
volgkeuzelijst Acties in het evaluatieformulier. Vervolgens aan-
melden als Evaluator B en het evaluatieformulier voltooien.

n Wanneer de evaluatie is voltooid, kan alleen de oorspronkelijke evaluator
de evaluatiescore aanpassen. Als Evaluator A om een bepaalde reden niet
langer beschikbaar is en Evaluator B de evaluaties van Evaluator A moet
overnemen, moet Evaluator B zich aanmelden als Evaluator A.

n Alleen een beheerder kan een formulier maken. Een formulier kan de
volgende antwoordtypen gebruiken:

l Ja/nee

l Schaal van 0-5

l Gemengde vragen (Ja/nee en schaal van 0-5)

l Aangepast

Elk evaluatieformulier kan maximaal 10 secties en maximaal 100 vragen
bevatten.

n Wanneer u een vraag markeert als N.v.t., wordt het gewicht voor die vraag
niet gebruikt in de berekeningen van de sectie- en evaluatiescores.

KPI-vragen

De beheerder die het evaluatieformulier heeft gemaakt, kan bepaalde
antwoorden op vragen aanmerken als "KPI-antwoorden" (Key Performance
Indicator). Een vraag met een of meer KPI-antwoorden wordt gelabeld.

Een KPI kan een positieve of negatieve impact hebben op de bedrijfsdoelen van
uw contactcenter. De waarde die is toegewezen aan het KPI-antwoord,
weerspiegelt die impact.
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Bijvoorbeeld: Als een agent een ontevreden klant weet te veranderen in
een tevreden klant, heeft de agent een positieve impact op de
bedrijfsdoelen van uw contactcenter. Als een andere agent een mogelijke
verkoop heeft laten mislukken, heeft dat een negatieve impact op de
bedrijfsdoelen van uw contactcenter.

Een KPI overschrijft de uiteindelijke evaluatiescore. Als meerdere KPI-
antwoorden worden gedefinieerd, wordt de prioriteit van de KPI-antwoorden
vastgesteld om te bepalen welk KPI-antwoord wordt gebruikt om de
uiteindelijke score te verkrijgen. Zie "KPI-volgorde" in de
Gebruikershandleiding voor de beheerder voor meer informatie.

U moet wel de beoordeling van de hele evaluatie voltooien wanneer een KPI-
antwoord resulteert in een eindscore.

Wanneer er een KPI-vraag aanwezig is in een sectie, wordt deze KPI-vraag
geteld als elke andere vraag in die sectie en verschijnt de totale waarde voor die
sectie in de sectiescore.

De scores die u aan alle vragen en secties toewijst, blijven bewaard en kunnen
opnieuw worden bekeken.

Evaluatierichtlijnen

Wanneer u een klantgesprek zoekt en afspeelt voor evaluatie, kunt u de
volgende informatie overwegen.

n Een agent die momenteel geen deel uitmaakt van een team, kan in zijn
eigen beoordeelde opnamen (en alle trainingsopnamen) zoeken en deze
afspelen. De cel in de kolom Team die bij het geselecteerde klantgesprek
hoort, is leeg.

Opmerking: Een agent moet aan een team zijn gekoppeld als u wilt
dat de contacten van de agent worden opgenomen.

n Een evaluator kan contacten zoeken, afspelen en beoordelen voor een
agent die momenteel geen deel uitmaakt van een team of groep. Als de
agent geen deel uitmaakt van een team of groep, is de cel in de kolom
Team of Groep die bij het geselecteerde klantgesprek hoort, leeg.
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n Een supervisor kan contacten zoeken, afspelen en beoordelen (indien
hiertoe geconfigureerd) voor een agent die deel uitmaakt van een team
onder toezicht van de supervisor wanneer het team niet tot een groep
behoort.

Opmerking: Voor kwaliteitsbeheerdoeleinden moet een team bij
een groep horen.

Door agent gemarkeerde opnamen evalueren

Wanneer een agent een contact markeert voor bewaring, worden de contacten
opgenomen en verschijnt Gemarkeerd archiveren of Agent gemarkeerd in de
kolom Reden van de tabel Contacten in de toepassing Opnamen van Call
Recording and Quality Management. Gemarkeerde opnamen zijn niet aan een
evaluatieformulier gekoppeld tot de eerste persoon die de opname evalueert,
een evaluatieformulier toewijst.

Evaluatieopmerkingen

Met de knop Opmerking geeft u het dialoogvenster Evaluatieopmerkingen
weer. In het dialoogvenster Evaluatieopmerkingen worden alle opmerkingen
weergegeven die zijn gekoppeld aan het klantgesprek en wordt de geselecteerde
opmerking gemarkeerd. U kunt ook tekst in een opmerking selecteren en deze
met standaard Windows-opdrachten kopiëren en plakken in een andere
toepassing.

De evaluatieopmerkingen kunnen ook worden bekeken en afgedrukt in het
rapport Evaluatie score agent. Zie "Evaluatie score agent" in de
Gebruikershandleiding voor de toepassing voor meer informatie.

Opmerkingen

Evaluatoren, managers en supervisors kunnen opmerkingen aan een
evaluatieformulier toevoegen wanneer zij het formulier beoordelen of nadat zij
de beoordeling van het formulier hebben voltooid. Agenten en kenniswerkers
kunnen alleen opmerkingen aan een opname toevoegen nadat de evaluatie is
beoordeeld.
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Met de knop Lezen in het venster Evaluatie geeft u een lijst met opmerkingen
weer die zijn opgeslagen met het contact in het dialoogvenster Opmerkingen.
Als u een bestaande opmerking wilt wijzigen die binnen uw bereik valt, klikt u
op Bewerken. Bijvoorbeeld:

n Een agent kan alleen zijn eigen opmerkingen bewerken

n Een supervisor kan de opmerkingen bewerken die zijn gemaakt door
agents binnen het bereik van de supervisor en de eigen opmerkingen van
de supervisor.

Met de knop Opmerkingen toevoegen geeft u het dialoogvenster
Opmerkingen weer waarin u een opmerking aan een contact kunt toevoegen.
Standaard wordt in het dialoogvenster Opmerkingen in de velden voor minuten
en seconden automatisch de huidige tijd in de opname ingevuld. Wanneer u op
Opslaan klikt, wordt uw opmerking op de opgegeven tijd op de energiebalk
weergegeven.

Opmerking: Als u een tijd invoert die langer is dan de duur van het
gesprek,wordt de opmerking in de laatste seconde van de gespreksduur
op de energiebalk weergegeven.

In het venster Opmerkingen wordt de naam weergegeven van de persoon die de
opmerking heeft ingevoerd en de datum en tijd waarop de opmerking is
ingevoerd.

Opmerking: Elke opmerking kan maximaal 3000 tekens bevatten en alle
opmerkingen in een evaluatieformulier kunnen maximaal 65.000 tekens
bevatten. Als uw opmerking langer is dan 3000 tekens, maakt u meerdere
opmerkingen.

Markeringen Training en HR

Een evaluator, supervisor of manager kan een contact voor training markeren
door Markeren voor training te kiezen in de vervolgkeuzelijst Kies actie op het
Evaluatieformulier, als ze vinden dat het beoordeelde contact dienst kan doen
als trainingsvoorbeeld. Een contact met de markering Training wordt standaard
6 maanden bewaard, tenzij anders is opgegeven door de beheerder en kan door
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elke rol worden weergegeven. De evaluator, supervisor of manager kan de
markering Training van een contact verwijderen.

Een evaluator, supervisor of manager kan een contact voor Human Resources
(HR) markeren door Markeren voor HR te kiezen in de vervolgkeuzelijst Kies
actie op het Evaluatieformulier wanneer ze bepalen dat de opname om welke
reden dan ook moet worden beoordeeld door Human Resources. Een contact
met de markering HR wordt standaard 6 maanden bewaard. De bewaartijd
wordt geconfigureerd door de -beheerder. Alleen een evaluator, supervisor of
manager kan de markering HR van een contact verwijderen.

Wanneer u een niet-beoordeelde evaluatie markeert voor HR of Training, wordt
de evaluatie opgeslagen en voor u opgeëist.

Kalibratie

Met kalibratie kan uw contactcenter de hoogste meetkwaliteit en productiviteit
behalen.

Als u bevoegd bent om contacten te evalueren (evaluator of manager binnen
bereik), kunt u een contact markeren voor kalibratie door Markeren voor
kalibratie te kiezen op de werkbalk Opnamen. Gebruikers kunnen dan zoeken
naar een contact dat is gemarkeerd voor kalibratie en dat contact evalueren.

Een contact dat is gemarkeerd voor kalibratie, kan door meerdere gebruikers
met evaluatieprivileges worden gekalibreerd. De kalibratiefunctie staat slechts
één kalibratie per gebruiker met evaluatorprivileges toe. Een gekalibreerde
evaluatie stelt u in staat om evaluatoren te evalueren en te zorgen dat de
evaluatoren dezelfde normen gebruiken om contacten te evalueren.

Een evaluator kan een contact afzonderlijk evalueren en kalibreren. U vindt
niet-beoordeelde kalibraties door in de zoekfunctie de filters Mijn Kalibraties en
Niet beoordeeld te selecteren.

U kunt dan met de andere evaluatoren bespreken hoe gesprekken van dit type
in de toekomst worden beoordeeld.

Als een contact wordt gemarkeerd voor het evalueren van de kalibratie,
verschijnt de kalibratiescore niet in de resultaten voor het team en de agent op
dashboards of in rapporten. De kalibratiescore verschijnt alleen in het rapport
Kalibratie evaluatie.
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Evaluaties beheren

n Als u een contact wilt evalueren, dubbelklikt u op een contact in de tabel
Contacten.. Beoordeel het contact, voeg zo nodig opmerkingen en tags toe
in het venster Evaluatieformulier. In het venster Evaluatie kunt u de vol-
gende taken uitvoeren:

l Kies het type evaluatie dat u wilt weergeven of evalueren door te
klikken op Evaluatie  om de kwaliteit te evalueren of op Kalibratie
 om de kalibratie te evalueren.

Opmerking: Deze opties verschijnen alleen als zowel de
kwaliteitsevaluatie als de kalibratie-evaluatie beschikbaar zijn.

l Als u een opmerking aan een evaluatieformulier wilt toevoegen,
klikt u op Opmerkingen toevoegen , typt u uw opmerking, typt u
de tijd in minuten en seconden waarin u de opmerking wilt
weergeven en klikt u op Opslaan.

Opmerking: Het evaluatieformulier moet worden opgeslagen
voordat u een opmerking kunt toevoegen.

De opmerking wordt opgeslagen en de knop Opmerking
verschijnt in de mediaspeler. Als het contact niet is beoordeeld,
wordt die evaluatie ook voor u opgeëist.

l Als u een evaluatie wilt voltooien, kiest u Voltooien in de
vervolgkeuzelijst Kies actie.

Als de evaluatie moet worden goedgekeurd wanneer u de evaluatie
voltooit, verandert het veld Status in In afwachting van goedkeuring
en wordt er een melding naar de manager of supervisor verzonden
die de evaluatie moet goedkeuren. Als geen goedkeuring is vereist,
verschijnt Beoordeeld in het veld Status.

Opmerking: Als het contact wordt beoordeeld vanwege
kwaliteitsbeheerdoeleinden, verschijnt het als beoordeeld
wanneer u zoekt naar Alle evaluaties of Mijn Evaluaties in Call
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Recording and Quality Management. Als u een contact hebt
beoordeeld vanwege kalibratiedoeleinden, verschijnt het als
beoordeeld wanneer u zoekt naar Mijn kalibraties.

l Als u een afgeronde evaluatie wilt bewerken, kiest u Bewerken in de
vervolgkeuzelijst Kies actie.

Opmerking: Deze actie verschijnt alleen wanneer u de
oorspronkelijke evaluator van dit formulier bent.

l Als u opmerkingen in een evaluatieformulier wilt lezen, klikt u op
Opmerkingen lezen en klikt u op OK wanneer u klaar bent.

l Als u de opmerkingen binnen uw bereik wilt bewerken in een
evaluatieformulier, klikt u op Opmerkingen lezen , en op
Bewerken naast de opmerking die u wilt wijzigen, vult u de velden in
en klikt u op Opslaan.

l Als u een klantgesprek wilt markeren voor HR, kiest u Markeren
voor HR in de vervolgkeuzelijst Kies actie.

De opname wordt gemarkeerd als Training of HR. Als het contact
niet is beoordeeld, wordt die evaluatie ook voor u opgeëist.

l Als u een contactopname wilt markeren voor training, kiest u
Markeren voor training in de vervolgkeuzelijst Kies actie.

l Als u een evaluatie met de status In afwachting van goedkeuring wilt
goedkeuren, kiest u Goedkeuren in de vervolgkeuzelijst Kies actie.

Als u Goedkeuren kiest, verschijnt Beoordeeld in het veld Status voor
het klantgesprek.

Opmerking: Een manager kan alleen evaluaties goedkeuren
die de status In afwachting van goedkeuring hebben.

l Als u een evaluatie met de status In behandeling wilt goedkeuren,
kiest u Formulier opnieuw instellen in de vervolgkeuzelijst Kies
actie.
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Als u Formulier opnieuw instellen selecteert, wordt de waarde in het
veld Status gewijzigd van In behandeling naar Niet beoordeeld en
wordt de naam van de evaluator verwijderd uit het veld Naam
evaluator.

l Als u een evaluatieformulier met de status Beoordeeld wilt
afdrukken, kiest u Afdrukken in de vervolgkeuzelijst Kies actie.
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Met Live-controle kunt u de servicekwaliteit voor klanten garanderen en de
vaardigheid van agents voor het verwerken van klantencontacten en de
bijbehorende toepassingen.

Alleen managers en supervisors hebben toegang tot Live-controle. Live-controle
omvat de volgende functies:

n Live-controle scherm —Wanneer het pictogram is ingeschakeld, kunt u
de desktopactiviteiten van een agent bekijken. Live-controle scherm wordt
ondersteund voor alle opnametypen. Live-controle scherm wordt
ingeschakeld wanneer de service Desktop Recording wordt uitgevoerd op
de agentdesktop en de agent is aangemeld bij Call Recording and Quality
Management.

Belangrijk: Voordat u de functie Live-controle scherm gebruikt in
Call Recording and Quality Management, moet u Automatisch
vragen bij het uitvoeren van ActiveX-besturingselementen
inschakelen. Als u Automatisch vragen bij het uitvoeren van
ActiveX-besturingselementen niet inschakelt, werkt Live-controle
scherm niet als verwacht. Zie ActiveX-besturingselementen
inschakelen in Internet Explorer voor meer informatie.

n Live-controle audio —Wanneer het pictogram is ingeschakeld, kunt u

meeluisteren met een actief gesprek van een agent. Deze voorziening
wordt ingeschakeld, wanneer de agent zich in de status Spreken bevindt.

n Fluisteren —Wanneer het pictogram is ingeschakeld, kunt u naar een
actief gesprek van een agent luisteren en met de agent spreken zonder dat
de klant uw gesprek hoort. Op deze manier kunt u adviezen aan de agent
geven. Cisco noemt dit gesprekstype "fluistercoaching". Dit pictogram
wordt alleen ingeschakeld, wanneer de agent zich in de status Spreken
bevindt.
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Opmerking: De live-controlemodi, Live-controle scherm of
Fluisteren, moeten worden gekozen voordat het Live-
controlegesprek tot stand wordt gebracht. Als u wilt overschakelen
van Live-controle scherm naar Fluisteren, moet u de huidige Live-
controle-sessie afsluiten en een nieuwe beginnen.

n Indringen —Wanneer het pictogram is ingeschakeld, kunt u
deelnemen aan een agentgesprek met een klant. Dit is een geforceerde
telefonische vergadering. Met deze methode kunt u de situatie overnemen
en rechtstreeks met de klant spreken. Dit pictogram wordt alleen
ingeschakeld, wanneer de agent zich in de status Spreken bevindt.

Opmerking: Er is slechts één monitorsessie per gesprek toegestaan.
Pogingen om een gesprek te controleren dat al wordt gecontroleerd door
een andere supervisor of manager, mislukken.

Voor Unified CCX geeft de toepassing Live-controle agents weer voor elke
geconfigureerde Unified CM-cluster. U kunt alleen agents controleren die aan
dezelfde Unified CM-cluster zijn toegewezen als de toestellen die u in het pop-
updialoogvenster Instellingen voor Live-controle opgeeft. Zie Instellingen Live-
controle voor meer informatie.

Punten om te onthouden

Onthoud de volgende punten wanneer u met de toepassing Live controle werkt.
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n Live-controle audio:

l U kunt alleen Live-controle audio-sessies starten voor gesprekken die
de status Spreken hebben. U kunt een lijn niet controleren voordat
een gesprek verschijnt, of u kunt geen controlesessie starten voor
een gesprek met de status Wachtstand. Voor gesprekken die de
status Wachtstand krijgen nadat u een controlesessie hebt gestart,
gaat de controle door.

l Als in de toepassing Live-controle een foutbericht verschijnt wanneer
u start met de controle van een agent, kan dit een van de volgende
redenen hebben:

n Unified CM heeft een gesprek met het opgegeven toestel niet
tot stand kunnen brengen.

n De agent wordt al door een andere gebruiker gecontroleerd.

n De telefoon van de agent ondersteunt geen netwerkopnamen.

n De ingebouwde brug is niet actief op de telefoon van de agent.

l Live-controle audio werkt per individueel gesprek, niet per apparaat
of per lijn. U start de controle dus voor een specifiek gesprek en
zodra het gesprek wordt beëindigd, is de controlesessie afgelopen. U
kunt een gebruiker of lijn niet continu controleren.

l Live-controle audio-gesprekken zijn “zelfgeleidend.” Wanneer een
Live-controle-sessie tot stand is gebracht, volgt Live-controle de
controlesessie niet of wordt er geen gespreksbesturing voor de
controlesessie geboden.

l Uw toestel beantwoordt automatisch gecontroleerde gesprekken. Als
de hoorn op de haak ligt, gaat het gesprek automatisch naar uw
telefoon met luidspreker.

Opmerking: Wanneer u een Cisco-telefoon gebruikt zonder de
headset, moet u de handset mogelijk optillen voordat u Live-
controle audio start.

l Wanneer u een Live-controle audio-sessie op uw telefoon tot stand
hebt gebracht, kunt u deze net zoals elk ander gesprek
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doorschakelen. U kunt deze bijvoorbeeld doorschakelen naar uw
mobiel.

l Als u probeert om een gesprek te controleren dat al door een andere
supervisor of manager wordt gecontroleerd, hoort u een bezettoon
op uw toestel en op de telefoon wordt het toestelnummer
weergegeven van de agent die u probeert te controleren.
Gecontroleerde gebruikers kunnen echter nog altijd worden
opgenomen via netwerkopnamen.

l Als u een Live-controle audio-sessie wilt beëindigen, hoeft u alleen
het gesprek op uw telefoon te beëindigen of te wachten tot het
gecontroleerde gesprek is beëindigd.

n Live-controle scherm: 

l Live-controle scherm wordt niet beïnvloed door de gesprekstatus. U
kunt een agentscherm controleren ongeacht of ze in gesprek zijn of
niet.

l Live-controle scherm werkt ongeacht het opnametype.

l Live-controle scherm wordt niet ondersteund op Windows XP.

l Automatisch vragen bij het uitvoeren van ActiveX-
besturingselementen moet zijn ingeschakeld in uw webbrowser. Zie
ActiveX-besturingselementen inschakelen in Internet Explorer voor
meer informatie.

l Als een agent zijn scherm vergrendelt, ziet u op het scherm van Live-
controle scherm een pauzebericht. Live-controle scherm wordt niet
automatisch hervat wanneer de agent zich weer aanmeldt bij de com-
puter. Als u verder wilt gaan met de controle als de agent zich weer
aanmeldt bij de computer, sluit u Live-controle scherm en probeert
u het opnieuw.

l Als de computer van de agent naar de slaapstand gaat, stopt het ven-
ster van Live-controle scherm met het weergeven van de activiteit.
Live-controle scherm wordt niet automatisch hervat wanneer de
agent zich weer aanmeldt bij de computer. Als u verder wilt gaan
met de controle als de agent zich weer aanmeldt bij de computer,
sluit u Live-controle scherm en probeert u het opnieuw.
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n Indringen

l Een gesprek met Indringen wordt niet als zodanig weergegeven in
JTAPI-gebeurtenissen of rapporten, maar als een gewone telefonische
vergadering tussen de agent en de supervisor of manager.

l Als een onderdeel van de gesprekreeks uitvalt, mislukt de functie
Indringen en wordt de telefonische vergadering geannuleerd.

l Met de functie Indringen wordt geprobeerd om bestaande Live-con-
trole-gesprekken tussen de supervisor en de agent te beëindigen.

Velden configureren

In het venster Velden configureren kunt u de velden kiezen die u in de tabel
van Live controle wilt weergeven. Standaard zijn alle velden geselecteerd.

Veld Definitie

Indeling

Voornaam De voornaam van de agent.

Achternaam De achternaam van de agent.

Teamnamen De naam van het team.

Contact

Pop-upvenster Velden configureren
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Veld Definitie

Status De status van de huidige activiteit voor het gesprek of de
lijn. De volgende statussen zijn mogelijk:

n Geen—Er vinden geen oproepen plaats op de
controleerbare toestellen van de gebruiker. Hierbij
zijn ook de oproepen inbegrepen die binnenkomen
(rinkelen), maar niet zijn beantwoord. U kunt deze
gebruiker niet controleren.

n Spreken—De gebruiker heeft een oproep
beantwoord en spreekt. De status Spreken heeft
voorrang op andere statussen. (Kortom: als een
gesprek actief is, is de status Spreken.) Voor een
gebruiker kan slechts één gesprek tegelijk de status
Spreken hebben (dit is een Unified CM-beperking).
U kunt deze gebruiker controleren.

n Wachtstand—De gebruiker heeft een oproep
beantwoord en staat in de wachtstand. U kunt deze
gebruiker niet controleren.

Als een gesprek de status Spreken heeft, zijn de volgende
velden ingevuld: Lijn, Gekozen nummer, Binnenkomend
nummer, Richting en Duur.

Lijn Het toestel waarmee de agent het gesprek heeft beant-
woord.

Opmerking: Dit veld wordt alleen ingevuld als
een gesprek de status Spreken heeft.

Gekozen
nummer

Het DID- of DNIS-nummer dat is gebruikt om dit toestel
te bereiken.

Opmerking: Dit veld wordt alleen ingevuld als
een gesprek de status Spreken heeft.
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Veld Definitie

Binnenkomende
nummer

De id van de beller of ANI van de gesprekspartner. Geeft
"onbekend" weer als het inkomende nummer onbekend
of geblokkeerd is.

Opmerking: Dit veld wordt alleen ingevuld als
een gesprek de status Spreken heeft.

Richting De richting van het gesprek. De volgende waarden zijn
mogelijk:

n In—Hiermee wordt een inkomend gesprek
aangegeven.

n Uit—Hiermee wordt een uitgaand gesprek
aangegeven dat door de agent is gestart.

Opmerking: Dit veld wordt alleen ingevuld als
een gesprek de status Spreken heeft.

Gespreksduur De tijd met de notatie UU:MM:SS die is verstreken sinds
het gesprek is beantwoord.

Opmerking: Dit veld wordt alleen ingevuld als
een gesprek de status Spreken heeft.

Instellingen live-controle

In het dialoogvenster Instellingen live-controle kunt u zoeken naar specifieke
actieve gebruikers in een omgeving met Netwerkopname. De eerste keer dat u
toegang krijgt tot de toepassing Live-controle, worden in de tabel Gebruikers
alle gebruikers in uw bereik getoond.
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In alle velden met zoekcriteria, behalve Team en Groep, kunt u een
gedefinieerd Unicode-teken gebruiken, plus jokertekens (? en  *). Een
gedefinieerd Unicode-teken is een willekeurig teken dat u op het toetsenbord
kunt typen. Het sterretje (*) komt overeen met een of meer tekens. Het
vraagteken (?) in een tekenreeks kan door elk ander teken worden vervangen,
maar de lengte van de tekenreeks moet exact zijn.

Veld Beschrijving

Gebruikers zoeken

Voornaam Hiermee filtert u actieve agenten op basis van de voor-
naam van de agent. U kunt de naam exact invoeren of
jokertekens gebruiken. Het sterretje (*) komt overeen met
nul of meer tekens, terwijl het vraagteken (?) overeenkomt
met één teken.

Velden en knoppen van Instellingen live-controle
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Veld Beschrijving

Achternaam Hiermee filtert u actieve agenten op basis van de ach-
ternaam van de agent. U kunt de naam exact invoeren of
jokertekens gebruiken. Het sterretje (*) komt overeen met
nul of meer tekens, terwijl het vraagteken (?) overeenkomt
met één teken.

Groep Hiermee filtert u actieve agenten op basis van de toe-
gewezen groep. In de vervolgkeuzelijst Groep worden alle
groepen in uw bereik weergegeven. U kunt één, meer of
alle toegewezen groepen selecteren. Als u Alle toegewezen
kiest, wordt de zoekactie in Live-controle uitgevoerd op
alle groepen in uw bereik. Als u meerdere groepen wilt
selecteren, kiest u een van de volgende opties.

n Houd de Shift-toets ingedrukt en klik om
aaneengesloten rijen in de lijst met teams te
selecteren

n Houd de Ctrl-toets ingedrukt en klik om niet-
aaneengesloten rijen in de lijst met teams te
selecteren

Opmerking: De vervolgkeuzelijst Groep is alleen
beschikbaar voor managers.
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Veld Beschrijving

Team Hiermee filtert u actieve agenten op basis van het
geselecteerde team. In de lijst Team worden alle teams in
uw bereik weergegeven. U kunt een of meer teams
selecteren. Als u meerdere teams wilt selecteren, kiest u
een van de volgende opties.

n Houd de Shift-toets ingedrukt en klik om
aaneengesloten rijen in de lijst met teams te
selecteren

n Houd de Ctrl-toets ingedrukt en klik om niet-
aaneengesloten rijen in de lijst met teams te
selecteren

n Schakel het selectievakje in om alle teams te
selecteren

Als u geen teams selecteert, wordt verondersteld dat u ze
allemaal wilt weergeven (dat u de geselecteerde groep wilt
weergeven).

Alles selecteren Als u dit selectievakje selecteert, selecteert u alle teams in
de lijst. Dit selectievakje is standaard uitgeschakeld.

Indienen Wanneer u hierop klikt, wordt gezocht naar de actieve
gebruikers die overeenkomen met de filterparameters.

Telefooninstellingen

172



Live-controle

Veld Beschrijving

Toestel Het toestel dat wordt gebruikt om het gecontroleerde
gesprek voor de geselecteerde gebruiker te ontvangen. U
kunt ervoor kiezen om het toestel te wijzigen voordat u
elk controleverzoek indient en verschillende sessies op
verschillende toestellen te controleren.

Voer uw nummer in zoals het rechts boven op het scherm
van de telefoon verschijnt. Dit kan uw netnummer en
prefix bevatten. Voer geen afbreekstreepjes (-) in het veld
in.

Bijvoorbeeld: 5555551234

Voor Unified CCX kunt u alleen agents controleren die
aan dezelfde Unified CM-cluster zijn toegewezen als het
toestel dat u in dit veld opgeeft.

Apparaat Het MAC-adres van het apparaat dat samenhangt met het
toestel. Als het toestel een gedeelde lijn is, worden in de
vervolgkeuzelijst Apparaat alle apparaten weergegeven die
samenhangen met de gedeelde lijn.

Bijvoorbeeld: Toestel 7003 is gekoppeld aan een
echte telefoon met MAC-adres SEPD4BED91529ea en
een virtuele telefoon met MAC-adres
SEPD4BED91529EA.

Annuleren Sluit het pop-updialoogvenster Instellingen voor Live con-
trole.

Live-controle scherm

Het venster Live-controle scherm wordt geopend wanneer u op het pictogram
Live-controle scherm klikt en de instructies volgt.
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Knop PictogramBeschrijving

Verbinden Maak verbinding met de monitor van de agent.

Opmerking: De verbinding met de
monitor van de agent is pas voltooid, als u
op deze knop klikt.

Verbinding ver-
breken

Verbreek de verbinding met de monitor van de
agent.

Vergroten Vergroot het scherm zodat u duidelijk een object
op een agentscherm kunt zien. Gebruik de
schuifbalken om het hele scherm weer te geven.

Sluiten Sluit het venster Live-controle scherm.

Knoppen op de widgetwerkbalk
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Live-controle beheren

n De velden in de tabel Live-controle configureren:

l Klik op Instellingen in de tabelwerkbalk van Live-controle, schakel
het selectievakje in naast de veldnamen die u wilt weergeven in de
tabel. Herhaal deze stappen voor elk tabblad en klik vervolgens op
Toepassen

In de tabel van Live-controle worden de velden weergegeven die u
hebt geselecteerd.

l Als u een kolom naar een andere locatie wilt verplaatsen, klikt u op
de kolomkop en op de kolominhoud en sleept u de kolom naar een
nieuwe locatie.

n Als u uw toestel wilt configureren, klikt u op Instellingen in de
werkbalk van Live-controle en kiest u een van de volgende opties:

l Als u uw toestel wilt toevoegen, typt u uw toestelnummer in het veld
Toestel onder Telefooninstellingen, kiest u een apparaat uit de ver-
volgkeuzelijst Apparaat en klikt u vervolgens op Indienen.

l Als u uw toestel wilt verwijderen, wist u het veld Toestel en klikt u
op Indienen.

n Als u wilt zoeken naar actieve gebruikers, klikt u op Instellingen in de
werkbalk van Live-controle, vult u de velden onder Gebruikers zoeken in
het venster Instellingen live-controle in en klikt u op Indienen.

In de tabel van Live-controle worden de gebruikers weergegeven die
voldoen aan uw zoekopdracht.

n Als u naar een actief gesprek wilt luisteren, klikt u op Live-controle audio
.

De toepassing Live-controle begint met het controleren van het gesprek
voor de geselecteerde gebruiker op de lijn die u hebt aangegeven tijdens
de configuratie van Mijn toestel. U kunt het gesprek nu beluisteren.

Opmerking: Als uw telefoon meerdere toestelnummers heeft en u
meer dan één gebruiker tegelijk wilt controleren, herhaalt u deze
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stap voor elk toestelnummer op uw telefoon. Of gebruik hetzelfde
toestelnummer om een ander gesprek te controleren. Als u hetzelfde
toestelnummer gebruikt om tegelijk een tweede gebruiker te
controleren, wordt het eerste gesprek in de wachtstand geplaatst.

Tijdens het luisteren naar een actief gesprek kunt u een van de volgende
opties kiezen:

l Als u een agent wilt begeleiden op een actief gesprek, klikt u op
Fluisteren . U kunt nu naar het gesprek luisteren en de agent
advies geven.

l Als u wilt deelnemen aan het gesprek van een agent, klikt u op
Indringen . U kunt nu met de klant en de agent spreken.

l Als u een Live-controle-sessie wilt beëindigen, klikt u op de
beëindigingstoets op uw telefoon.

Als u meerdere gesprekken controleert, herhaalt u deze stap voor elk
toestelnummer op uw telefoon.

De Live-controle-sessie wordt beëindigd.

n Als u een agentscherm wilt controleren, klikt u op Live-controle scherm
en vervolgens op Verbinden . Tijdens het controleren van het

scherm van een agent, kunt u een van de volgende opties kiezen:

l Om het scherm van de agent te vergroten klikt u op Vergroten .

l Om te stoppen met het controleren van het scherm van de agent,
klikt u op Verbinding verbreken .
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Met de toepassingen Opnamebewaking kunnen managers, supervisors en
archiefgebruikers de opnamestatus van actieve gesprekken bewaken voor
gebruikers in hun bereik.

Gebruik de toepassing Opnamebewaking om te herkennen wanneer oproepen
en schermen niet worden opgenomen en waarom ze niet worden opgenomen.
Wanneer u weet dat een oproep of scherm niet wordt opgenomen, kunt u
situatie meteen herstellen.

Met het veld Rijen filteren kunt u actieve gesprekken filteren op de tekst die in
een kolom verschijnt. Elke rij in de tabel is gekoppeld aan een agent.

Velden configureren

In het dialoogvenster Velden configureren kunt u de velden kiezen die u in de
tabel van Opnamebewaking wilt weergeven. Standaard zijn alle velden
geselecteerd.

In de volgende tabel zijn alle velden opgenomen die in het dialoogvenster
Velden configureren worden weergegeven. Wanneer deze velden worden
weergegeven in de toepassing Opnamebewaking, worden ze automatisch
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vernieuwd wanneer de status verandert, met uitzondering van het veld ACD
aangemeld.

Opmerking: Real-time updates voor MediaSense Recording worden niet
ondersteund.

Veld Definitie

Indeling

Achternaam De achternaam van de agent.

Voornaam De voornaam van de agent.

Naam groep De naam van de groep.

Teamnamen De naam van het team.

Site De naam van de site.

Licentie Het licentietype dat is toegewezen aan de gebruiker. De
volgende waarden zijn mogelijk:

n Geen licentie

n Geavanceerd

n Standaard

n Naleving

n SPGeavanceerd

n SPBasis

n SPNaleving

Opnemen

Toestellen Het toestel van de agent.

Opmerking: Dit veld wordt alleen ingevuld als een
gesprek de status Spreken heeft.

Dialoogvenster Velden configureren
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Veld Definitie

Opnameapparaat Het MAC-adres van de telefoon van de gebruiker.

Opnametype Het type opname. De volgende waarden zijn mogelijk:

n Eindpunt—Desktopopname

n Netwerk

n Server

n MediaSense

n CUBE

n Onbekend—Het contact is opgenomen voor 8.7; het
gaat om een contacttype Niet-gesprek of het
opnametype kan niet worden vastgesteld.

Dit veld wordt onder Zoekopdracht uitvouwen
weergegeven.

Schermadres Het IP-adres voor de schermopnameserver.

Spraakadres: Het IP-adres voor de spraakopnameserver.

Status gebruikersopnamen

PC aangemeld De aangemelde status voor de QM-gebruiker.

Spraak De huidige status van de spraakopname. De volgende sta-
tussen zijn mogelijk:

n —spraakopname is geslaagd

n —spraakopname is niet geslaagd

n —geen informatie over spraakopname
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Veld Definitie

Scherm De huidige status van de schermopname. De volgende sta-
tussen zijn mogelijk:

n —schermopname is geslaagd

n —schermopname is niet geslaagd

n —geen informatie over schermopname

Laatste succes De laatste keer in jjjj--mm-dd uu:mm dat een gesprek is
opgenomen.

Laatste fout De laatste keer in jjjj--mm-dd uu:mm dat een gesprek-
opname is mislukt.

Oorzaak laatste
fout

De reden waarom de opname is mislukt.

Filters definiëren

In het venster Filters definiëren kunt u zoeken naar agents die actief contacten
opnemen.

Standaard geeft de toepassing Opnamebewaking alleen mislukte resultaten weer
in de velden Spraak en Scherm. Klik op Alles wissen om alle resultaten weer te
geven. Iedereen die is geconfigureerd, wordt in de lijst weergegeven, ook al
hebben ze geen licentie.

In de volgende tabel worden de velden beschreven die u kunt gebruiken om uw
zoekopdracht te filteren.
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Veld Beschrijving

Naam Hiermee zoekt u contacten op naam.

Achternaam De achternaam van de gebruiker.

Als u Active Directory gebruikt, maakt Filters definiëren
gebruik van de voornaam en achternaam die in Active
Directory zijn gemaakt. Als u QM-verificatie gebruikt, maakt
Filters definiëren gebruik van de voornaam en achternaam
die in de gebruikersinterface zijn gemaakt.

U kunt de jokers *, % en ? gebruiken in de velden Achternaam
en Voornaam.

Bijvoorbeeld: John* of John%, waarbij de jokers * of %
een willekeurig aantal tekens voorstellen, of John???,
waarbij de joker ? 1 teken aangeeft.

Voornaam De voornaam van de gebruiker.

Indeling Hiermee zoekt u contacten per organisatie.

Naam groep De naam van de groep.

Teamnamen De naam van het team.

Site De naam van de site.

Licentie De beschikbare licentietypes.

De vervolgkeuzelijst geeft alleen de licentietypes weer die zijn
toegewezen aan uw geconfigureerde gebruikers en omvat
Geen licentie.

Opnemen Hiermee zoekt u contacten op opnametype.
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Veld Beschrijving

Opnametype Hiermee zoekt u contacten op opnametype. U kunt uit de vol-
gende opties kiezen:

n Eindpunt

n Netwerk

n Server

n MediaSense

n CUBE

n Afstemming

n Gebeurtenissen

n Onbekend

Mislukt Zoek contacten op basis van mislukking voor spraakopname
en/of schermopname.

Spraak Hiermee zoekt u contacten met spraak. U kunt uit de vol-
gende opties kiezen:

n Fout—Filteren op mislukte opnames.

n Geslaagd—Filteren op geslaagde opnames.

n Onbekend—Filteren op onbekende opnames.

Scherm Hiermee zoekt u contacten per scherm. U kunt uit de vol-
gende opties kiezen:

n Fout—Filteren op mislukte opnames.

n Geslaagd—Filteren op geslaagde opnames.

n Onbekend—Filteren op onbekende opnames.

Aanmelden Zoek contacten op aanmeldingstype.
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Veld Beschrijving

PC aan-
gemeld

Zoek contacten op basis van pc-aanmelding. U kunt uit de vol-
gende opties kiezen:

n Ja—Filteren op pc's die zijn aangemeld.

n Nee—Filteren op pc's die niet zijn aangemeld.

n Onbekend—Filteren op pc's die een onbekende aan-
meldstatus hebben

ACD aan-
gemeld

Zoek contacten op basis van ACD-aanmelding. U kunt uit de
volgende opties kiezen:

n Ja—Filteren op ACD's die zijn aangemeld.

n Nee—Filteren op ACD's die niet zijn aangemeld.

n Onbekend—Filteren op ACD's die een onbekende aan-
meldstatus hebben

Zoeken Zoek naar agents die actief contacten opnemen.

Alles wissen Met deze knop geeft u alle resultaten weer. Iedereen die is
geconfigureerd, wordt in de lijst weergegeven, ook al hebben
ze geen licentie.

Annuleren Sluiten zonder wijzigingen op te slaan.

Opnamebewaking beheren

n Als u velden wilt configureren in de tabel van Opnamebewaking, klikt u
op Instellingen in de tabelwerkbalk van Opnamebewaking, klikt u op
een tabblad, schakelt u het selectievakje in naast de veldnamen die u wilt
weergeven in de tabel. Herhaal deze stappen voor elk tabblad en klik
vervolgens op Toepassen.

In de tabel van Opnamebewaking worden de velden weergegeven die u
hebt geselecteerd.
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n Als u een kolom naar een andere locatie wilt verplaatsen, klikt u op de
kolomkop en op de kolominhoud en sleept u de kolom naar een nieuwe
locatie.

n Als u wilt filteren op actieve gesprekken, kiest u een van de volgende
opties:

l Typ tekst in het veld Rijen filteren.

l Klik op Filters definiëren, vul de velden en klik vervolgens op Zoe-
ken.

In de tabel van Opnamebewaking worden de gebruikers weergegeven die
voldoen aan uw zoekcriteria.
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Toepassingsbeheer

De toepassing Toepassingsbeheer wordt gebruikt door systeembeheerders voor
het configureren van productkenmerken. Als gebruikers toegang hebben tot
meerdere producten, zijn alle configureerbare kenmerken voor de producten
beschikbaar via deze toepassing. Producten moeten worden uitgevoerd voor de
bijbehorende configureerbare voorzieningen om beschikbaar te zijn.

Prestatiebeheer

De pagina's in deze sectie van Toepassingsbeheer worden gebruikt door
beheerders om prestatiefuncties van het product te configureren.

In Call Recording and Quality Management kunt u via Prestatiebeheer de
gamificatiefunctie configureren.

Navigatie in lange weergave

Het navigatiedeelvenster links van elke pagina in Prestatiebeheer wordt de
'lange weergave' genoemd.
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Gebruik de lange weergave om naar boven en beneden te navigeren op de
pagina. Een navigatiekoppeling in de lange weergave wordt blauw en vet
weergegeven wanneer u deze selecteert en de desbetreffende sectie van de
pagina wordt verplaatst naar het begin van het venster.

Vinkjes naast elke navigatiekoppeling geven aan of een gedeelte van de pagina
is voltooid of niet. Wanneer alle koppelingen zijn gemarkeerd, hebt u alle
informatie opgegeven die nodig is voor het configureren van dat record.

Gamificatie configureren

Op de pagina's in deze sectie van Prestatiebeheer kunt u gamificatie-instellingen
configureren.

Opmerking: Alleen systeembeheerders hebben toegang tot
Configuratie Gamificatie.

De volgende pagina's zijn beschikbaar:

n Punten

n Niveaus

n Prestatiecategorieën

n Prestatiegegevens verzamelen

Punt

Op de pagina Punt kunt u punten toekennen aan een bereik van scores voor
een enkele meetwaarde.

Er zijn twee of meer van deze bereiken, waarbij puntwaarden zijn gekoppeld aan
elk bereik, vereist. U kunt punten definiëren voor maximaal 10 bereiken.

Voorbeeld:

Begin bereik Einde bereik (t/m) Punten

- 10 -5

10 20 -3

20 40 0

186



Toepassingsbeheer

Begin bereik Einde bereik (t/m) Punten

40 60 1

60 90 3

90 - 5

Het begin van het bereik voor de eerste rij is altijd - (wat alles onder het einde
van het bereik betekent).

Het einde van het bereik voor de laatste rij is altijd - (wat alles boven het begin
van het bereik betekent).

Geen punten versus 0 punten

Er moet een belangrijk onderscheid worden gemaakt tussen 'geen punten' en '0
(nul) punten'.

'0 punten' betekent dat u een 0 hebt gescoord op basis van het puntensysteem
dat is gedefinieerd.

'Geen punten' betekent dat er geen meetwaarden voor een agent aanwezig zijn
op een bepaalde dag, waardoor het niet mogelijk is een score vast te stellen.

Punten beheren

Gebruik de pagina Punten (Prestatiebeheer > Gamificatie > Punten) om punten
te maken en beheren. Punten worden toegekend aan scorebereiken voor één
meetwaarde.

Hieronder worden de velden op de pagina beschreven.

Veld Beschrijving

Naam puntenbereik Voer de naam in van het puntenbereik.

Puntenbereik selec-
teren

Selecteer een puntenbereik.

Begin De waarde in de kolom Begin bereik is exclusief en
alleen-lezen. De waarde hierin wordt overgenomen
uit de kolom Einde bereik in de vorige rij.
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Veld Beschrijving

Einde Voer een geheel getal in voor het einde van het
bereik.

Punten Voer een geheel getal in voor het begin en einde van
het bereik.

Als u een puntenbereik wilt verwijderen, klikt u op Verwijderen rechts van het
puntenbereik.

Niveaus

Gamificatieniveaus kunnen worden gekoppeld aan badges, die het
prestatieniveau van de agent aangeven. Elk niveau is gebaseerd op een
specifieke puntenwaarde. Wanneer een agent het minimum aantal punten voor
het volgende niveau behaalt, krijgt deze agent een nieuwe badge.

Op de pagina Niveaus kunt u niveaugroepen maken, een badge koppelen aan
elk niveau en een periodebereik definiëren voor elk niveau. Door het
periodebereik (in dagen) in te stellen voor elk niveau, bepaalt u hoe ver u terug
wilt gaan in de tijd om gegevens te verzamelen voor het bepalen van de scores.

Bijvoorbeeld: U kunt een periodebereik opgeven om gegevens te
verzamelen van de afgelopen 30 dagen.

U kunt minimaal drie niveaus opgeven. Het bereik voor het eerste niveau omvat
negatieve waarden. Het eerste niveau is vereist en kan niet worden verwijderd.
Het tweede niveau is het bereik voor de minimumwaarde. Het tweede niveau
moet een waarde zijn van 0 of hoger. Het derde niveau is het bereik voor de
maximumwaarde.

In de widget Gamificatiescore van de toepassing Dashboard worden geen
activiteiten in de voortgangsbalk weergegeven als de score lager is dan 0.

Niveaus beheren

Gebruik de pagina Niveaus (Prestatiebeheer > Gamificatie > Niveaus) om
niveaugroepen te maken en beheren.

Hieronder worden de velden op de pagina beschreven.
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Veld Beschrijving

Naam nieuw niveau Voer de naam in van de niveaugroep.

Niveau selecteren Selecteer een niveaugroep.

Geef het peri-
odebereik voor dit
niveau op

Voer het aantal dagen voor dit periodebereik in.

Niveau Hier wordt het nummer van het niveau weergegeven.
De waarde in dit veld kan niet worden bewerkt.

Punten Voer een geheel getal in voor de punten.

Badge Kies een badge uit de vervolgkeuzelijst.

Als u een niveau wilt verwijderen, klikt u op Verwijderen rechts van het niveau.

Prestatiecategorieën

Op de pagina Prestatiecategorieën kunt een prestatiegroep maken en
meetwaarden, niveaus en agents aan die groep toewijzen.

Prestatiecategorieën beheren

Gebruik de pagina Prestatiecategorieën beheren (Prestatiebeheer > Gamificatie
> Prestatiecategorieën) om gamificatie-prestatiegroepen te maken en beheren.
Hier kunt u puntmeetwaarden, niveaus en gebruikers toewijzen om
gamificatiescores te creëren.

Hieronder worden de velden op de pagina beschreven.

Veld Beschrijving

Naam prestatiegroep Voer de naam in van de prestatiecategorie.
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Veld Beschrijving

Prestatiecijfers selec-
teren

Selecteer de gewenste prestatiegegevens. U kunt de
volgende opties selecteren:

n Overeensteming—hiermee haalt u de over-
eenstemmingsgegevens van de agent op uit
WFM

n Kwaliteit—hiermee haalt u de prestatiegegevens
van de agent op uit evaluaties in Call Recording
and Quality Management

Niveau selecteren Selecteer de naam van een niveau.

Puntenbereik selec-
teren

Selecteer de naam van een puntenbereik.

Filter Voer in dit veld de naam in van de groep, het team of
de agent om snel lijsten van groepen, teams of agents
te doorzoeken.

Groep, team of agent Selecteer de groep, het team of de agents die u wilt
toewijzen aan deze prestatiecategorie.

Prestatiegegevens verzamelen

Op de pagina Prestatiegegevens verzamelen kunt u de manier configureren
waarop historische gegevens moeten worden teruggehaald door de
gamificatieservice. Dit is vooral handig in nieuwe installaties van
Prestatiebeheer waar al enige tijd voordat de gamificatiefunctie bestond, reeds
bestaande meetgegevens zijn verzameld.

Prestatiegegevens worden elke dag automatisch vastgelegd, dus deze optie is
gewoonlijk niet nodig voor perioden na de installatiedatum.

De prestatieverzamelaar beheren

Gebruik de pagina Prestatiegegevens verzamelen (Prestatiebeheer > Gamificatie
> Prestatiegegevens verzamelen) om historische prestatiegegevens te
verzamelen voor gamificatieberekeningen.

Hieronder worden de velden op de pagina beschreven.
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Veld Beschrijving

Prestatiecijfers selec-
teren

U kunt bepalen welke informatie wordt opgehaald of
overgedragen (pull en push) op basis van de
instelling van de verbindingsconfiguratie voor die
meetwaarde.

Datumbereik Selecteer een datumbereik.

Filter Voer in dit veld de naam in van de groep, het team of
de agent om snel lijsten van groepen, teams of agents
te doorzoeken.

Groep, team of agent Selecteer de groep, het team of de agents die u wilt
toewijzen aan deze prestatieverzamelaar.
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De toepassing Rapporteren is een gemeenschappelijke toepassing (voor meer
producten) die rapporten bevat voor alle producten waarbij u bent aangemeld.
Tot welke rapporten u toegang hebt, wordt bepaald door uw rol.

Rapportrollen en -bereik

Het bereik van de toepassing Rapporteren is gebaseerd op uw hoogste rol. Als u
een supervisor en een agent bent, is uw toegang tot de toepassing Rapporteren
gebaseerd op de supervisorrol.

Met de toepassing Rapporteren kunt u een rapport en het bereik van het
rapport kiezen (specifieke groep, specifiek team of specifieke agent). Het bereik
van het rapport is gebaseerd op de laagste selectie die u in de toepassing
Rapporteren kiest.

In de volgende tabel worden de filterkeuzes weergegeven die in de toepassing
Rapporteren beschikbaar voor u zijn op basis van rol.

Rapporten Rollen

Scores voor alle gegevens Agent of kenniswerker

Supervisor + agent

Supervisor + kenniswerker

Manager

Grafiek evaluatietotalen Agent of kenniswerker

Supervisor + agent

Supervisor + kenniswerker

Manager

Rollen en bereik filteren voor Evaluatierapporten
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Rapporten Rollen

Evaluatiescores Agent of kenniswerker

Supervisor + agent

Supervisor + kenniswerker

Manager

Grafiek contacttotalen Agent of kenniswerker

Supervisor + agent

Supervisor + kenniswerker

Manager

Sectiescores Agent of kenniswerker

Supervisor + agent

Supervisor + kenniswerker

Manager

Trendgrafiek agent Agent of kenniswerker

Supervisor + agent

Supervisor + kenniswerker

Manager

Vraagscores Agent of kenniswerker

Supervisor + agent

Supervisor + kenniswerker

Manager

Evaluatie score agent Agent of kenniswerker

Supervisor + agent

Supervisor + kenniswerker

Manager
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Rapporten Rollen

Grafiek kwaliteitsgemiddelden Agent of kenniswerker

Supervisor + agent

Supervisor + kenniswerker

Manager

Prestatie evaluator Manager

Contactgegevens Agent of kenniswerker

Supervisor + agent

Supervisor + kenniswerker

Manager

Kalibratie evaluatie Manager

Evaluator

Rapporten Rollen

Toegang per gebruiker opnemen Systeembeheerder

Telefoniebeheerder

Archiefgebruiker

Manager

Toegang per contact opnemen Systeembeheerder

Telefoniebeheerder

Archiefgebruiker

Manager

Rollen en bereik filteren voor Systeemrapporten
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Rapporten Rollen

Status gebruikersopnamen Systeembeheerder

Telefoniebeheerder

Manager

Supervisor

Systeemstatus Systeembeheerder

Telefoniebeheerder

Controlespoor Systeembeheerder

Een rapport uitvoeren

Volg deze stappen om een rapport uit te voeren:

1. Klik in de werkbalk van de toepassing Rapporteren op een van deze knop-
pen:

n De knop voor het product waarvan u de rapporten wilt uitvoeren.
Als u werkt met een gedeelde aanmelding, ziet u een knop voor elk
product.

n Klik op de knop Opgeslagen voor het openen van rapporten die al
zijn ingesteld en opgeslagen voor hergebruik.

2. Klik op de resulterende pagina op het rapport dat u wilt uitvoeren om de
instelpagina van dat rapport weer te geven.

3. Geef de instellingen voor het rapport op. Kies de criteria,het datum-
bereik, de bestandsindeling en de velden die in het rapport moeten wor-
den opgenomen.

4. Als WFM zo is geconfigureerd dat het rapporten e-mailt en als uw rol u
daartoe in staat stelt, kunt u de herhaling van het rapport instellen. U
kunt instellen dat het rapport automatisch met opgegeven intervallen
wordt uitgevoerd gedurende een bepaalde of onbepaalde tijdsduur.
Periodieke rapporten worden toegezonden aan de e-mailadressen die u
invoert in het gedeelte Bestemming. Er moet minimaal één e-mailadres
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worden ingevoerd. E-mailadressen moeten van elkaar worden gescheiden
door een puntkomma, bijvoorbeeld:

johan.smidt@voorbeeld.com;maria.janssen@voorbeeld.com

Opmerking: Als u de functie Herhaling wilt gebruiken, moet u het
rapport opslaan voor toekomstig gebruik.

5. Klik op Rapport uitvoeren om het rapport meteen uit te voeren of op
Opslaan als om het rapport op te slaan voor toekomstig gebruik.

Aanbevolen werkwijzen voor het uitvoeren van een rapport

Wanneer u meerdere grote rapporten opvraagt, is het mogelijk dat er op een
bepaald moment onvoldoende geheugen beschikbaar is. De beste werkwijze is
om alleen dat op te vragen wat u wilt bekijken. Als u een rapport uitvoert met
minder records, is er minder geheugen nodig en wordt het rapport sneller
uitgevoerd. Gebruik de volgende richtlijnen bij het genereren van een rapport:

n Zorg ervoor dat u voordat u een rapport uitvoert, weet welke gegevens u
wilt weergeven en hoe u deze gegevens het best kunt filteren. Als u de
resultaten weet te beperken tot enkele honderden evaluaties, contacten of
gebeurtenissen, zullen de zoekopdrachten die worden gebruikt om de
gegevens te genereren, op een enkele uitzondering na, snel resultaten
geven waarbij het geheugengebruik minimaal is.

n Gebruik het kleinst mogelijke datumbereik. Als uw -database een groot
aantal evaluaties bevat, zal het uitvoeren van rapporten voor een kleiner
datumbereik, minder geheugen in beslag nemen. Bedenk eerst hoeveel
gegevens een rapport zal retourneren voordat u besluit een rapport uit te
voeren voor een heel jaar.

n Probeer voor het rapport Evaluatie score agent geen tijdsperiode op te
vragen die meer dan 50 evaluaties voor de agent oplevert.

n Gebruik vele gerichte zoekopdrachten in plaats van één grote
zoekopdracht.

n Gebruik groeps-, team- en agentfilters om een kleinere hoeveelheid
gegevens te krijgen in plaats van een rapport uit te voeren voor alle
groepen of teams in uw systeem.

197



Rapporteren

n Wilt u een rapport uitvoeren voor meerdere teams of groepen tegelijk,
selecteer dan de specifieke groepen of teams waarvan u de gegevens in uw
rapport wilt bekijken. De rapporten worden veel sneller gegenereerd en de
kans op mislukte rapporten is veel kleiner wanneer u een rapport uitvoert
per team in plaats van één rapport voor alle teams.

n Controleer of een rapport volledig is uitgevoerd voordat u een ander
rapport opvraagt. Er wordt minder geheugen gebruikt als er minder
rapporten tegelijk worden uitgevoerd.

Punten om te onthouden

Wanneer u rapporten uitvoert, moet u denken aan de volgende punten:

n Wanneer u een rapport opslaat, worden de instellingen voor dat rapport
opgeslagen. U kunt bijvoorbeeld een rapport opslaan voor de ene groep,
team of agent, en het rapport vervolgens aanpassen en opslaan voor een
andere groep, team of agent.

n In sommige rapporten kunt u de velden kiezen die in het rapport
verschijnen, en de volgorde waarin deze velden verschijnen. Wanneer u
op Rapport uitvoeren of Opslaan als klikt, worden de geselecteerde velden
de standaardvelden voor het rapport.

n Supervisors, managers, evaluatoren en archiefgebruikers kunnen plannen
dat een rapport op periodieke basis wordt uitgevoerd en opgeven wanneer
het uitvoeren plaatsvindt. Het rapport wordt per e-mail verzonden aan
opgegeven e-mailadressen.

n De e-mail voor een gepland rapport omvat het e-mailadres van de
gebruiker die het rapport heeft gepland in het veld Van. Als het e-
mailadres van de gebruiker niet beschikbaar is, wordt dit e-mailadres
gebruikt <Voornaam>.<Achternaam>@automated.report. Waarbij
<Voornaam> en <Achternaam> worden vervangen door de naam van de
gebruiker.

n Wanneer u een standaardrapport uitvoert, is de standaardwaarde die
vooraf gaat aan de titel van elk rapport dat kan worden uitgevoerd voor
een groep, team of agent, een variabele. Deze variabele verandert,
afhankelijk van de opties die u selecteert wanneer u een rapport genereert
en het rapport wordt een overzicht voor een groep, team of agent.
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l Als u bent aangemeld als een manager, is Groep de standaardwaarde
die aan elke rapporttitel wordt toegevoegd.

l Als u een supervisor bent, is Team de standaardwaarde die aan elke
rapporttitel wordt toegevoegd.

l Als u een agent bent, is Agent de standaardwaarde die aan elke
rapporttitel wordt toegevoegd.

Bijvoorbeeld: Als u een manager bent en u genereert een rapport
voor Evaluatiescores met de standaardinstellingen, is de titel van het
rapport "Evaluatiescores groep". Als u een team uit de teamlijst kiest,
is de titel van het rapport "Evaluatiescores team". Als u een agent uit
de lijst Agent kiest, is de titel van het rapport "Evaluatiescores agent".

Het rapportlogo aanpassen

Rapportuitvoer in de HTML-, PDF- en XLS-indeling bevat een logo in de
linkerbovenhoek naast de titel van het rapport.

Een beheerder kan het logo aanpassen door het standaardlogo te vervangen
door een nieuw logo. Dit kan een beheerder doen in het
hulpprogramma Systeem Configuratie instellen (PostInstall.exe).

Zie "Rapportlogo configureren" in the installatiehandleiding van de server
voor informatie over het aanpassen van het rapportlogo.

Rapportfilters

In de volgende tabel worden de filters voor beschikbare rapporten beschreven.
Deze velden verschijnen wanneer u een rapport selecteert om uit te voeren. De
velden worden gegroepeerd volgens de plaats van verschijnen.

De waarden in de velden worden opgeslagen wanneer u op Zoeken klikt.

Rapportfilters Beschrijving

Datum(s)

Begindatum De begindatum voor deze rapportperiode.

Rapportfilters
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Rapportfilters Beschrijving

Einddatum De einddatum voor deze rapportperiode.

Datumbereik Voer een rapport uit voor een datumbereik. De volgende
opties zijn mogelijk:

n Vandaag—De huidige dag.

n Gisteren—De vorige dag.

n Morgen—De volgende dag.

n In de afgelopen week—De laatste zeven dagen.

n In de afgelopen maand—De laatste 30 dagen.

n In het afgelopen jaar—De laatste 365 dagen.

Specifieke
datum

Voer een rapport uit voor een kalenderdatum. De stan-
daarddatum is vandaag wanneer u overschakelt van Datum-
bereik naar Specifieke datum.

criteria

Groep Alle beschikbare groepen in het bereik van de gebruiker.
(Afhankelijk van het rapporttype kunt u een of meer groe-
pen selecteren.) Voor bepaalde rapporten wordt Groep
alleen gebruikt om te filteren en verschijnt deze niet in het
rapport.

Team Alle beschikbare teams in het bereik van de gebruiker.
(Afhankelijk van het rapporttype kunt u een of meer teams
selecteren.) Voor bepaalde rapporten wordt Team alleen
gebruikt om te filteren en verschijnt deze niet in het rap-
port.

Agent Alle beschikbare agenten in het bereik van de gebruiker.
(Afhankelijk van het rapporttype kunt u een of meer agen-
ten selecteren.)
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Rapportfilters Beschrijving

Gebied Alle bewerkbare gebieden binnen het bereik van de
gebruiker. (U kunt meer dan één gebied selecteren.)

Dit filter is alleen aanwezig in het rapport Details
controleren.

Actie Alle mogelijke acties binnen het bereik van de gebruiker. (U
kunt meer dan één actie selecteren.)

Dit filter is alleen aanwezig in het rapport Details
controleren.

Gebruiker Alle gebruikers die gesprekken in de opnamearchieven heb-
ben geraadpleegd. (U kunt meer dan één gebruiker selec-
teren.)

Dit filter verschijnt alleen in het rapport Toegang per
gebruiker opnemen.

Alles selec-
teren

Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden alle agenten of
teams in de lijst geselecteerd. Dit selectievakje is standaard
uitgeschakeld. (Of u de mogelijkheid hebt om alles te selec-
teren, hangt af van het rapporttype en uw rol.)

Formulier

Evaluatie Alle beschikbare evaluatieformulieren. (Afhankelijk van het
rapporttype kunt u een of meer rapporten selecteren.)

Als slechts één evaluatieformulier beschikbaar is, verschijnt
de naam van het evaluatieformulier in de vervolgkeuzelijst
Evaluatieformulier als het standaardevaluatieformulier. Als
meer dan één evaluatieformulier beschikbaar is, is Alle de
standaardoptie.

Niveau
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Rapportfilters Beschrijving

Niveau Het niveau van de gebeurtenis. Kies een of meer van de vol-
gende opties.

n ALLE—Hiermee worden alle berichten op
gebeurtenisniveau weergegeven.

n INFO—Hiermee worden alleen informatieve berichten
weergegeven. Dit is geen fout, maar gerelateerde
informatie die nuttig kan zijn bij het oplossen van
problemen.

n WAARSCHUWING—Hiermee worden alleen
waarschuwingsberichten weergegeven. Er is een
storing die voor ongemakken kan zorgen, maar die de
werking van het programma niet belemmert.

n FOUT—Hiermee worden alleen foutberichten
weergegeven. Het programma kan niet doorgaan.

Dit filter verschijnt alleen in het rapport Status
gebruikersopnamen en het rapport Systeemstatus.

Opmaak
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Rapportfilters Beschrijving

Uitvoer De volgende opties zijn beschikbaar.

n HTML—Rapporten in HTML-indeling kunnen worden
weergegeven en afgedrukt met een webbrowser.
Wanneer u deze optie selecteert en op Rapport
genereren klikt, verschijnt het rapport in de browser.
HTML is de standaardoptie.

n PDF—Rapporten in PDF-indeling kunnen worden
weergegeven en afgedrukt met Adobe Acrobat versie
6.0 of hoger. U kunt Adobe Acrobat Reader gratis
downloaden vanaf www.adobe.com. Wanneer u deze
optie selecteert en op Rapport genereren klikt,
verschijnt het dialoogvenster Bestand downloaden. U
kunt het PDF-bestand openen of opslaan.

n CSV—Rapporten in CSV-indeling (comma separated
values) kunnen worden weergegeven en afgedrukt via
een spreadsheet of een tekstverwerkingsprogramma
voor verdere bewerking. Er kunnen kleine verschillen
optreden tussen de CSV-rapporten en de HTML/PDF-
rapporten door de beperkingen van de
bestandsindeling. Wanneer u deze optie selecteert en
op Rapport genereren klikt, verschijnt het
dialoogvenster Bestand downloaden. U kunt het CSV-
bestand openen of opslaan.

De standaardbestandsnaam voor een PDF- of CSV-rapport is
<rapportnaam>_<huidige datum>.<extensie>, bijvoorbeeld
rapport_scores_alle_gegevens_20113.18.pdf.

Opmerking: Als het rapport niet worden geopend in
PDF- of CSV-indeling, controleert u of de instellingen
voor de webbrowser correct zijn. In Microsoft Internet
Explorer moet u de optie Inschakelen kiezen voor
Automatisch vragen bij downloads van bestanden.
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Rapportfilters Beschrijving

Velden

Beschikbaar De kolommen die beschikbaar zijn voor het rapport. Deze
kolommen verschijnen niet in het rapport.

Geselecteerd De kolommen die in het rapport verschijnen, en de volg-
orde waarin deze kolommen verschijnen. Dit zijn de stan-
daardkolommen voor het rapport wanneer u op Rapport
uitvoeren klikt.

Herhaling—De Herhaling-velden worden alleen weergegeven als in Quality
Management-beheerder onder Ondernemingsinstellingen het selectievakje E-
mailen van rapporten toestaan is ingeschakeld.

Opmerking: Als u de functie Herhaling wilt gebruiken, moet u het
rapport opslaan voor toekomstig gebruik.

Uit Dit rapport wordt niet automatisch uitgevoerd. De optie Uit
is de standaardinstelling.
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Rapportfilters Beschrijving

Aan Dit rapport wordt automatisch uitgevoerd op de opgegeven
dagen en tijd. U hebt de volgende opties:

n Uitvoeren op elke <dag van week> om <tijd>: waarin
<dag van week> een of meer dagen van de week
aangeeft waarop het rapport wordt uitgevoerd en <tijd>
de tijd aangeeft, met intervallen van 30 minuten,
waarop het rapport wordt uitgevoerd. De
standaardwaarde voor dag en tijd is zondag om 12:00
u.

n Elke maand uitvoeren op dag <dag van maand> om
<tijd>: waarin <dag van maand> de dag (1-31 en Laatste
dag) aangeeft in de maand waarin het rapport wordt
uitgevoerd. Gebruik de optie Laatste dag om het
rapport op de laatste dag van de maand uit te voeren.
De standaardwaarde voor dag en tijd is de 1e om 12:00
u.

Uitvoering

Begindatum De eerst mogelijke dag waarop het rapport automatisch kan
worden uitgevoerd.

Geen eind-
datum

Periodiek ingeplande rapporten hebben geen einddatum.
Het rapport wordt steeds opnieuw uitgevoerd.

Einde na <aan-
tal> exem-
plaren

De uitvoering van het rapport eindigt na <aan-
tal>exemplaren, waarbij <aantal> het aantal keren is dat het
rapport word tuitgevoerd (van 1-999).

Einddatum De laatste dag waarop het periodieke rapport wordt uit-
gevoerd.

Bestemming
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Rapportfilters Beschrijving

Adressen Het e-mailadres van elke persoon die dit rapport ontvangt.
De e-mailadressen moeten van elkaar worden gescheiden
met een puntkomma. Dit veld kan maximaal 1350 tekens
bevatten of circa 50-60 e-mailadressen.

QM-rapporten

Voor Call Recording and Quality Management zijn de volgende typen rapporten
beschikbaar:

n Evaluatierapporten

n Systeemrapporten

Opmerking: Scores worden afgerond voor afzonderlijke secties van
evaluatieformulieren. In rapporten met sectiegemiddelden voor agenten,
teams en groepen worden de sectiescores eerst opgeteld en worden de
gemiddelden berekend voordat de scores worden afgerond. Daardoor wijkt
het gemiddelde dat in rapporten wordt weergegeven enigszins af van het
getal dat wordt verkregen door de sectiescores die worden weergegeven in
een evaluatieformulier, op te tellen en te middelen.

Call Recording and Quality Management geeft de tijd op twee verschillende
manieren weer, afhankelijk van de locatie.

De tijd die bij een contact hoort, wordt in Call Recording and Quality
Management weergegeven als de tijd waarop het contact plaatsvond op de
locatie van de agent in een notatie die van toepassing is op de locatie. Als de
agent zich bijvoorbeeld in Chicago bevindt, is de tijd voor contacten van deze
agent Central Standard Time (CST).

Het contact geeft ook de afkorting voor de lokale tijdzone weer. Als de tijdzone
van een contact onbekend is bij Unified Workforce Optimization, wordt de tijd
weergegeven als Greenwich Mean Time (GMT).

In alle rapporten van Call Recording and Quality Management, behalve in de
rapporten Systeemstatus en Status gebruikersopnamen, is de tijd die is
gekoppeld aan een contact, de tijd dat het contact plaatsvond op de locatie van
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de agent. De tijd wordt getoond in een notatie die van toepassing is op de locatie
en de bijbehorende tijdzone.

In rapporten met de systeemstatus en de status van gebruikersopnamen, heeft
de tijd die aan het contact is gekoppeld een notatie die van toepassing is op de
locatie, plus de GMT-offset. De tijd voor een contact dat door een agent in
Chicago wordt gemaakt om 3:42 PM (CST), wordt weergegeven als 9:42 PM
GMT -06:00.

Evaluatierapporten

De volgende evaluatierapporten zijn beschikbaar voor Call Recording and
Quality Management.

n Scores voor alle gegevens

n Evaluatiescores

n Sectiescores

n Vraagscores

n Prestatie evaluator

n Grafiek kwaliteitsgemiddelden

n Grafiek evaluatietotalen

n Grafiek contacttotalen

n Trendgrafiek agent

n Evaluatie score agent

n Contactgegevens

n Kalibratie evaluatie

Scores voor alle gegevens

In het rapport Scores voor alle gegevens worden alle gezamenlijke
evaluatiescores weergegeven. De velden die in het rapport verschijnen, worden
in hun standaardvolgorde van links naar rechts weergegeven zoals ze ook in
het rapport verschijnen, en ze zijn met een hyperlink gekoppeld aan hun
definitie in de Verklarende lijst met veldnamen voor rapportage.

Met de sjabloon Scores voor alle gegevens kunt u de volgende rapporten
genereren.
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n Alle gegevens groepsscores—Als u dit rapport wilt weergeven, kiest u een
groep.

n Alle gegevens teamscores—Als u dit rapport wilt weergeven, kiest u een
groep en team.

n Alle gegevens agentscores—Als u dit rapport wilt weergeven, kiest u een
groep, team en agent.

De volgende velden kunnen in dit rapport voorkomen:

STARTEN

De begindatum voor deze rapportperiode.

EINDE

De einddatum voor deze rapportperiode.

GROEP

De naam van de groep.

TEAM

De naam van het team.

ACHTERNAAM

De achternaam van de agent of evaluator.

VOORNAAM

De voornaam van de agent of evaluator.

AGENT-ID

De systeem-id van de agent.

FORMULIER

De naam van het evaluatieformulier.
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OPNAMEN

Het aantal opnamen.

EVALUATIES

Het totaal aantal evaluaties.

BOVEN

Het aantal geëvalueerde contacten dat de verwachtingen overtreft.

VOLDOET

Het aantal geëvalueerde contacten dat voldoet aan de verwachtingen.

ONDER

Het aantal geëvalueerde contacten die onder de verwachtingen liggen.

GEMIDDELDE SCORE (%)

De gemiddelde score van een van de volgende items: Formulier, Sectie
en Vraag.

GEWICHT SECTIE

Een percentage dat is toegepast op een sectie in een evaluatieformulier.
De som van gewichten voor secties in een evaluatieformulier is 100%.

SECTIE

De naam van de sectie in het evaluatieformulier.

VRAAG

De werkelijke vraag die in het evaluatieformulier verschijnt.

GEWICHT VRAAG

Een percentage dat is toegepast op een vraag in een evaluatieformulier.
De som van gewichten van vragen in een sectie van een
evaluatieformulier is 100%.
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[AGENT]

Voor- en achternamen van agenten op basis van de selectiefiltercriteria
voor dit rapport.

[TEAM]

De naam van de teams op basis van de selectiefiltercriteria voor dit
rapport.

[GROEP]

De namen van de groepen op basis van de selectiefiltercriteria voor dit
rapport.

[FORMULIER]

De namen van de evaluatieformulieren op basis van de
selectiefiltercriteria voor dit rapport.

PAGINA

De huidige pagina van dit rapport en het totaal aantal pagina's voor dit
rapport.

UITVOERINGSDATUM

De datum waarop dit rapport is gegenereerd.

Evaluatiescores

In het rapport met evaluatiescores worden de scores voor elke evaluatie
weergegeven. De velden die in het rapport verschijnen, worden vermeld in de
volgorde waarin ze verschijnen en hebben een hyperlink naar hun definities in
de Verklarende lijst met veldnamen voor rapportage.

Met de sjabloon Evaluatiescores kunt u de volgende rapporten genereren.

n Evaluatiescores groep—Als u dit rapport wilt weergeven, kiest u een groep.

n Evaluatiescores team—Als u dit rapport wilt weergeven, kiest u een groep
en team.
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n Evaluatiescores agent—Als u dit rapport wilt weergeven, kiest u een groep,
team en agent.

De volgende velden kunnen in dit rapport voorkomen:

STARTEN

De begindatum voor deze rapportperiode.

EINDE

De einddatum voor deze rapportperiode.

AGENT-ID

De systeem-id van de agent.

ONDER

Het aantal geëvalueerde contacten die onder de verwachtingen liggen.

EVALUATIES

Het totaal aantal evaluaties.

BOVEN

Het aantal geëvalueerde contacten dat de verwachtingen overtreft.

VOORNAAM

De voornaam van de agent of evaluator.

FORMULIER

De naam van het evaluatieformulier.

[FORMULIER]

De namen van de evaluatieformulieren op basis van de
selectiefiltercriteria voor dit rapport.

GROEP

De naam van de groep.
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[GROEP]

De namen van de groepen op basis van de selectiefiltercriteria voor dit
rapport.

ACHTERNAAM

De achternaam van de agent of evaluator.

VOLDOET

Het aantal geëvalueerde contacten dat voldoet aan de verwachtingen.

PAGINA

De huidige pagina van dit rapport en het totaal aantal pagina's voor dit
rapport.

VRAAG

De werkelijke vraag die in het evaluatieformulier verschijnt.

GEWICHT VRAAG

Een percentage dat is toegepast op een vraag in een evaluatieformulier.
De som van gewichten van vragen in een sectie van een
evaluatieformulier is 100%.

OPNAMEN

Het aantal opnamen.

UITVOERINGSDATUM

De datum waarop dit rapport is gegenereerd.

SECTIE

De naam van de sectie in het evaluatieformulier.

GEWICHT SECTIE

Een percentage dat is toegepast op een sectie in een evaluatieformulier.
De som van gewichten voor secties in een evaluatieformulier is 100%.
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TEAM

De naam van het team.

[TEAM]

De naam van de teams op basis van de selectiefiltercriteria voor dit
rapport.

Sectiescores

Het rapport Sectiescores bevat de gemiddelde score voor elke sectie van een
evaluatieformulier voor een opgegeven periode. De gemiddelden kunnen
bestaan uit scores van meerdere evaluaties die hetzelfde formulier gebruiken.
De velden die in het rapport verschijnen, worden vermeld in de volgorde
waarin ze verschijnen en hebben een hyperlink naar hun definities in de
Verklarende lijst met veldnamen voor rapportage.

Met de sjabloon Sectiescores kunt u de volgende rapporten genereren.

n Sectiescores groep—Als u dit rapport wilt weergeven, kiest u een groep.

n Sectiescores team—Als u dit rapport wilt weergeven, kiest u een groep en
team.

n Sectiescores agent—Als u dit rapport wilt weergeven, kiest u een groep,
team en agent.

De volgende velden kunnen in dit rapport voorkomen:

STARTEN

De begindatum voor deze rapportperiode.

EINDE

De einddatum voor deze rapportperiode.

[AGENT]

Voor- en achternamen van agenten op basis van de selectiefiltercriteria
voor dit rapport.

AGENT-ID

De systeem-id van de agent.
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GEMIDDELDE SCORE (%)

De gemiddelde score van een van de volgende items: Formulier, Sectie
en Vraag.

ONDER

Het aantal geëvalueerde contacten die onder de verwachtingen liggen.

EINDE

De einddatum voor deze rapportperiode.

EVALUATIES

Het totaal aantal evaluaties.

BOVEN

Het aantal geëvalueerde contacten dat de verwachtingen overtreft.

VOORNAAM

De voornaam van de agent of evaluator.

[FORMULIER]

De namen van de evaluatieformulieren op basis van de
selectiefiltercriteria voor dit rapport.

FORMULIER

De naam van het evaluatieformulier.

[GROEP]

De namen van de groepen op basis van de selectiefiltercriteria voor dit
rapport.

GROEP

De naam van de groep.
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ACHTERNAAM

De achternaam van de agent of evaluator.

VOLDOET

Het aantal geëvalueerde contacten dat voldoet aan de verwachtingen.

PAGINA

De huidige pagina van dit rapport en het totaal aantal pagina's voor dit
rapport.

OPNAMEN

Het aantal opnamen.

UITVOERINGSDATUM

De datum waarop dit rapport is gegenereerd.

SECTIE

De naam van de sectie in het evaluatieformulier.

GEWICHT SECTIE

Een percentage dat is toegepast op een sectie in een evaluatieformulier.
De som van gewichten voor secties in een evaluatieformulier is 100%.

STARTEN

De begindatum voor deze rapportperiode.

TEAM

De naam van het team.

[TEAM]

De naam van de teams op basis van de selectiefiltercriteria voor dit
rapport.
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VRAAG

De werkelijke vraag die in het evaluatieformulier verschijnt.

GEWICHT VRAAG

Een percentage dat is toegepast op een vraag in een evaluatieformulier.
De som van gewichten van vragen in een sectie van een
evaluatieformulier is 100%.

Vraagscores

In het rapport Vraagscores worden de scores voor elke vraag weergegeven. De
velden die in het rapport verschijnen, worden vermeld in de volgorde waarin ze
verschijnen en hebben een hyperlink naar hun definities in de Verklarende lijst
met veldnamen voor rapportage.

Met de sjabloon Vraagscores kunt u de volgende rapporten genereren.

n Vraagscores groep—Als u dit rapport wilt weergeven, kiest u een groep.

n Vraagscores team—Als u dit rapport wilt weergeven, kiest u een groep en
team.

n Vraagscores agent—Als u dit rapport wilt weergeven, kiest u een groep,
team en agent.

De volgende velden kunnen in dit rapport voorkomen:

[AGENT]

Voor- en achternamen van agenten op basis van de selectiefiltercriteria
voor dit rapport.

AGENT-ID

De systeem-id van de agent.

GEMIDDELDE SCORE (%)

De gemiddelde score van een van de volgende items: Formulier, Sectie
en Vraag.

ONDER

Het aantal geëvalueerde contacten die onder de verwachtingen liggen.
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EINDE

De einddatum voor deze rapportperiode.

EVALUATIES

Het totaal aantal evaluaties.

BOVEN

Het aantal geëvalueerde contacten dat de verwachtingen overtreft.

VOORNAAM

De voornaam van de agent of evaluator.

[FORMULIER]

De namen van de evaluatieformulieren op basis van de
selectiefiltercriteria voor dit rapport.

FORMULIER

De naam van het evaluatieformulier.

[GROEP]

De namen van de groepen op basis van de selectiefiltercriteria voor dit
rapport.

GROEP

De naam van de groep.

ACHTERNAAM

De achternaam van de agent of evaluator.

VOLDOET

Het aantal geëvalueerde contacten dat voldoet aan de verwachtingen.

217



Rapporteren

PAGINA

De huidige pagina van dit rapport en het totaal aantal pagina's voor dit
rapport.

OPNAMEN

Het aantal opnamen.

UITVOERINGSDATUM

De datum waarop dit rapport is gegenereerd.

SECTIE

De naam van de sectie in het evaluatieformulier.

GEWICHT SECTIE

Een percentage dat is toegepast op een sectie in een evaluatieformulier.
De som van gewichten voor secties in een evaluatieformulier is 100%.

STARTEN

De begindatum voor deze rapportperiode.

TEAM

De naam van het team.

VRAAG

De werkelijke vraag die in het evaluatieformulier verschijnt.

GEWICHT VRAAG

Een percentage dat is toegepast op een vraag in een evaluatieformulier.
De som van gewichten van vragen in een sectie van een
evaluatieformulier is 100%.

Prestatie evaluator

Het rapport Prestatie evaluator biedt een overzicht van de productiviteit van alle
evaluatoren door het aantal evaluaties weer te geven die zij gedurende een
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bepaalde periode hebben uitgevoerd, en de gemiddelde score die zij tijdens deze
evaluaties hebben toegekend. De velden die in het rapport verschijnen, worden
vermeld in de volgorde waarin ze verschijnen en hebben een hyperlink naar
hun definities in de Verklarende lijst met veldnamen voor rapportage.

In het rapport verschijnen de volgende velden.

STARTEN

De begindatum voor deze rapportperiode.

EINDE

De einddatum voor deze rapportperiode.

ACHTERNAAM

De achternaam van de agent of evaluator.

VOORNAAM

De voornaam van de agent of evaluator.

GEBRUIKER-ID

De aanmeldingsnaam voor Windows (en het domein als het systeem
Active Directory gebruikt) van de persoon die de archieven heeft
geraadpleegd.

EVALUATIEFORMULIER

Het evaluatieformulier waarmee het contact is beoordeeld.

TOTAAL EVALUATIES

Het totaal aantal evaluaties tijdens de opgegeven periode met
gebruikmaking van het opgegeven evaluatieformulier.

GEMIDDELDE SCORE (%)

De gemiddelde score van een van de volgende items: Formulier, Sectie
en Vraag.
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[FORMULIER]

De namen van de evaluatieformulieren op basis van de
selectiefiltercriteria voor dit rapport.

PAGINA

De huidige pagina van dit rapport en het totaal aantal pagina's voor dit
rapport.

UITVOERINGSDATUM

De datum waarop dit rapport is gegenereerd.

Grafiek kwaliteitsgemiddelden

In het rapport Grafiek kwaliteitsgemiddelden worden de kwaliteitsgemiddelden
weergegeven. De velden die in het rapport verschijnen, worden vermeld in de
volgorde waarin ze verschijnen en hebben een hyperlink naar hun definities in
de Verklarende lijst met veldnamen voor rapportage.

Met de sjabloon Grafiek kwaliteitsgemiddelden kunt u de volgende rapporten
genereren.

n Grafiek kwaliteitsgemiddelden groep—Als u dit rapport wilt weergeven,
kiest u een groep.

n Grafiek kwaliteitsgemiddelden team—Als u dit rapport wilt weergeven,
kiest u een groep en team.

n Grafiek kwaliteitsgemiddelden agent—Als u dit rapport wilt weergeven,
kiest u een groep, team en agent.

De volgende velden kunnen in dit rapport voorkomen:

STARTEN

De begindatum voor deze rapportperiode.

EINDE

De einddatum voor deze rapportperiode.
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GROEPSGEMIDDELDE

De gemiddelde score van alle contacten die zijn geëvalueerd voor
agenten in de groep.

TEAMGEMIDDELDE

De gemiddelde evaluatiescore van alle evaluaties van het team.

GEMIDDELDE AGENT

De gemiddelde evaluatiescore van alle evaluaties van de agent.

[AGENT]

Voor- en achternamen van agenten op basis van de selectiefiltercriteria
voor dit rapport.

[TEAM]

De naam van de teams op basis van de selectiefiltercriteria voor dit
rapport.

[GROEP]

De namen van de groepen op basis van de selectiefiltercriteria voor dit
rapport.

[FORMULIER]

De namen van de evaluatieformulieren op basis van de
selectiefiltercriteria voor dit rapport.

PAGINA

De huidige pagina van dit rapport en het totaal aantal pagina's voor dit
rapport.

UITVOERINGSDATUM

De datum waarop dit rapport is gegenereerd.
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Grafiek evaluatietotalen

In het rapport Grafiek evaluatietotalen worden evaluatietotalen per maand
weergegeven. De velden die in het rapport verschijnen, worden vermeldin de
alfabetische volgorde waarin ze verschijnen en hebben een hyperlink naar hun
definities in de Verklarende lijst met veldnamen voor rapportage.

Met de sjabloon Grafiek evaluatietotalen kunt u de volgende rapporten
genereren.

n Grafiek evaluatietotalen groep—Als u dit rapport wilt weergeven, kiest u
een groep.

n Grafiek evaluatietotalen team—Als u dit rapport wilt weergeven, kiest u
een groep en team.

n Grafiek evaluatietotalen agent—Als u dit rapport wilt weergeven, kiest u
een groep, team en agent.

De volgende velden kunnen in dit rapport voorkomen:

STARTEN

De begindatum voor deze rapportperiode.

EINDE

De einddatum voor deze rapportperiode.

TOTAAL HOGER

Het totaal aantal geëvalueerde contacten waarvan de scores de
verwachtingen overtreffen. Het standaard scorebereik is 90–100%. De
beheerder kan dit bereik wijzigen.

TOTAAL VOLDOET

Het totaal aantal geëvalueerde contacten waarvan de scores voldoen aan
de verwachtingen. Het standaardscorebereik is 75-89%. Dit bereik kan
worden gewijzigd door de beheerder.
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TOTAAL ONDER

Het totaal aantal geëvalueerde contacten waarvan de scores lager zijn dan
verwacht. Het standaard scorebereik is 0–74%. De beheerder kan dit
bereik wijzigen.

[AGENT]

Voor- en achternamen van agenten op basis van de selectiefiltercriteria
voor dit rapport.

[TEAM]

De naam van de teams op basis van de selectiefiltercriteria voor dit
rapport.

[GROEP]

De namen van de groepen op basis van de selectiefiltercriteria voor dit
rapport.

[FORMULIER]

De namen van de evaluatieformulieren op basis van de
selectiefiltercriteria voor dit rapport.

PAGINA

De huidige pagina van dit rapport en het totaal aantal pagina's voor dit
rapport.

UITVOERINGSDATUM

De datum waarop dit rapport is gegenereerd.

Grafiek contacttotalen

In het rapport Grafiek contacttotalen wordt voor een opgegeven groep het totaal
aantal opnamen en evaluaties per maand voor kwaliteitsbeheer weergegeven.
De velden die in het rapport verschijnen, worden in hun standaardvolgorde van
links naar rechts weergegeven zoals ze ook in het rapport verschijnen, en ze
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zijn met een hyperlink gekoppeld aan hun definitie in de Verklarende lijst met
veldnamen voor rapportage.

Met de sjabloon Grafiek contacttotalen kunt u de volgende rapporten
genereren.

n Grafiek contacttotalen groep—Als u dit rapport wilt weergeven, kiest u een
groep.

n Grafiek contacttotalen team—Als u dit rapport wilt weergeven, kiest u een
groep en team.

n Grafiek contacttotalen agent—Als u dit rapport wilt weergeven, kiest u een
groep, team en agent.

De volgende velden kunnen in dit rapport voorkomen:

STARTEN

De begindatum voor deze rapportperiode.

EINDE

De einddatum voor deze rapportperiode.

TOTAAL QM-OPNAMEN

Het totaal aantal opnamen voor kwaliteitsbeheer.

TOTAAL EVALUATIES

Het totaal aantal evaluaties tijdens de opgegeven periode met
gebruikmaking van het opgegeven evaluatieformulier.

[AGENT]

Voor- en achternamen van agenten op basis van de selectiefiltercriteria
voor dit rapport.

[TEAM]

De naam van de teams op basis van de selectiefiltercriteria voor dit
rapport.
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[GROEP]

De namen van de groepen op basis van de selectiefiltercriteria voor dit
rapport.

[FORMULIER]

De namen van de evaluatieformulieren op basis van de
selectiefiltercriteria voor dit rapport.

PAGINA

De huidige pagina van dit rapport en het totaal aantal pagina's voor dit
rapport.

UITVOERINGSDATUM

De datum waarop dit rapport is gegenereerd.

Trendgrafiek agent

Het rapport Trendgrafiek agent geeft de gemiddelde score weer van een
specifieke agent of kenniswerker voor elke evaluatie die tijdens een bepaalde
periode is gemaakt, samen met een indicatie of deze score voldoet aan, of hoger
of lager is dan de verwachtingen voor dat formulier. De velden die in het
rapport verschijnen, worden vermeld in de volgorde waarin ze verschijnen en
hebben een hyperlink naar hun definities in de Verklarende lijst met
veldnamen voor rapportage.

In het rapport verschijnen de volgende velden.

STARTEN

De begindatum voor deze rapportperiode.

EINDE

De einddatum voor deze rapportperiode.

SCORE

De evaluatiescore die aan het contact is gegeven.
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TREND

De gemiddelde evaluatiescore gedurende een tijdsperiode.

ID

De id van het contact.

CONTACT-ID

De unieke id van het gesprek.

FORMULIER

De naam van het evaluatieformulier.

DATUM CONTACT

De datum van het contact.

TIJD CONTACT

Het tijdstip waarop het contact heeft plaatsgevonden.

TIJDZONE CONTACT

De tijdzone waar het contact heeft plaatsgevonden.

GESPREKSDUUR

De gespreksduur van het contact (tijd tussen het beantwoorden en het
beëindigen van het gesprek).

SCORE(%)

De score van de evaluatie die aan het contact is gegeven.

[AGENT]

Voor- en achternamen van agenten op basis van de selectiefiltercriteria
voor dit rapport.
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[FORMULIER]

De namen van de evaluatieformulieren op basis van de
selectiefiltercriteria voor dit rapport.

PAGINA

De huidige pagina van dit rapport en het totaal aantal pagina's voor dit
rapport.

UITVOERINGSDATUM

De datum waarop dit rapport is gegenereerd.

Evaluatie score agent

In het rapport Evaluatie score agent worden de details weergegeven van alle
evaluaties die zijn beoordeeld voor een specifieke agent of kenniswerker tijdens
een opgegeven periode, inclusief de scores die worden gegeven voor elke
evaluatievraag, de score voor elke sectie, de totale score en eventuele
opmerkingen. De velden die in het rapport verschijnen, worden vermeld in de
volgorde waarin ze verschijnen en hebben een hyperlink naar hun definities in
de Verklarende lijst met veldnamen voor rapportage.

In het rapport verschijnen de volgende velden.

STARTEN

De begindatum voor deze rapportperiode.

EINDE

De einddatum voor deze rapportperiode.

EVALUATIEFORMULIER

Het evaluatieformulier waarmee het contact is beoordeeld.

CONTACT-ID

De unieke id van het gesprek.
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GEKOZEN NUMMER

Het DID- of DNIS-nummer (Dialed Number Identification Service) van de
telefoon waarop het gesprek is ontvangen. Geeft "onbekend" weer als het
uitgaande nummer, onbekend of geblokkeerd is.

BINNENKOMENDE NUMMER

De beller-id of Automatic Number Identification (ANI) van de bellende
partij. Geeft "onbekend" aan als het bellende nummer niet is
geregistreerd of is geblokkeerd.

GESPREKSDUUR

De gespreksduur van het contact (tijd tussen het beantwoorden en het
beëindigen van het gesprek).

DATUM CONTACT

De datum van het contact.

TIJD CONTACT

Het tijdstip waarop het contact heeft plaatsgevonden.

TIJDZONE CONTACT

De tijdzone waar het contact heeft plaatsgevonden.

EVALUATIEDATUM

De datum waarop het contact is geëvalueerd.

EVALUATIETIJD

Het tijdstip waarop de evaluator het contact heeft geëvalueerd.

TIJDZONE EVALUATIE

De tijdzone waar het contact is geëvalueerd.

ACHTERNAAM EVAL

De achternaam van de evaluator.
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VOORNAAM EVAL

De voornaam van de evaluator.

SCORE(%)

De score van de evaluatie die aan het contact is gegeven.

SECTIE

De naam van de sectie in het evaluatieformulier.

GEWICHT(%)

Een percentage dat is toegepast op een sectie of vraag in een
evaluatieformulier. De som van gewichten van vragen in een sectie van
een evaluatieformulier is 100%.

SCORE

De evaluatiescore die aan het contact is gegeven.

MOGELIJKE SC.

De werkelijke vraag die in het evaluatieformulier verschijnt.

MOGELIJK

De totale mogelijke score.

KPI

Key Performance Indicator.

VRAAG

De werkelijke vraag die in het evaluatieformulier verschijnt.

SECTIETOTAAL

De totale score voor de sectie.
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OPMERKINGEN BIJ FORMULIER

De opmerkingen voor een formulier. Iedereen die de evaluatie kan
weergeven, kan een opmerking toevoegen.

VOORNAAM

De voornaam van de agent of evaluator.

ACHTERNAAM

De achternaam van de agent of evaluator.

DATUM OPMERKING

De datum waarop de opmerking is ingevoerd.

TIJD OPMERKING

Het tijdstip waarop de opmerking is ingevoerd.

TIJDZONE OPMERKING

De tijdzone waar de opmerking is ingevoerd.

OPMERKING

Opmerkingen die zijn gerelateerd aan een specifiek formulier of
specifieke sectie. Iedereen die de evaluatie kan weergeven, kan een
opmerking toevoegen.

TOTAAL EVALUATIES

Het totaal aantal evaluaties tijdens de opgegeven periode met
gebruikmaking van het opgegeven evaluatieformulier.

[AGENT]

Voor- en achternamen van agenten op basis van de selectiefiltercriteria
voor dit rapport.
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[FORMULIER]

De namen van de evaluatieformulieren op basis van de
selectiefiltercriteria voor dit rapport.

PAGINA

De huidige pagina van dit rapport en het totaal aantal pagina's voor dit
rapport.

UITVOERINGSDATUM

De datum waarop dit rapport is gegenereerd.

Contactgegevens

In het rapport Contactgegevens worden de gemiddelde evaluatiescores,
bereiken en gegevens over contacttotalen weergegeven voor een specifieke
agent. De velden die in het rapport verschijnen, worden vermeld in de volgorde
waarin ze verschijnen en hebben een hyperlink naar hun definities in de
Verklarende lijst met veldnamen voor rapportage.

Met de sjabloon Contactgegevens kunt u het rapport Contactdetails agent
genereren. Als u dit rapport wilt weergeven, kiest u een groep, team en agent.

Opmerking: Statistische gegevens voor beoordeelde contacten omvatten
geen evaluaties in behandeling of evaluaties in afwachting van
goedkeuring.

In het rapport verschijnen de volgende velden.

STARTEN

De begindatum voor deze rapportperiode.

EINDE

De einddatum voor deze rapportperiode.

DATUM

De datum van het contact.
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SCORE(%)

De score van de evaluatie die aan het contact is gegeven.

BOVEN

Het aantal geëvalueerde contacten dat de verwachtingen overtreft.

VOLDOET

Het aantal geëvalueerde contacten dat voldoet aan de verwachtingen.

ONDER

Het aantal geëvalueerde contacten die onder de verwachtingen liggen.

GESPREKSDUUR

De gespreksduur van het contact (tijd tussen het beantwoorden en het
beëindigen van het gesprek).

[AGENT]

Voor- en achternamen van agenten op basis van de selectiefiltercriteria
voor dit rapport.

[FORMULIER]

De namen van de evaluatieformulieren op basis van de
selectiefiltercriteria voor dit rapport.

PAGINA

De huidige pagina van dit rapport en het totaal aantal pagina's voor dit
rapport.

UITVOERINGSDATUM

De datum waarop dit rapport is gegenereerd.

Kalibratie evaluatie

Het rapport Evaluatie geeft de gekalibreerde scoreresultaten voor de evaluatie
weer. Er worden alleen beoordeelde evaluaties gerapporteerd die zijn
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gemarkeerd voor kalibratie. Het geeft geen standaard evaluatiescores weer.
Gebruik dit rapport om uw evaluatoren te evalueren.

De velden die in het rapport verschijnen, worden in hun standaardvolgorde van
links naar rechts weergegeven zoals ze ook in het rapport verschijnen, en ze
zijn met een hyperlink gekoppeld aan hun definitie in de Verklarende lijst met
veldnamen voor rapportage.

Opmerking: Het kan enige minuten duren om dit rapport te genereren.

Met de sjabloon Kalibratie evaluatie kunt u het rapport Kalibratie evaluatie
genereren.

In het rapport verschijnen de volgende velden.

EVALUATIEFORMULIER

Het evaluatieformulier waarmee het contact is beoordeeld.

CONTACT-ID

De unieke id van het gesprek.

GEKOZEN NUMMER

Het DID- of DNIS-nummer (Dialed Number Identification Service) van de
telefoon waarop het gesprek is ontvangen. Geeft "onbekend" weer als het
uitgaande nummer, onbekend of geblokkeerd is.

BINNENKOMENDE NUMMER

De beller-id of Automatic Number Identification (ANI) van de bellende
partij. Geeft "onbekend" aan als het bellende nummer niet is
geregistreerd of is geblokkeerd.

GESPREKSDUUR

De gespreksduur van het contact (tijd tussen het beantwoorden en het
beëindigen van het gesprek).

DATUM CONTACT

De datum van het contact.
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TIJD CONTACT

Het tijdstip waarop het contact heeft plaatsgevonden.

NAAM EVALUATOR

De voornaam en achternaam van de evaluator of kalibrator.

SECTIE

De naam van de sectie in het evaluatieformulier.

SECTIESCORE (%)

De score die aan het contact is gegeven.

VRAAG

De werkelijke vraag die in het evaluatieformulier verschijnt.

GEWICHT(%)

Een percentage dat is toegepast op een sectie of vraag in een
evaluatieformulier. De som van gewichten van vragen in een sectie van
een evaluatieformulier is 100%.

KPI

Key Performance Indicator.

TYPE VRAAG

Het type vraag. De mogelijke vraagtypen zijn Ja-Nee en 0-5.

MOGELIJKE SC.

De werkelijke vraag die in het evaluatieformulier verschijnt.

SCORE(%)

De score van de evaluatie die aan het contact is gegeven.
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OPMERKINGEN BIJ FORMULIER

De opmerkingen voor een formulier. Iedereen die de evaluatie kan
weergeven, kan een opmerking toevoegen.

[CONTACT]

De unieke id van het contact.

PAGINA

De huidige pagina van dit rapport en het totaal aantal pagina's voor dit
rapport.

UITVOERINGSDATUM

De datum waarop dit rapport is gegenereerd.

Systeemrapporten

De volgende systeemrapporten zijn beschikbaar voor Call Recording and Quality
Management.

n Toegang per gebruiker opnemen

n Toegang per contact opnemen

n Status gebruikersopnamen

n Systeemactiviteit

n Systeemstatus

n Controlespoor

Toegang per gebruiker opnemen

In het rapport Toegang per gebruiker opnemen wordt weergegeven welke
gebruikers gedurende een bepaalde periode de opnamen hebben geraadpleegd.
De velden die in het rapport verschijnen, worden vermeld in de volgorde
waarin ze verschijnen en hebben een hyperlink naar hun definities in de
Verklarende lijst met veldnamen voor rapportage.

In het rapport verschijnen de volgende velden:
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STARTEN

De begindatum voor deze rapportperiode.

EINDE

De einddatum voor deze rapportperiode.

ACHTERNAAM GEBRUIKER

De achternaam van de gebruiker.

VOORNAAM GEBRUIKER

De voornaam van de gebruiker.

GEBRUIKER-ID

De aanmeldingsnaam voor Windows (en het domein als het systeem
Active Directory gebruikt) van de persoon die de archieven heeft
geraadpleegd.

DATUM GERAADPL.

De datum waarop het contact is geraadpleegd.

TIJD GERAADPLEEGD

De tijd waarop het contact is geraadpleegd.

TIJDZONE GERAADPLEEGD

De tijdzone waar het contact is geraadpleegd.

ACHTERNAAM AGENT

De achternaam van de agent.

VOORNAAM AGENT

De voornaam van de agent.

AGENT-ID

De systeem-id van de agent.
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CONTACT-ID

De unieke id van het gesprek.

DATUM CONTACT

De datum van het contact.

BINNENKOMENDE NUMMER

De beller-id of Automatic Number Identification (ANI) van de bellende
partij. Geeft "onbekend" aan als het bellende nummer niet is
geregistreerd of is geblokkeerd.

GEKOZEN NUMMER

Het DID- of DNIS-nummer (Dialed Number Identification Service) van de
telefoon waarop het gesprek is ontvangen. Geeft "onbekend" weer als het
uitgaande nummer, onbekend of geblokkeerd is.

[GEBRUIKER]

De namen van de gebruikers op basis van de selectiefiltercriteria voor dit
rapport.

PAGINA

De huidige pagina van dit rapport en het totaal aantal pagina's voor dit
rapport.

UITVOERINGSDATUM

De datum waarop dit rapport is gegenereerd.

Toegang per contact opnemen

In het rapport Toegang per contact opnemen wordt een lijst weergegeven met
gearchiveerde opnamen voor een specifieke agent die gedurende een bepaalde
periode zijn geraadpleegd. Hiermee kunt u bepalen of een aanzienlijk aantal
opnamen voor een bepaald contact, uitgaand nummer of inkomend nummer
zijn beoordeeld. De velden die in het rapport verschijnen, worden vermeld in de
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volgorde waarin ze verschijnen en hebben een hyperlink naar hun definities in
de Verklarende lijst met veldnamen voor rapportage.

In het rapport verschijnen de volgende velden:

STARTEN

De begindatum voor deze rapportperiode.

EINDE

De einddatum voor deze rapportperiode.

ACHTERNAAM AGENT

De achternaam van de agent.

VOORNAAM AGENT

De voornaam van de agent.

AGENT-ID

De systeem-id van de agent.

DATUM GERAADPL.

De datum waarop het contact is geraadpleegd.

TIJD GERAADPLEEGD

De tijd waarop het contact is geraadpleegd.

TIJDZONE GERAADPLEEGD

De tijdzone waar het contact is geraadpleegd.

ACHTERNAAM GEBRUIKER

De achternaam van de gebruiker.

VOORNAAM GEBRUIKER

De voornaam van de gebruiker.
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GEBRUIKER-ID

De aanmeldingsnaam voor Windows (en het domein als het systeem
Active Directory gebruikt) van de persoon die de archieven heeft
geraadpleegd.

CONTACT-ID

De unieke id van het gesprek.

DATUM CONTACT

De datum van het contact.

BINNENKOMENDE NUMMER

De beller-id of Automatic Number Identification (ANI) van de bellende
partij. Geeft "onbekend" aan als het bellende nummer niet is
geregistreerd of is geblokkeerd.

GEKOZEN NUMMER

Het DID- of DNIS-nummer (Dialed Number Identification Service) van de
telefoon waarop het gesprek is ontvangen. Geeft "onbekend" weer als het
uitgaande nummer, onbekend of geblokkeerd is.

[AGENT]

Voor- en achternamen van agenten op basis van de selectiefiltercriteria
voor dit rapport.

PAGINA

De huidige pagina van dit rapport en het totaal aantal pagina's voor dit
rapport.

UITVOERINGSDATUM

De datum waarop dit rapport is gegenereerd.
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Status gebruikersopnamen

In het rapport Status gebruikersopnamen worden gebruikers- en
opnamegebeurtenissen weergegeven die horen bij de agenten die zijn
geconfigureerd voor opname. U kunt berichten bekijken die door de service op
het niveau INFO, WAARSCHUWING of FOUT of op alle niveaus worden
gegenereerd. Informatie is beschikbaar voor de afgelopen 7 dagen, inclusief de
huidige dag. De velden die in het rapport verschijnen, worden vermeld in de
volgorde waarin ze verschijnen en hebben een hyperlink naar hun definities in
de Verklarende lijst met veldnamen voor rapportage.

In het rapport verschijnen de volgende velden.

STARTEN

De begindatum voor deze rapportperiode.

EINDE

De einddatum voor deze rapportperiode.

TEAM

De naam van het team.

ACHTERNAAM

De achternaam van de agent of evaluator.

VOORNAAM

De voornaam van de agent of evaluator.

GEBRUIKER-ID

De aanmeldingsnaam voor Windows (en het domein als het systeem
Active Directory gebruikt) van de persoon die de archieven heeft
geraadpleegd.

COMPUTER

Het MAC-adres op de computer waar de gebeurtenis plaatsvond.
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IP-ADRES

Het IP-adres van de computer waarop de gebeurtenis heeft
plaatsgevonden.

DATUM

De datum van het contact.

TIJD

Het tijdstip van het contact.

NIVEAU

Het niveau van de gebeurtenis. De opties zijn:

l ALLE geeft de berichten weer voor alle gebeurtenisniveaus.

l INFO geeft alleen informatieve berichten weer die geen fout zijn maar nut-
tig kunnen zijn voor het oplossen van problemen.

l WAARSCHUWING geeft alleen waarschuwingen weer die aangeven dat er
een storing is die voor ongemakken kan zorgen, maar die de werking van
het programma niet belemmert.

l FOUT geeft alleen foutberichten weer wanneer het programma niet meer
werkt.

CATEGORIE

De toepassing die bij de gebeurtenis hoort.

BERICHT

Het bericht van de gebeurtenis.

[TEAM]

De naam van de teams op basis van de selectiefiltercriteria voor dit
rapport.
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[NIVEAU]

De namen van de niveaus op basis van de selectiefiltercriteria voor dit
rapport.

PAGINA

De huidige pagina van dit rapport en het totaal aantal pagina's voor dit
rapport.

UITVOERINGSDATUM

De datum waarop dit rapport is gegenereerd.

Systeemactiviteit

Het rapport Systeemactiviteit laat zien hoe het systeem presteert en omvat
informatie als:

n Hoe het systeem presteert

n Hoeveel opnamen zijn gemaakt

n Hoeveel van deze opnamen zijn geüpload

n Waarom een gesprek niet kan worden afgestemd

De volgende velden kunnen in dit rapport voorkomen:

Systeemstatus

Het rapport Systeemstatus geeft systeem- en administratieve gebeurtenissen
weer die samenhangen met agents die zijn geconfigureerd voor opnemen. U
kunt berichten bekijken die door de service op het niveau INFO,
WAARSCHUWING of FOUT of op alle niveaus worden gegenereerd. Informatie
is beschikbaar voor de afgelopen 7 dagen, inclusief de huidige dag. De velden
die in het rapport verschijnen, worden vermeld in de volgorde waarin ze
verschijnen en hebben een hyperlink naar hun definities in de Verklarende lijst
met veldnamen voor rapportage.

De webapp Media schrijft gebeurtenissen die waarschuwen wanneer er weinig
beschikbare schijfruimte is op de Site Upload-server of wanneer uploads
stoppen vanwege te weinig beschikbare schijfruimte.

In het rapport verschijnen de volgende velden.
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STARTEN

De begindatum voor deze rapportperiode.

EINDE

De einddatum voor deze rapportperiode.

DATUM

De datum van het contact.

TIJD

Het tijdstip van het contact.

COMPUTER

Het MAC-adres op de computer waar de gebeurtenis plaatsvond.

IP-ADRES

Het IP-adres van de computer waarop de gebeurtenis heeft
plaatsgevonden.

NIVEAU

Het niveau van de gebeurtenis. De opties zijn:

l ALLE geeft de berichten weer voor alle gebeurtenisniveaus.

l INFO geeft alleen informatieve berichten weer die geen fout zijn maar nut-
tig kunnen zijn voor het oplossen van problemen.

l WAARSCHUWING geeft alleen waarschuwingen weer die aangeven dat er
een storing is die voor ongemakken kan zorgen, maar die de werking van
het programma niet belemmert.

l FOUT geeft alleen foutberichten weer wanneer het programma niet meer
werkt.

CATEGORIE

De toepassing die bij de gebeurtenis hoort.
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BERICHT

Het bericht van de gebeurtenis.

PAGINA

De huidige pagina van dit rapport en het totaal aantal pagina's voor dit
rapport.

UITVOERINGSDATUM

De datum waarop dit rapport is gegenereerd.

Details controleren

In het rapport Details controleren (audittrail) worden de beheerwijzigingen in
Cisco Quality Management weergegeven. Zo kunt u nagaan of er een wijziging
is aangebracht die mogelijk van invloed is geweest op de prestaties, wie de
wijziging heeft aangebracht en wanneer de wijziging is aangebracht. U kunt dit
rapport gebruiken om na te gaan wat de oorzaak is van een probleem en
mogelijk ook om het probleem onmiddellijk op te lossen.

In het rapport verschijnen de volgende velden.

DATUM

De datum waarop de gegevens zijn veranderd.

TIJD

Het tijdstip waarop de gegevens zijn veranderd.

GEBRUIKER

De naam van de gebruiker.
(missing or bad snippet)

BEWERKING

Het type bewerking dat op de gegevens wordt toegepast. De mogelijke
bewerkingen zijn:

n Toevoegen
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Rapporteren

n Verwijderen

n Bijwerken

BESCHRIJVING

Een beschrijving van de verandering.
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