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Introdução

Este documento descreve como fazer login Unified Workforce Optimization e
fornece uma breve descrição da interface Unified Workforce Optimization.

Unified Workforce Optimization oferece suporte aos seguintes produtos:

n Gravação de Chamadas e Quality Management

n Gerenciamento da Força de Trabalho (WFM)

As informações fornecidas nesta seção são comuns a cada um dos produtos,
exceto quando observado em contrário.

Acesso à interface do usuário

Unified Workforce Optimization é um aplicativo da Web. Acesse-o digitando a
URL a seguir no navegador:

https://<servidor base> ou

http://<servidor base>

onde <servidor base> é o nome do host ou endereço IP do servidor que hospeda
o Contêiner do Unified Workforce Optimization.

Nota: se estiver usando o Chrome para acessar Gerenciamento de
qualidade e gravação de chamada, a extensão IE Tab do Google deve ser
instalada. Para acessar Unified Workforce Optimization, clique com o
botão direito do mouse no ícone do IE próximo do ícone Favoritos na
barra de ferramentas do Chrome e insira a URL do Unified Workforce
Optimization no campo de endereços do Internet Explorer que aparece
abaixo do campo de endereços de URL do Chrome.
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Validando Seu Computador

Antes de fazer login Unified Workforce Optimization pela primeira vez, valide
seu computador. Validar seu PC significa que Unified Workforce Optimization o
verifica para garantir que ele tenha todos os recursos exigidos para executar os
produtos do Unified Workforce Optimization.

Para validar seu PC, acesse a página de login do Unified Workforce
Optimization e clique no link Validar a configuração do PC. Unified Workforce
Optimization faz a avaliação e exibe a página Diagnósticos, que lista os recursos
exigidos para cada produto do sistema. A coluna Resultado informa se o PC está
configurado corretamente ou não para esse recurso.

Se a página Diagnósticos mostrar Incorreto para qualquer recurso, você deverá
corrigir isso para poder fazer login Unified Workforce Optimization. Em alguns
casos, você verá links na parte inferior da página que ajudarão você a corrigir
um problema. Em outros casos, você terá que entrar em contato com o
supervisor ou administrador para obter ajuda.

A seção Versões do componente da página exibe as versões atuais Unified
Workforce Optimization e cada produto instalado.
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Nota: se você tiver um resultado Incorreto para Visualizador ActiveX
habilitado e Componente instalado do RDP, consulte Como habilitar
controles ActiveX no Internet Explorer para obter instruções

Adição de um site confiável ao Internet Explorer

Antes de fazer login Unified Workforce Optimization pela primeira vez, é
recomendável adicionar a URL do Unified Workforce Optimization como um
site confiável ao Internet Explorer (se esse for o navegador que você estiver
usando). Ao adicionar um site à zona de segurança Confiável, você pode
controlar o nível de segurança usado nesse site.

1. Inicie o Internet Explorer e selecione Ferramentas > Opções da Internet,
na barra de ferramentas.

2. Na guia Segurança, desmarque a caixa de seleção Habilitar modo
protegido.

3. Selecione Sites confiáveis e clique em Sites.

4. No campo Adicionar este site à zona, informe a URL do servidor base
(https://<servidor base> e clique em Adicionar. A URL é adicionada à lista
Sites.

5.
Nota:  a mensagem a seguir pode aparecer:

"Sites adicionados a esta zona devem usar o prefixo https://. Esse
prefixo garante uma conexão segura."

Se você visualizar essa mensagem, desmarque a caixa de seleção
Exigir verificação do servidor (https:) para todos os sites desta zona
e clique em Adicionar novamente. Em seguida, marque a caixa de
seleção Exigir verificação do servidor (https:) para todos os sites
desta zona.

6. Clique em Fechar para descartar a caixa de diálogo Sites confiáveis.

7. Clique em Aplicar e em OK para descartar Opções da Internet.
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Como habilitar controles ActiveX no Internet
Explorer

1. Inicie o Internet Explorer e selecione Ferramentas > Opções da Internet,
na barra de ferramentas.

2. Na guia Segurança, selecione uma das seguintes opções:

n Selecione Internet Local e altere o nível de Segurança desta zona
para Médio.

n Selecione Internet ou Sites confiáveis e clique em Nível
personalizado. Role para baixo até controles ActiveX e plug-ins e
altere a opção como se segue:

Opção Configuração

Aviso automático para controles ActiveX Habilitar

3. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Configurações de segu-
rança.

4. Clique em Aplicar e em OK para descartar Opções da Internet.

5. Reinicie o Internet Explorer.

Opções obrigatórias do Chrome

1. No navegador Chrome, clique com o botão direito do mouse no ícone da
IE Tab e clique em Opções.

2. Habilite as opções a seguir em Opções gerais:

l Habilitar URLs automaticamente

l Abrir janelas pop-up com o Chrome

l Usar uma janela inteira ao exibir pop-ups

l Habilitar política DEP

l Habilitar solução alternativa dep ATL
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Como fazer login

A página de login do Unified Workforce Optimization permite fazer login em
um único produto ou em vários produtos simultaneamente.

A tabela a seguir descreve os campos na página Login.

Campo Descrição

Caixa de seleção
Logins de produto
separados

Essa caixa de seleção aparece apenas em sistemas
com vários produtos. Por padrão, ela é desmarcada,
de modo que quando você faz login, o faz em cada
produto simultaneamente. Se você marcar a caixa de
seleção, será possível fazer login em um produto
específico no seu sistema.

Caixa de seleção
Nome do produto

Essa caixa de seleção aparece apenas em sistemas
com vários produtos. Se você optar pelo login de pro-
duto separado, depois de selecionar o produto dese-
jado, será preciso marcar essa caixa de seleção. Caso
não a marque, os campos Nome do usuário e Senha
não serão habilitados.

Nome de Usuário Seu nome de usuário. Se seu sistema usa o Active
Directory, esse é seu nome de usuário do Active
Directory. Se seu sistema não usa o Active Directory,
é o nome de usuário atribuído a você pelo
administrador.

Nota: se não estiver usando o Active Directory,
e seu administrador desejar aproveitar o logon
múltiplo, seu nome de usuário e senha deverão
ser iguais em todos os produtos.

Senha Sua senha. Se seu sistema usa o Active Directory,
essa é sua senha do Active Directory. Se seu sistema
não usa o Active Directory, é a senha atribuída a você
pelo administrador.
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Campo Descrição

Domínio O domínio do Active Directory. Esse campo é exibido
em sistemas que usam o Active Directory. Selecione
o domínio associado ao seu nome de usuário e senha
no Active Directory.

Idioma Escolha o idioma usado no Unified Workforce Opti-
mization. O idioma escolhido é usado em todos os
produtos e permanece em todas as sessões para seu
nome de usuário.

Ícones de produto Esses ícones são exibidos apenas em sistemas de
vários produtos e se você tiver optado por logins de
produto separados. Quando você clica em um ícone,
o nome do produto aparece acima do campo Nome
de usuário. Use esses ícones para selecionar o pro-
duto no qual deseja fazer login.

Validar a con-
figuração do PC

Clique nesse link para garantir que o PC seja con-
figurado corretamente para usarUnified Workforce
Optimization. Consulte Validando seu computador
para obter mais informações.

Como fazer login em um produto

Para fazer login em um produto:

1. Marque a caixa de seleção Logins de produto separados.

2. Clique no ícone do produto ao qual deseja se conectar.

3. Marque a caixa de seleção do nome do produto.

4. Preencha os campos na página Login.

5. Clique em Login.

Nota: se houver apenas um produto no seu sistema, a página Login será
mais simples e mostrará apenas os campos Nome do usuário, Senha,
Domínio (se você usar o Active Directory) e Idioma.
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Não há limite para o número de tentativas de login que pode ser feitas. Uma
mensagem de erro aparecerá se suas credenciais não estiverem corretas.

Como fazer login em vários produtos

Para fazer login em vários produtos:

1. Desmarque a caixa de seleção Logins de produto separados (desmarcada
por padrão).

2. Preencha os campos na página Login e clique em Fazer login.

Se suas credenciais forem as mesmas no conjunto de produtos, seu logon
fornecerá acesso a todos esses produtos (com base na sua função).

No entanto, se suas credenciais não forem iguais para um ou mais dos
produtos no conjunto de produtos, você não será notificado sobre o erro. Você
poderá acessar apenas os produtos para os quais suas credenciais forem válidas.

Para saber quais produtos não é possível acessar, faça logoff e use a opção de
login separado. Faça login em cada produto para saber qual deles está
rejeitando suas credenciais.

Acesso Baseado na Função

A tabela a seguir mostra os aplicativos disponíveis por função no
Gerenciamento de qualidade e gravação de chamada.

Nota: as permissões são configuradas por formulário de avaliação.

Aplicativos Funções

Gravação de voz Agente ou Operador de Informação

Gravação de Tela Agente ou Operador de Informação

Acesso baseado na função
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Aplicativos Funções

Painel Agente ou Operador de Informação

Supervisor

Gerenciador

Avaliador

Usuário do Arquivo

Administrador do Sistema

Acesso baseado na função
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Aplicativos Funções

Gravação Reproduzir
gravação de voz

Agente ou Operador de Informação

Supervisor

Gerenciador

Avaliador

Usuário do Arquivo

Administrador do Sistema

Reproduzir
gravação de tela

Agente ou Operador de Informação

Supervisor

Gerenciador

Avaliador

Usuário do Arquivo

Administrador do Sistema

Visualizar
Avaliação

Agente ou Operador de Informação

Supervisor

Gerenciador

Avaliador

Usuário do Arquivo

Administrador do Sistema

Avaliar Supervisor

Gerenciador

Avaliador

Administrador do Sistema

Monitoramento em Tempo Real Supervisor

Gerenciador

Administrador do sistema

Acesso baseado na função
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Aplicativos Funções

Monitoramento de gravação Agente ou Operador de Informação

Supervisor

Gerenciador

Usuário do Arquivo

Administrador do Sistema

Gerenciamento
de aplicativos

Gerenciamento
de Desempenho

Administrador do Sistema

Acesso baseado na função
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Aplicativos Funções

Relatórios Gerar relatórios
de avaliação

Agente ou Operador de Informação

Supervisor + Agente

Supervisor + Profissional do
conhecimento

Gerenciador

Avaliador

Agendar
relatório de
avaliação

Supervisor + Agente

Supervisor + Profissional do
conhecimento

Gerenciador

Avaliador

Gerar relatórios
do sistema

Agente ou Operador de Informação

Supervisor + Agente

Supervisor + Profissional do
conhecimento

Gerenciador

Avaliador

Administrador do Sistema

Administrador de telefonia

Agendar
relatório do
sistema

Supervisor + Agente

Supervisor + Profissional do
conhecimento

Gerenciador

Avaliador

Administrador do Sistema

Administrador de telefonia

Acesso baseado na função
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Nota: Gravação de tela, Avaliação de exibição, Avaliar e Monitoramento
em tempo real exigem uma das seguintes licenças: QM, QMA, AQM ou
AQMA.

Nota: se desejar habilitar o Monitoramento em tempo real para um
avaliador ou usuário de arquivo, atribua a eles a função de gerente.

Acesso com base na licença e na função

Para o Gerenciamento de qualidade e gravação de chamada, a tabela a seguir
mostra os recursos disponíveis por função e licença do Gerenciamento de
qualidade.

Os tipos de licença disponíveis são:

n CR (Compliance Recording, Gravação em conformidade)

n CRA (Compliance Recording Application, Aplicativo de gravação em con-
formidade)

n QM (Quality Management, Gerenciamento de qualidade)

n QMA (Quality Management Application, Aplicativo de gerenciamento de
qualidade)

n AQM (Advanced Quality Management, Gerenciamento de qualidade avan-
çada)

n AQMA (Advanced Quality Management Application, Aplicativo de geren-
ciamento de qualidade avançada)

As licenças são atribuídas no Administrador do Quality Management, na caixa
de diálogo Equipe > Licenciar e cancelar licença dos usuários.

Função Painel

Gravação

Monitoramento

em tempo real

Monitoramento

de gravação Relatórios

Avaliar

e revisar

Pesquisar e

reproduzir

Usuário do
Arquivo

CR
CRA

CR
CRA

CR
CRA

Acesso baseado na licença e na função
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Função Painel

Gravação

Monitoramento

em tempo real

Monitoramento

de gravação Relatórios

Avaliar

e revisar

Pesquisar e

reproduzir

Gerenciador CR
CRA

CR
CRA

CR
CRA

CR
CRA

Supervisor CR
CRA

CR
CRA

CR
CRA

CR
CRA

Agente CR
CRA

Operador de
Informação

CR
CRA

Usuário do
Arquivo

QM
QMA
AQM
AQMA

QM
QMA
AQM
AQMA

QM
QMA
AQM
AQMA

Avaliador QM
QMA
AQM
AQMA

QM
QMA
AQM
AQMA

QM
QMA
AQM
AQMA

Gerenciador 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

Agente QM
QMA
AQM
AQMA

QM
QMA
AQM
AQMA

QM
QMA
AQM
AQMA

QM
QMA
AQM
AQMA
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Função Painel

Gravação

Monitoramento

em tempo real

Monitoramento

de gravação Relatórios

Avaliar

e revisar

Pesquisar e

reproduzir

Operador de
Informação

QM
QMA
AQM
AQMA

QM
QMA
AQM
AQMA

QM
QMA
AQM
AQMA

QM
QMA
AQM
AQMA

Se desejar habilitar o Monitoramento em tempo real para um avaliador ou
usuário de arquivo, atribua a função de gerente a eles.

Os agentes e os profissionais do conhecimento podem executar relatórios sobre
si mesmos e revisar as próprias avaliações. Eles não têm acesso a relatórios
nem a avaliações de outros usuários.

Regras de escopo

No Gerenciamento de qualidade e gravação de chamada, sua função não só
controla quais informações estarão disponíveis para você, mas também o
escopo dessas informações. Nesse caso, o termo “escopo” se refere aos contatos
que você pode exibir e/ou avaliar.

Regras de escopo e gravações de RH/treinamento

As regras de escopo descritas nesta seção não se aplicam aos contatos marcados
como gravações de Treinamento, que podem ser revisados por todas as funções.
As regras de escopo se aplicam a todas as outras gravações, incluindo aquelas
marcadas como gravações de RH.

ID do administrador

A ID do administrador pode configurar conteúdos da exibição Painel por
função. O administrador também pode bloquear um painel.

Administrador do Sistema

O administrador do sistema pode acessar todo o aplicativo Unified Workforce
Optimization.
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Administrador de telefonia

O administrador de telefonia pode gerar e agendar relatórios do sistema.

Agentes e operadores de informação

Os agentes e os profissionais do conhecimento podem exibir apenas contatos de
treinamento e seus próprios contatos avaliados. Os agentes também podem ver
suas próprias gravações de arquivo, se habilitadas pelo administrador.

Supervisor

Os supervisores podem exibir contatos (incluindo de treinamento e RH) feitos
apenas pelas suas equipes atualmente ativas. Por exemplo, se um supervisor
tiver sido atribuído à Equipe A na semana passada, mas agora está atribuído à
Equipe B, ele poderá exibir apenas contatos gravados pelos agentes atualmente
ativos na Equipe B. Isso inclui contatos gravados pelos agentes da Equipe B
antes de o supervisor ter sido atribuído à Equipe B.

Gerentes

Os gerentes podem exibir contatos (incluindo de treinamento e RH) feitos
apenas pelos seus grupos atualmente ativos. Por exemplo, se um gerente tiver
sido atribuído ao Grupo A na semana passada, mas agora está atribuído ao
Grupo B, ele poderá exibir apenas os contatos gravados pelos agentes
atualmente ativos nas equipes atualmente ativas no Grupo B. Isso inclui
contatos gravados pelos agentes do Grupo B antes de o gerente ter sido
atribuído a esse grupo.

Avaliadores

Os avaliadores podem exibir contatos (inclusive contatos de treinamento e RH)
de todos os grupos, equipes e agentes atualmente ativos. Eles não podem ver
nenhum contato feito por grupos, equipes e agentes desativados.

Usuários do arquivo morto

Os usuários de arquivo podem exibir todos os contatos arquivados feitos por
todos os grupos, equipes e agentes ativos e inativos.
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Acesso de função ativa

As equipes e os grupos ativos estão em uso no momento. As equipes e os
grupos inativos não são mais usados, mas seu histórico ainda precisa ser
considerado para itens como relatórios de histórico.

Com exceção do usuário de arquivo, Unified Workforce Optimization está
preocupado apenas com os grupos, equipes e agentes ativos.

Como usar as várias guias do navegador

Você pode executar aplicativos em diferentes guias ou em instâncias separadas
do navegador durante a mesma sessão. Por exemplo, é possível executar o
aplicativo Relatórios em uma guia e o aplicativo Gerenciamento de aplicativos
em outra.

Fazer login ou logoff na guia de qualquer navegador ou instância de navegador
afeta o status do login em todas as guias do navegador e instâncias do
navegador. Por exemplo, se fizer login como Usuário 1 em uma guia, você
estará conectado como Usuário 1 em todas as outras guias ou instâncias do
navegador que abrir. Se você fizer logoff como Usuário 1 e, em seguida, fizer
login como Usuário 2 em qualquer guia ou instância, todas as guias e
instâncias serão conectadas como Usuário 2 depois que forem atualizadas.

Nota:  se você estiver executando uma instância de dois navegadores
diferentes (por exemplo, Internet Explorer e Chrome), será possível entrar
em cada um como um usuário diferente.

Para executar aplicativos em guias separadas do navegador, siga estas etapas:

1. Faça login Unified Workforce Optimization.

2. Copie a URL.

3. Abra uma nova guia do navegador ou instância e cole a URL no campo
de endereço.

4. Navegue até o aplicativo que deseja exibir nessa guia ou instância.

5. Repita as etapas 3 e 4 quantas vezes desejar.
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Limpeza do histórico de navegação

Se Unified Workforce Optimization não exibir páginas corretamente (por
exemplo, uma página em branco), é recomendável fazer logoff e limpar o
histórico de navegação do navegador.

Para limpar o histórico de navegação do Internet Explorer:

1. No Internet Explorer, selecione Ferramentas > Opções da Internet.

2. Na guia Geral, clique em Excluir na seção Histórico de navegação e cli-
que em OK.

3. Reinicie o Internet Explorer.

Para limpar o histórico de navegação do Chrome:

1. Na barra de ferramentas do navegador, clique no menu Chrome.

2. Escolha Mais ferramentas > Limpar dados de navegação.

3. Na caixa de diálogo que aparece, escolha o tempo retroativo pelo qual
deseja apagar os dados e marque a caixa de seleção Histórico de nave-
gação.

4. Clique em Limpar dados de navegação.

5. Reinicie o Chrome.

Práticas recomendadas : é recomendável configurar o Internet Explorer
para limpar o histórico de navegação toda vez que você sair. Para fazer
isso, escolha Ferramentas > Opções da Internet > guia Geral. Na seção
Histórico de navegação, marque a caixa de seleção Excluir histórico de
navegação ao sair.

Logoff

Para fazer logoff Unified Workforce Optimization, passe o mouse sobre seu
nome de usuário no canto superior direito da página e clique em Logoff. Desse
modo, você retorna para a página Login.
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Nota: se estiver conectado a vários produtos, ao fazer logoff em um deles,
você fará logoff em todos.

Para sair completamente Unified Workforce Optimization, feche o navegador.

Configuração demonitor duplo para
Gerenciamento de qualidade e gravação de
chamada

Ao configurar as propriedades de exibição em uma máquina que está
executando Unified Workforce Optimization com dois monitores, é necessário
colocar monitores hospedados adicionais abaixo ou à direita do monitor de
vídeo primário na janela Propriedades de exibição. Qualquer monitor localizado
acima e/ou à esquerda do monitor de vídeo primário não será visível (essa é
uma restrição do Windows).
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Usando uma Configuração de Monitor Duplo

n Para visualizar uma janela pop-up em outro monitor, clique e arraste a
janela pop-up para outro monitor.

Agora, você pode visualizar Unified Workforce Optimization em um
monitor e a janela pop-up no outro monitor.
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Unified Workforce Optimization é dividido em três seções.

Barra do container Essa barra de ferramentas na parte superior da
página exibe os botões de navegação que podem ser
usados para:

n Acessar os aplicativos comuns Unified Work-
force Optimization.

n Exibir o nome do usuário que está conectado
atualmente Unified Workforce Optimization e
fazer logoff.

n Exibir alertas, que ocorrem quando ocorre um
evento significativo. Para obter mais infor-
mações sobre alertas, consulte o Guia do usu-
ário do aplicativo.

n Acessar a ajuda on-line.

Painel de aplicativo A seção central da página que exibe um aplicativo
selecionado.
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Widgets Aplicativos independentes que aparecem no painel
do usuário e podem ser configurados para uma fina-
lidade específica.

Barra de Ferramentas

A tabela a seguir descreve os botões que aparecem na barra de ferramentas na
parte superior da tela.

Botão Ícone Descrição

Logo — Clique no logotipo para navegar até o site.
Clique na seta para baixo à direita do logo-
tipo para mostrar um menu suspenso de
todos os aplicativos disponíveis.

Painel Fornece informação com base nos
produtos instalados.

Os administradores podem fazer login
Unified Workforce Optimization e
bloquear o Painel por função.

Gravações Permite que você faça o seguinte:

n Pesquise os arquivos armazenados
para conversas específicas do cliente.

n Examine uma lista de contatos
gravados e, dessa lista, acesse as
gravações e avaliações associadas.

Monitoramento em
Tempo Real

Permite que supervisores e gerentes
monitorem o áudio de chamadas ativas de
usuários em seu escopo.

Barra de Ferramentas
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Botão Ícone Descrição

Monitoramento de
gravação

Permite monitorar o status da gravação
das chamadas ativas dentro do seu escopo.

Gerenciamento de
aplicativos

Permite aos administradores de sistema
gerenciar o gerenciamento de
desempenho para ludificação.

Relatórios Permite gerar relatórios de avaliação e
relatórios do sistema

Conectado ND Exibe o nome do usuário atual e permite
que você faça logoff Unified Workforce
Optimization.

Alertas Exibe uma lista de alertas. Para obter mais
informações, consulte o Guia do usuário
do aplicativo.

Ajuda Exibe a ajuda por produto.

Painel de aplicativo

O painel de aplicativo exibe o aplicativo que você seleciona na barra de
ferramentas. Consulte Barra de ferramentas para obter mais informações sobre
aplicativos disponíveis.

Os aplicativos disponíveis dependerão da sua função e da licença do software.

Aplicativos

Todos os aplicativos disponíveis Unified Workforce Optimization têm o mesmo
layout básico.

A tabela a seguir lista os botões do aplicativo.
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Ícone Nome Descrição

ND Aplicar Salva suas alterações.

ND Cancelar Sair sem salvar as alterações.

Configurações Exibe as configurações definíveis para este apli-
cativo. Clique no ícone novamente para ocultar as
configurações.

Um ícone de Erro  aparece próximo a um campo quando você insere a
informação incorreta.

Tabelas

A interface geralmente exibe informação nas tabelas. Estas tabelas podem ser
modificadas conforme as suas preferências.

Classificação de tabelas

Dados que são apresentados em forma de tabela podem ser classificados com
base no conteúdo de uma única coluna na tabela. A classificação pode ser
crescente ou decrescente.

Ao clicar no cabeçalho de uma coluna, um pequeno triângulo à direita do título
da coluna de classificação principal exibe a direção da ordem: crescente ou
decrescente.

Leve em conta as seguintes limitações ao classificar tabelas:

n Não é possível classificar metadados criptografados no aplicativo
Gravações.

n Não é possível classificar dados no aplicativo Monitoramento em tempo
real.

Tabelas de Gerenciamento

n Para classificar uma tabela em uma coluna, clique no cabeçalho da
coluna. Clique novamente para reverter a ordem de classificação.
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n Para mover uma coluna, clique no cabeçalho dela, depois clique nela e a
arraste para o local desejado.

n Para alterar o tamanho de uma coluna, arraste a borda da coluna até a lar-
gura necessária.

n Se a tabela for longa, use a barra de rolagem à direita da tabela para
mover para cima e para baixo na tabela.

n Se a tabela for grande, use a barra de rolagem na parte inferior da tabela
para mover para a esquerda e direita.

Movendo itens entre as listas

Os seguintes aplicativos do Gerenciamento de qualidade e gravação de chamada
permitem que você mova itens entre listas:

n Painel

n Relatórios

Para mover um item entre listas, clique e arraste o item de uma lista para outra
ou de uma posição para outra. Para mover mais de um item, use Shift+clique
para selecionar itens contíguos e Ctrl+clique para selecionar itens não
contíguos.
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O aplicativo Painel é um aplicativo comum (multiproduto) que contém widgets
específicos de produto. Ele é exibido por padrão quando você faz login.

Os widgets que você vê dependem dos produtos em que você faz login, de sua
função e da exibição de painel atribuída a você pelo administrador.

Exemplo: se fizer login em dois produtos como um agente, você verá os
widgets para ambos os produtos que o administrador configurou para o
painel do agente. Caso um dos produtos não funcione, os widgets
associados a ele não aparecerão.

O painel exibe todos os widgets em sequência contínua, da esquerda para a
direita e de cima para baixo. Os espaços em branco entre os widgets não são
permitidos.
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Se o administrador permitir, você poderá clicar em Configurações para
personalizar o layout e o conteúdo do painel. É possível:

n Selecionar os widgets que aparecerão

n Renomear os widgets

n Configurar definições de widget, incluindo o tipo de gráfico a ser exibido
(gráfico de linha, barra vertical e barra empilhada)

n Reposicionar os widgets no painel

As alterações feitas no painel ou nas configurações dos widgets são salvas
automaticamente depois que são aplicadas e permanecem até que você ou o
administrador as altere.

Além do botão Configurações da barra de ferramentas, os administradores têm
acesso a uma caixa de listagem suspensa que contém uma relação de funções.
O administrador seleciona a função cuja exibição de painel deva ser
configurada.

Dispositivo móvel

Você pode acessar o aplicativo Painel de um dispositivo móvel, incluindo iPad e
iPhone, Droid. A interface do dispositivo móvel permite usar um subconjunto
dos recursos de detalhamento, incluindo reprodução de gravações de áudio.

Para acessar o aplicativo Painel, abra um navegador da Web no dispositivo
móvel e faça login no Unified Workforce Optimization, conforme descrito em
Como fazer login.

Widgets disponíveis por função

A lista a seguir exibe os widgets disponíveis aos usuários de acordo com a
função que exercem. Você poderá ver todos os widgets ou apenas alguns em
seu painel, dependendo de como o administrador configurou o painel para sua
função.
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Se estiver conectado a outros produtos, você verá os widgets deles também.
Consulte a documentação do usuário referente aos outros produtos para ver
descrições completas dos widgets.

Widget

Agente/KW

(Knowledge

worker, pro1 Supervisor Avaliador

Usuário

do

Arquivo Gerentes

Totais do Contato x x x x x

Médias de Avaliação x x x x

Intervalos de Avaliação x x x

Avaliações Recentes x x x x

Últimas Avaliações Efe-
tuadas

x x x

Melhores atuantes no
momento

x x x x

Link Web x x x x x

Pontuação de ludificação x x x

Pesquisas recentes x x x x

Widgets disponíveis por função

Escopo e Funções do Painel

O objetivo do aplicativo Painel se baseia na sua função mais alta. Se você for um
supervisor e um agente, seu acesso ao aplicativo Painel se baseará na função de
supervisor.

Nota: o aplicativo Painel não exibirá dados relevantes se o usuário não
estiver atribuído a uma equipe.

1fissional do conhecimento)
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A tabela a seguir mostra as opções de filtro disponíveis no aplicativo Painel com
base na função. Esta tabela não se aplica aos Avaliadores e Usuários de Arquivo,
desde que eles não tenham acesso ao Painel.

Função Grupo Equipe Agente

Gerenciador Habilitado1 Habilitado Habilitado

Supervisor Habilitado Habilitado Habilitado

Usuário do Arquivo Habilitado Habilitado Habilitado

Avaliador Habilitado Habilitado Habilitado

Agente ou Operador de Infor-
mação

Desabilitado
2

Desabilitado
3

Desabilitado
4

Funções e objetivos de filtragemdo aplicativo Painel

Isso permite a você alterar a visualização (grupo, equipe e agente) e o objetivo
(grupo específico, equipe específica e agente específico) no aplicativo Painel. O
objetivo do relatório se baseia na menor seleção feita por você no painel
Configurações.

A tabela a seguir exibe o escopo da lista de relatórios.

Escopo da Lista de

Relatórios

Filtro de Grupo Sele-

cionado

Filtro de Equipe Sele-

cionado

Filtro de Agente Sele-

cionado

Escopo do Agente Sim Sim Sim

Escopo da Equipe Sim Sim Não

Escopo do Grupo Sim Não Não

Escopo da lista de relatórios

1Habilitado indica que a lista suspensa é preenchida combase no escopo do usuário.
2A lista suspensa de agentes e profissionais do conhecimento é preenchida combase no

grupo do usuário.
3A lista suspensa é preenchida combase na equipe do usuário.
4A lista suspensa exibe apenas o nome do usuário.
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Configurações padrão do widget por função

As configurações padrão para Grupo, Equipe e Agente se baseiam na sua
função mais alta . A tabela a seguir mostra as configurações padrão do widget
por função.

Configurações

Agente ouOperador

de Informação Supervisor Gerenciador Avaliador

Usuário do

Arquivo

Grupo Seu Grupo Primeiro
grupo1

Primeiro
Grupo

Primeiro
Grupo

Primeiro
Grupo

Equipe Sua Equipe Primeira
equipe

Todos Todos Todos

Agente Você Todos Todos Todos Todos

Configurações padrão do widget por função

Barra de tarefas doWidget

Quando você passa o mouse sobre uma barra de ferramentas de widgets, um ou
dois botões tornam-se visíveis. A tabela a seguir descreve esses botões da barra
de ferramentas.

Botão Ícone Descrição

Link de Ação Fecha o aplicativo ativo e abre outro aplicativo que
exibe informações sobre o widget.

Configurações Exibe as definições configuráveis em um painel de
implementação para esse widget. Ao fazer mudan-
ças nas configurações, elas permanecem toda vez
que você faz login. Clique no ícone novamente
para ocultar o painel Configurações.

Botões da barra de ferramentas de widgets

1Oprimeiro grupo que aparece na lista. Você pode escolher qualquer grupo que aparece

na lista.
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Configurações do Widget

A janela Configurações do Widget permite que você personalize as
configurações para o widget selecionado.

Os campos que podem aparecer na caixa de diálogo Configurações do widget
são listados abaixo. Somente os campos que se aplicam a um widget específico
aparecem na caixa de diálogo Configurações do widget.

Nota: alguns widgets podem não exibir uma ou mais destas configurações
porque os dados estão indisponíveis ou não são aplicáveis.

Campo Descrição

Intervalo O período para a informação histórica.

O intervalo padrão é:

n Os últimos seis meses para os widgets Totais do
contato, Médias de avaliação e Intervalos de
avaliação

n O mês anterior para o widget Estatísticas do
discurso

Gráfico O tipo de tabela que você deseja que apareça neste wid-
get. Suas opções são:

n Gráfico de linha (padrão) — exibe métricas como
uma linha

n Barra empilhada—exibe a métrica empilhada uma
em cima da outra

n Barra vertical — exibe métricas próximas umas das
outras
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Campo Descrição

Formulário de
avaliação

O nome do formulário de avaliação. Suas opções são:

n Todos baseados em percentuais (padrão) — todos os
formulários atribuídos à pontuação baseada em per-
centual

n Todos baseados em pontos — todos os formulários
de avaliação atribuídos à pontuação com base em
pontos

n <Formulário de avaliação> — o nome de um for-
mulário de avaliação específico

Grupo O nome de grupo.

A configuração padrão é determinada pela sua função.
Consulte Configurações padrão de widget por função
para obter mais informações sobre a configuração
padrão.

Equipe O nome da equipe.

A configuração padrão é determinada pela sua função.
Consulte Configurações padrão de widget por função
para obter mais informações sobre a configuração
padrão.

Agente O nome do agente.

A configuração padrão é determinada pela sua função.
Consulte Configurações padrão de widget por função
para obter mais informações sobre a configuração
padrão.
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Campo Descrição

Faixas de 1 a 4 As bandas determinam o número de estrelas que
aparecem no campo Pontuação.

Para pontuação baseada em percentual, as faixas usam
inteiros de 0 a 100. Os valores padrão de cada banda são
estes:

l Banda 1: 20

l Banda 2: 40

l Banda 3: 60

l Banda 4: 80

Exemplo:  quatro estrelas aparecerão no campo
Pontuação se a pontuação do agente for 61 ou mais
alta. Três estrelas aparecerão se a pontuação do
agente estiver entre 41 e 60.

Para pontuação baseada em pontos, as bandas usam
inteiros. O valor mínimo para esse intervalo é
determinado pelo total de todos os valores mínimos que
são atribuídos às perguntas. O valor máximo para esse
intervalo é determinado pelo total de todos os valores
máximos que são atribuídos às perguntas.
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Campo Descrição

Chave de meta-
dados

Os metadados associados à pontuação. O campo suspenso
exibe todas as chaves de metadados definidas. Todos é o
padrão. Os metadados que aparecem nessa lista suspensa
são definidos pelo administrador.

Selecione uma chave de metadados e o valor para filtrar
valores de metadados específicos com base nas
pontuações.

Exemplo: se a Chave de metadados for Número e o
Valor de metadados for 7635555555, o widget
Melhores atuantes no momento retornará
pontuações dentro do intervalo de datas
especificado de todos os agentes dentro do seu
escopo que incluírem um Valor de metadados de
7635555555.

Valor de meta-
dados

O valor associado à chave de metadados. Os caracteres
curingas são compatíveis.

Exemplo: o curinga * representa qualquer número
de caracteres e o curinga ? representa 1 caractere.

Descrições dos widgets

O aplicativo Painel fornece uma exibição resumida e detalhada das estatísticas
de desempenho do centro de contato nos últimos doze meses por agente,
equipe e grupo. O resumo é mostrado na forma de gráficos de barras e outros.

Um conjunto padrão de estatísticas é exibido nesse aplicativo Painel, mas o
nível no qual as estatísticas são apresentadas depende da sua função como
agente, operador de informação, supervisor ou gerente. O aplicativo Painel
também permite filtrar as estatísticas de desempenho do centro de contato com
base nos resultados de pesquisa filtrados.
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Consulte Funções e escopo do painel para obter mais informações sobre os
campos de filtro.

Diferenças de escopo entre painel e relatórios

Não há diferenças entre o aplicativo Painel e os seguintes relatórios gráficos no
aplicativo Gravação.

n Gráfico de Médias de Qualidade

n Gráfico Totais de Avaliação

n Gráfico Totais do Contato

A tabela a seguir apresenta um resumo de como os valores relatados são
diferentes, com base no local em que as informações são exibidas.

Tipo de informação Painel Relatórios

Intervalos de
datas

Exibe somente os meses
concluídos. Por exemplo,
Último Mês é o último
mês concluído. O mês
atual é a partir do primeiro
dia do mês ao dia atual.

Usa intervalos de dados explí-
citos selecionados pelo usu-
ário.

Funções Exibe os dados com base
na função atual.

Para gerentes e supervisores,
a função atual determina os
relatórios disponíveis. Os gru-
pos, as equipes e os agentes
disponíveis para seleção
baseiam-se nos grupos e nas
equipes que são gerenciados
ou supervisionados no
momento e também em
quais agentes pertencem a
tais equipes.

Diferenças de escopo entre Painel e Relatório
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Tipo de informação Painel Relatórios

Conteúdo e cál-
culos

Os cálculos e totais se
baseiam na função atual.
Por exemplo, para o cál-
culo da média de um
grupo, todos os agentes
pertencentes ao grupo e
todos os seus contatos são
incluídos na média, inde-
pendentemente de per-
tencerem ou não a esse
grupo quando os contatos
ocorreram.

Os cálculos, os totais e o con-
teúdo de cada relatório se
baseiam em configurações
de histórico. Por exemplo,
para o cálculo da média his-
tórica de um grupo em um
período específico, todos os
contatos que ocorreram para
qualquer agente que per-
tencia à equipe em qualquer
instante do intervalo de
tempo são incluídos na
média do grupo no período
em questão. Observe que, se
um agente acabou de ser adi-
cionado ao grupo, mas
nenhum dos contatos do
agente ocorreu antes de sua
adição, nenhum desses con-
tatos é incluído no cálculo
da média do grupo.

Alterações orga-
nizacionais

Exibe os dados com base
na estrutura orga-
nizacional atual. Por exem-
plo, um agente que foi
removido recentemente da
equipe de um supervisor
não será incluído nos
dados desse supervisor.

Exibe os dados com base na
estrutura histórica. Por exem-
plo, um agente será incluído
em um relatório na equipe
de um supervisor se o agente
estava presente naquela
equipe durante o intervalo
de dados selecionado.

Pontos que Devem Ser Lembrados

Lembre-se dos seguintes pontos ao trabalhar com o aplicativo Painel.
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n O aplicativo Painel segue o padrão da sua função mais alta. Por exemplo,
se você atribuiu as funções de agente e supervisor, o aplicativo Painel
exibe automaticamente as estatísticas de desempenho associadas à função
de supervisor.

n Os grupos e as equipes aparecem em ordem alfabética nas listas
suspensas. O primeiro grupo na lista aparece no aplicativo Painel por
padrão. Se um grupo contém várias equipes, todas aparecem no aplicativo
Painel por padrão.

n Se a média de um agente for igual à da equipe ou do grupo, a média dele
será sobreposta pelas médias da equipe ou do grupo.

n Todas as pontuações exibidas são arredondadas para cima, de modo a
determinar em que categoria (Excede, Corresponde ou Abaixo) a
pontuação se encaixa.

Widget Médias de avaliação

O widget Médias de Avaliação exibe as médias de avaliação atuais para o grupo,
a equipe ou os agentes selecionados.

O widget Médias de Avaliação exibe um ou mais dos seguintes elementos de
dados.

EQUIPE

Um elemento de dados em um gráfico que representa uma equipe.

GRUPO

Um elemento de dados em um gráfico que representa um grupo.

AGENTE

Um elemento de dados em um gráfico que representa um agente.

O Link Ação exibe a Tabela de Médias de Qualidade (Gravações > QM > Tabela
de Médias de Qualidade) usando os valores de filtro especificados nas
Configurações do Widget. Consulte Gráfico de médias de qualidade para obter
mais informações sobre esse relatório.
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Widget Totais do contato

O widget Totais do contato exibe os totais de contato atuais para o grupo, a
equipe ou os agentes selecionados. Os dados exibidos se baseiam nos resultados
de um formulário de avaliação específico ou tipo de formulário de avaliação.

O widget Totais do Contato exibe estes elementos de dados por padrão.

PONTUADO

O número de contatos pontuados.

SEM PONTUAÇÃO

O número de contatos não pontuados.

QUALIDADE

O número de chamadas de qualidade.

O Link Ação exibe a Tabela Totais do Contato (Gravação > QM > Tabela Totais
do Contato) usando os valores do filtro especificados nas Configurações do
Widget. Consulte Gráfico de totais do contato para obter mais informações
sobre esse relatório.

Melhores atuantes no momento

O widget Melhores atuantes no momento exibe a lista atual dos seus agentes de
melhor atuação. Esse widget permite usar uma estratégia de gamificação onde
os agentes são premiados por realizar as tarefas desejadas. A gamificação é uma
técnica que aproveita os desejos naturais das pessoas de competição, realização
e status.

O widget Avaliações Recentes exibe os seguintes elementos dos dados.

AGENTE

O nome e o sobrenome do agente.
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PONTUAÇÃO

A pontuação com base nas chamadas que foram avaliadas e contêm o
valor dos metadados especificado para o intervalo de datas especificado.
Uma estrela aparece para cada banda de pontuação.

Exemplo: para pontuação com base no percentual, quatro estrelas
aparecerão no campo Pontuação se a pontuação do agente estiver entre 61
e 80.

STATUS DO  ACD

O status dos agentes do ACD. Esse é o Status atual do ACD no
Gerenciamento da força de trabalho.

Nota: esse campo aparece apenas quando você estiver conectado
simultaneamente no Gerenciamento de qualidade e gravação de chamada
e no Gerenciamento da força de trabalho.

Widget Avaliações recentes

O widget Avaliações Recentes exibe os resultados para as avaliações executadas
mais recentemente por todos os avaliadores para o grupo, equipe ou agentes
selecionados. Os dados exibidos se baseiam nos resultados de um formulário de
avaliação específico ou tipo de formulário de avaliação.

O widget Avaliações recentes exibirá os elementos de dados a seguir se você
selecionar um formulário de avaliação baseado em percentuais na lista
suspensa Formulário de avaliação.

ÚLTIMO (%)

O widget em que este campo aparece determina a definição como se
segue:

l Avaliações recentes — a pontuação em porcentagem para a
última avaliação como determinado pela data e hora de ava-
liação.
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l Avaliações realizadas recentemente — a pontuação em por-
centagem para a última avaliação que você realizou, como
determinado pela data e hora da avaliação.

ÚLTIMOS 5 (%)

A pontuação média de porcentagem para as últimas cinco avaliações,
como determinado pela data e hora da avaliação.

O widget Avaliações recentes exibirá os elementos de dados a seguir se você
selecionar um formulário de avaliação baseado em pontos na lista suspensa
Formulário de avaliação.

ÚLTIMO

O widget em que este campo aparece determina a definição como se
segue:

l Avaliações recentes — a pontuação baseada em pontos para a
última avaliação como determinado pela data e hora de ava-
liação.

l Avaliações realizadas recentemente — a pontuação baseada em
pontos para a última avaliação que você realizou, como deter-
minado pela data e hora da avaliação.

ÚLTIMOS 5

A pontuação média de pontos para as últimas cinco avaliações, como
determinado pela data e hora da avaliação.

O Link de Ação exibe o aplicativo Gravações.

Widget Últimas avaliações efetuadas

O widget Últimas avaliações efetuadas exibe os resultados das avaliações
executadas mais recentemente por você para o grupo, a equipe ou os agentes
selecionados.

O widget Últimas avaliações efetuadas exibirá os elementos de dados a seguir se
você selecionar um formulário de avaliação baseado em percentuais na lista
suspensa Formulário de avaliação.
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ÚLTIMO (%)

O widget em que este campo aparece determina a definição como se
segue:

l Avaliações recentes — a pontuação em porcentagem para a
última avaliação como determinado pela data e hora de ava-
liação.

l Avaliações realizadas recentemente — a pontuação em por-
centagem para a última avaliação que você realizou, como
determinado pela data e hora da avaliação.

O widget Últimas avaliações efetuadas exibirá os elementos de dados a seguir se
você selecionar um formulário de avaliação baseado em pontos na lista
suspensa Formulário de avaliação.

ÚLTIMO

O widget em que este campo aparece determina a definição como se
segue:

l Avaliações recentes — a pontuação baseada em pontos para a
última avaliação como determinado pela data e hora de ava-
liação.

l Avaliações realizadas recentemente — a pontuação baseada em
pontos para a última avaliação que você realizou, como deter-
minado pela data e hora da avaliação.

ÚLTIMOS 5

A pontuação média de pontos para as últimas cinco avaliações, como
determinado pela data e hora da avaliação.

O Link de Ação exibe o aplicativo Gravações.

Widget Intervalos de avaliação

O widget Intervalos de avaliação exibe os intervalos atuais de avaliação para o
grupo, a equipe ou os agentes selecionados.

O widget Intervalos de Avaliação exibe os seguintes elementos de dados.
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ABAIXO

O número de contatos avaliados que estão abaixo das expectativas.

CORRESPONDE

O número de contatos avaliados atende às expectativas.

SUPERA

O número de contatos avaliados que excede as expectativas.

O Link Ação exibe as Tabelas dos Totais da Avaliação (Gravações > QM > Tabela
dos Totais de Avaliação) usando os valores de filtro especificados nas
Configurações do Widget. Consulte Gráfico dos totais de avaliação para obter
mais informações sobre esse relatório.

Pontuação de ludificação

O widget Pontuação de ludificação permite exibir métricas com base nas
seguintes categorias de desempenho:

n Pontuação de qualidade do QM

n Pontuação de adesão do WFM

Nota: a Pontuação de adesão do WFM estará disponível apenas
quando o WFM estiver instalado.

Os agentes e profissionais do conhecimento podem ver o respectivo nível e
progresso atuais em relação ao próximo nível no widget Pontuação de
ludificação. Eles podem escolher qual categoria de desempenho exibir.

Quando um agente ou profissional do conhecimento configurar o widget
Pontuação de ludificação, este exibirá uma notificação e uma barra de
progresso. A notificação é o simbolismo do nível alcançado. O número na
notificação indica o nível que o agente ou profissional do conhecimento
alcançou para a categoria de desempenho selecionada. A barra de progresso
indica quão perto o agente ou profissional do conhecimento está do próximo
nível.

Os supervisores e gerentes podem configurar o widget Pontuação de ludificação
para exibir um único agente no widget (que seria idêntico ao widget de
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Pontuação de ludificação do agente) ou configurar o widget Pontuação de
ludificação para exibir todos os agentes de uma categoria de desempenho
específica.

O widget Pontuação de ludificação exibe os elementos de dados a seguir.

GRUPO

O nome de grupo.

EQUIPE

O nome da equipe.

AGENTE

O nome e o sobrenome do agente.

NOTIFICAÇÃO

Existem dois tipos de notificação: qualidade e adesão.

Widget Pesquisas recentes

O widget Pesquisas recentes exibe os resultados das pesquisas mais recentes
recebidas dos clientes do grupo, da equipe ou dos agentes selecionados. Os
dados exibidos se baseiam nos resultados de um formulário de pesquisa
específico ou tipo de formulário de pesquisa.

O widget Pesquisas recentes exibirá os elementos de dados a seguir se você
selecionar um formulário de pesquisa na lista suspensa Formulário de
pesquisa.

ÚLTIMO (%)

A pontuação de percentual para as últimas pesquisas como determinado
pela data e hora da pesquisa.

ÚLTIMOS (5)

A pontuação média de percentual para as últimas cinco pesquisas, como
determinado pela data e hora da pesquisa.

O Link de Ação exibe o aplicativo Gravações.
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Link Web

O widget Link Web exibe um site especificado pelo usuário. Você pode usá-lo
para exibir o site de sua escolha.

Exemplo: um link para um site de CRM ou de atendimento ao cliente.

O widget Web Link exibe o seguinte elemento de dados:

URL DO HIPERLINK

Um endereço de um site na Internet.

Se Unified Workforce Optimization estiver em um site seguro usando
HTTPS/SSL e você especificar um site não seguro usando HTTP, será possível
ver a seguinte mensagem de erro se estiver usando o Internet Explorer 9 ou
posterior:

Only secure content is displayed (Somente conteúdo seguro é

exibido)

Consulte http://support.microsoft.com/kb/2625928 para obter instruções sobre
como resolver o problema de conteúdo não seguro.

Tarefas do Administrador

Por padrão, o painel do usuário contém os widgets disponíveis para sua função.
Administradores de sistema podem personalizar os painéis por função,
configurando os widgets que devem aparecer, seus nomes, as informações que
contêm e como essas informações são apresentadas.

Se os usuários já tiverem feito login quando o administrador do sistema
personalizar os respectivos painéis, esses usuários não verão nenhuma
mudança nos painéis. Eles continuarão vendo o painel padrão para a respectiva
função ou o painel que personalizaram para si mesmos.

Se o administrador do sistema personalizar um painel para uma função e
depois bloqueá-lo, os usuários com essa função verão o painel personalizado na
próxima vez que fizerem login. O painel bloqueado substitui os painéis padrão e
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definidos pelo usuário, e os usuários individuais não poderão mais alterar nada
no respectivo painel.

Configuração do Painel por Função

Pré-requisito: você deve fazer login usando o nome de usuário e a senha
da ID do administrador do sistema.

1. Selecione uma função na lista suspensa Função, na barra de ferramentas
do Painel, e clique em Configurações para exibir a caixa de diálogo Con-
figurar widgets do painel.

a. Arraste os widgets que deseja exibir no painel da lista Widgets dis-
poníveis para a lista Widgets selecionados. Para remover widgets
da lista Widgets selecionados, selecione-os e clique em Excluir wid-
gets selecionados.

b. Se desejar renomear um widget, clique duas vezes nele, na lista
Widgets selecionados, e personalize seu nome conforme desejado.

c. Se desejar bloquear o painel para que os usuários não o alterem,
marque a caixa de seleção Bloquear.

2. Clique em Aplicar para salvar as alterações e fechar a caixa de diálogo
Configurar widgets do painel.

3. Se desejar, reorganize a forma como os widgets aparecem no painel
arrastando-os para o local desejado. Uma seta para baixo aparece quando
você arrasta o widget para uma posição legítima.

Também é possível organizar os widgets na caixa de diálogo Configurar
widgets do painel, mas é recomendável fazer isso no painel para que você
saiba o que os usuários realmente verão.

Você não pode arrastar um widget para um espaço vazio.

4. Defina as configurações de cada widget conforme preferir.
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Agentes, Profissionais do conhecimento,
Supervisores, Gerentes, Avaliadores e Usuários
de arquivo

O conteúdo do seu painel dependerá do fato de ele estar desbloqueado, ou de o
administrador ter configurado o painel conforme sua função mais alta e depois
tê-lo bloqueado.

Como gerenciar o painel desbloqueado

Caso o administrador não tenha bloqueado o seu painel, você tem a liberdade
de personalizá-lo como preferir. As alterações feitas substituem o painel padrão
ou personalizado que o administrador configurou para a sua função. Seu painel
personalizado permanecerá nas futuras sessões de login, a menos que o
administrador configure e bloqueie um painel referente à sua função.

Com um painel desbloqueado, você pode fazer o seguinte:

n Reorganizar os widgets no painel. Clique na barra de ferramentas de
widgets, segure e arraste o widget para um novo local. Uma seta
apontando para baixo aparece quando o widget é arrastado para um local
legítimo.

n Adicionar ou excluir widgets no painel. Clique em Configurações, na
barra de ferramentas do painel, para abrir a caixa de diálogo Configurar
widgets do painel. Para adicionar widgets, arraste-os da lista Widgets dis-
poníveis para a lista Widgets selecionados. Para excluir widgets, selecione-
os na lista Widgets selecionados e clique em Excluir widgets selecionados.

n Renomear os widgets. Na caixa de diálogo Configurar widgets do painel,
clique duas vezes no widget que deseja renomear, digite o novo nome na
caixa de diálogo Renomear widget e clique em Aplicar.

n Configurar o conteúdo e a aparência dos widgets. Clique em Configuração
do widget, na barra de ferramentas de widgets, e configure os dados e o
tipo de gráfico que deseja que apareça no widget. Consulte Configurações
do widget para obter mais informações sobre o que é possível configurar
para widgets individuais.
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Como gerenciar o painel bloqueado

Caso o administrador tenha bloqueado o seu painel, não será possível alterar a
maioria dos recursos. O ícone Configurações, do painel, permanece
desabilitado.

Com o painel bloqueado, não é possível fazer o seguinte:

n Adicionar ou remover widgets do painel

n Reposicionar os widgets no painel

n Renomear os widgets

n Configurar widgets individuais para alterar os dados e o tipo de gráfico
exibido

Se o widget não der a opção de seleção de agente ou serviço, o ícone
Configuração de widgets ficará desabilitado na barra de ferramentas de widgets.

58



Gravações

O aplicativo Gravações permite que você execute as seguintes tarefas
dependendo da sua função e objetivo.

n Pesquisar contatos específicos

n Configurar as colunas na tabela Contatos

n Exportar metadados de contatos de uma chamada ou contato de não
chamada para um arquivo CSV.

n Criar um contato não chamada

n Examinar uma lista de contatos e, dessa lista, acessar as gravações
associadas, se aplicável, e avaliações

n Marque uma gravação de arquivo para qualidade

n Marcar um contato (chamada ou não chamada para calibragem)

n Avaliar contatos de Quality Management ou contatos de não chamada

n Exportar gravações

n Marcar um contato para Treinamento ou Recursos humanos (RH)

Informação sobre as gravações (metadados), se configurado, está disponível
imediatamente após uma chamadas ser gravada, mesmo que a gravação ainda
não tenha sido carregada. Se você precisar revisar uma dessas gravações
imediatamente, você pode baixar a gravação sob demanda, contanto que a área
de trabalho do cliente esteja ligada e disponível.

Nota: o Media Player é muito pesado. Na primeira vez em que você acessa
o aplicativo Gravações, o Media Player pode demorar um pouco para ser
inicializado. Depois que o Media Player é armazenado em cache, as cargas
subsequentes são muito mais rápidas.
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Dispositivo móvel

Você pode acessar o aplicativo Gravações de um dispositivo móvel, incluindo
iPad e iPhone, Droid. A interface do dispositivo móvel permite usar um
subconjunto dos recursos de detalhamento, incluindo reprodução de gravações
de áudio.

Para acessar o aplicativo Gravações, abra um aplicativo de navegador da Web
no dispositivo móvel e faça login Unified Workforce Optimization.

Funções e escopo

As funções e o escopo que se aplicam ao aplicativo Gravações dependem do
tipo de contatos disponíveis e das funções atribuídas ao usuário.

A disponibilidade de contatos na tabela Contatos depende de sua função:

n Os supervisores têm acesso aos contatos arquivados feitos pelos agentes
ativos atualmente em suas equipes atribuídas ativas atualmente.

n Os gerentes têm acesso aos contatos feitos pelos agentes ativos atualmente
em seus grupos atribuídos ativos atualmente.

n Os gerentes e supervisores podem reproduzir todas as gravações dentro de
seu objetivo.

Se um gerente ou supervisor abrir um contato Sem pontuação dentro do
respectivo escopo, mas não tiver a habilidade para avaliar esse tipo de
contato, ainda assim ele poderá reproduzir o contato. Neste cenário, a
seguinte mensagem aparece em vez do formulário de avaliação.

Você não tem permissão para avaliar este contato.

Se um gerente ou supervisor escolher Todas as avaliações e Em
andamento, a tabela Contatos exibirá todas as avaliações Em Andamento
no escopo deles.

Se um gerente ou supervisor escolher Minhas avaliações e Em
andamento, a tabela Contatos exibirá todas as avaliações Em andamento
que eles avaliaram no respectivo escopo.

n Gerentes, supervisores e avaliadores podem criar um contato para
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avaliação.

n Os usuários de arquivo têm acesso a todos os contatos de chamada.

n Os avaliadores visualizam todos os contatos do agente ativo (pontuados ou
não, em andamento, precisando de aprovação).

n Os agentes e os operadores de informação visualizam apenas seus
próprios contatos pontuados e contatos designados como Treinamento.

n Os trabalhadores do conhecimento podem visualizar todas as suas
próprias gravações.

n Os agentes poderão ver as gravações marcadas somente como Arquivo, se
habilitado pelo administrador.

n A função mais alta atribuída a um usuário controla a capacidade de
exportação de gravações do aplicativo Gravações. Se o usuário estiver
atribuído a qualquer função que possa exportar uma gravação, ele poderá
exportar qualquer gravação que apareça na tabela Contatos dele.

Sua Função e Objetivo

Sua função mais alta determina seu escopo no aplicativo Gravações.A tabela a
seguir mostra como sua função mais alta determina seu escopo.

Função (Classificada de Mais

Alta paraMais Baixa) Escopo

Usuário do Arquivo Todos os contatos de chamada de todos os usu-
ários ativos e inativos

Avaliador Todos os contatos de todos os usuários ativos

Gerenciador Todos os contatos de usuários ativos no grupo
do gerente

Supervisor Todos os contatos de usuários ativos na equipe
do supervisor

Operador de Informação Todos os contatos próprios

Sua função e objetivo
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Função (Classificada de Mais

Alta paraMais Baixa) Escopo

Agente Contatos próprios avaliados mais gravações
próprias arquivadas, se habilitado

Visibilidade e retenção de gravação

O administrador controla por quanto tempo as conversas do cliente ficam
visíveis no aplicativo Gravações por função. Quando o tempo de conversa de
um cliente expira, essa gravação não é mais disponibilizada ao usuário.

O administrador também controla por quanto tempo as conversas do cliente
são retidas para fluxos de trabalho de gerenciamento de qualidade e fluxos de
trabalho de arquivo.

Consulte o Guia do usuário do administrador para obter mais informações
sobre visibilidade e períodos de retenção de gravação por fluxo de trabalho.

Gravando Recursos de Segurança

Todas as gravações têm os seguintes recursos de segurança.

n Criptografia — as gravações de áudio e de telas são criptografadas para
fins de segurança

l As gravações de áudio e vídeo são comprimidas e criptografadas
durante o transporte de rede

l As gravações criptografadas são carregadas pelo protocolo HTTP

l As gravações de áudio armazenadas são criptografadas com o padrão
AES (criptografia avançada) de 128 bits

l As gravações de tela armazenadas são descriptografadas, mas voltam
a ser criptografadas quando transmitidas a um cliente para
reprodução por soquetes

n Permissões baseadas na função — somente usuários autorizados podem
reproduzir ou exportar gravações
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n Trilha de auditoria — rastreia quem acessou o sistema de gravação, o que
foi acessado e quando ele foi acessado

n Em conformidade com o PCI (Payment Card Industry, setor de cartões de
pagamentos) — um conjunto de exigências abrangentes para aprimorar a
segurança de dados de contas de pagamentos.

Barra de Ferramentas Gravação

A tabela a seguir descreve os campos que aparecem na barra de ferramentas
Gravações. Esses campos exibem as estatísticas atuais da sua central de contato.

Campo Descrição

AQP Porcentagem de Qualidade Média para as gravações. A pontuação
média de qualidade para gravações retornadas pela pesquisa.

ATT Tempo de Fala Média, em segundos, que leva um agente para lidar
com as chamadas. O tempo de fala é o tempo decorrido desde quando
um agente responde uma chamada até o agente desconectar ou trans-
ferir a chamada. Isso inclui o tempo em que o agente está ativamente
falando para o ligador e o tempo em que o agente coloca o ligador
em espera. O tempo médio que o agente teve nos estados de Falar,
Ouvir e Conversar durante um intervalo.

Total O número de registros que corresponde à pesquisa.

Nota: a tabela é carregada lentamente, de forma que é possível
que nem todas as gravações apareçam inicialmente. Além disso,
as gravações são adicionadas à tabela ao descer a barra de
rolagem.

Campos da barra de ferramentas Gravações

A tabela a seguir descreve os botões que se aplicam à tabela Contatos inteira.
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Botão Ícone Descrição

Novo ou Refi-
nar Pesquisa

ND Exibe a janela Pesquisar Gravações. Con-
sulte Pesquisar gravações para obter mais
informações.

Salvar Salva suas configurações de pesquisa.
Suas opções são:

n Salvar esta pesquisa—salva a
pesquisa atual

n Pesquisas salvas — lista as
pesquisas salvas disponíveis e
permite excluir uma pesquisa
selecionada da lista

Configurações Exibe as configurações definíveis para
este aplicativo. Consulte Configurar cam-
pos para obter mais informações.

Exportar
dados da
tabela para
CSV

Exporta os metadados de todos os con-
tatos no formato CSV. Consulte Exportar
dados da tabela para CSV para obter mais
informações.

Criar Contato Adiciona um contato não chamada. Con-
sulte Criar contato para obter mais infor-
mações.

Botões da barra de ferramentas Gravações que se aplicam à tabela Con-

tatos inteira

A tabela a seguir descreve os botões que exigem que você selecione um contato
na tabela Contatos antes que sejam habilitados.

Botão Ícone Descrição

Exportar
contato
selecionado

Exportar a gravação selecionada. Consulte Exporte o
contato selecionado para obter mais informações.

Botões da barra de ferramentas Gravações que se aplicam a umcontato selecionado
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Botão Ícone Descrição

Marca para
Qualidade

Marca a conversa do cliente selecionada para geren-
ciamento de qualidade. Este botão é habilitado quando
a gravação selecionada tem um valor de Razão do
Arquivo e a gravação foi carregada. Consulte Marcar
para qualidade para obter mais informações.

Marcar
para Cali-
bragem

Marca uma conversa do cliente para calibração.
Quando uma conversa do cliente é marcada para cali-
bração, isso permite que o contato seja avaliado por
diversos usuários com privilégios de avaliação. Con-
sulte Marcar para calibração para obter mais infor-
mações.

Marcar
Chamada

Aplica o tempo de retenção Marcado ao contato sele-
cionado. Consulte Marcar chamada para obter mais
informações.

Às vezes, a tabela Contatos contém mais contatos do que pode ser visto na
janela Gravações. Quando um grande número de contatos é disponibilizado, a
barra de navegação permite que você navegue rapidamente pela tabela
Contatos.

Use as ações de mouse a seguir para exibir os itens em uma tabela grande:
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n Para especificar o número de contatos por página, clique na lista suspensa
Número de contatos e selecione um número da lista ou digite um número
no campo e pressione Enter.

n Para acessar o fim da lista, clique em Final da lista .

n Para acessar o início da lista, clique em Início da lista .

n Para acessar a próxima página, clique em Próxima .

n Para acessar a página anterior, clique em Anterior .

n Para acessar uma página específica, clique em Ir para, digite um número
dentro do intervalo exibido e pressione Enter.

Observação: Unified Workforce Optimization permite até 999
páginas. Caso sua lista de contatos tenha mais de 999 páginas, "1 de
..." aparecerá no campo Ir para.

Pesquisar Gravações

A janela Pesquisar gravações permite pesquisar os seguintes itens:

n Conversas do cliente — gravações de áudio ou contatos de não chamada

n Dados nas colunas da tabela Contatos

Nota: as colunas disponíveis são determinadas pelo seu
Administrador do Quality Management e sua função atribuída. Os
agentes, profissionais de conhecimento e supervisores podem
pesquisar apenas colunas que foram disponibilizadas pelo
Administrador do Quality Management. Usuários de arquivo,
avaliadores e gerentes podem pesquisar todas as colunas.
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Ao pesquisar conversas de clientes ou dados de colunas, você deve especificar
um intervalo de datas, data ou hora específica ou uma ID de contato. Não é
possível efetuar uma pesquisa sem especificar ao menos uma dessas opções.

Os campos selecionados são salvos automaticamente quando você clica em
Pesquisar. As configurações de campos permanecem até que mais campos
sejam adicionados ou excluídos.

A tabela a seguir descreve os campos e botões que podem ser usados em uma
pesquisa básica. A maioria desses campos e botões, onde observado, também
aparecem sob a pesquisa expandida.

Campo Descrição

Expandir
Pesquisa

Exibe as opções de pesquisa avançada.

Organização Pesquise conversas ou colunas por organização. Você pode
escolher uma das seguintes opções:

n Grupo (primeiro campo) — o nome do grupo. Se você
escolher Todos, Pesquisar gravações pesquisará todos
os grupos.

n Equipe (segundo campo)—o nome da equipe. Se você
escolher Todos, Pesquisar gravações pesquisará todas
as equipes.

Esse campo aparece em Pesquisa básica e Expandir pesquisa.

Campos e botões da Pesquisa básica
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Campo Descrição

Nome Pesquise conversas por nome. Você pode escolher uma das
seguintes opções:

n Nome—o nome do usuário.

n Sobrenome—o sobrenome do usuário.

Caso você esteja usando o Active Directory, Pesquisar
gravações usará o nome e o sobrenome criados no Active
Directory. Caso você esteja usando Autenticação do QM,
Pesquisar gravações usará o nome e o sobrenome criados na
interface do administrador.

Esse campo aparece em Pesquisa básica e Expandir pesquisa.

Telefone Pesquise conversas por número de telefone. Você pode digi-
tar:

n Números específicos

Exemplo: digite 6125551212.

n Intervalos de números usando curingas

Exemplo: digite 612*, onde o curinga * representa
qualquer número de dígitos ou 612555????, onde
o curinga ? representa 1 dígito.

n O curinga * para gravar todas as chamadas

Os números que você digitar não podem conter traços ou
parênteses.

Esse campo aparece em Pesquisa básica e Expandir pesquisa.
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Campo Descrição

Período Pesquise conversas por intervalo de datas. Você pode esco-
lher uma das seguintes opções:

n Hoje—o dia atual

n Ontem—o dia anterior

n Na semana passada—os últimos sete dias

n No mês passado—os últimos 30 dias

n No ano passado—os últimos 365 dias

Esse campo aparece em Pesquisa básica e Expandir pesquisa.

Data Espe-
cífica

Pesquise conversas por intervalo de datas do calendário. A
data padrão ao trocar de Período para Data Específica é a data
de hoje.

Esse campo aparece em Pesquisa básica e Expandir pesquisa.

Hora Pesquise conversas pelo intervalo de horas. Se a hora de iní-
cio for posterior à hora de término, o recurso Pesquisar gra-
vações pesquisará contatos depois da meia-noite.

Esse campo aparece em Pesquisa básica e Expandir pesquisa.

Pesquisar
Objetivo

Pesquise conversas por escopo. Você pode escolher uma das
seguintes opções:

n Todas as avaliações — retorna todos os contatos com
base no escopo das suas funções combinadas

n Minhas avaliações—retorna os contatos sobre os quais
você pode agir

n Minhas calibragens—retorna os contatos marcados
para calibragem

Esse campo aparece em Pesquisa básica e Expandir pesquisa.
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Campo Descrição

Estado Pesquise conversas pelo estado de avaliação. É possível
escolher uma ou mais das seguintes opções:

Nota: apenas usuários do arquivo e usuários que
podem avaliar um contato verão esse campo.

n Todos os estados — adiciona todas as avaliações dentro
do seu escopo aos resultados da pesquisa. Essa opção
aparece apenas na lista suspensa Pesquisa básica.

n Pontuado — adiciona avaliações pontuadas dentro do
seu escopo aos resultados de pesquisa

n Sem pontuação — adiciona avaliações sem pontuação
dentro do seu escopo aos resultados de pesquisa

n Em andamento — adiciona avaliações em andamento
dentro do seu escopo aos resultados de pesquisa

n Aprovação pendente — adiciona avaliações dentro do
seu escopo que precisam de aprovação aos resultados
de pesquisa.

As pesquisas que incluem o campo Estado retornam apenas
chamadas gravadas para fins de qualidade.

A pesquisa básica permite a você escolher de um dos estados
de avaliação. Para escolher vários estados de avaliação, clique
Expandir Pesquisa e marque uma ou mais caixas de seleção
dos estados de avaliação.

Esse campo aparece em Pesquisa básica e Expandir pesquisa.

Pesquisar Pesquisar gravações.

Esse botão está disponível em Pesquisa básica e Expandir
pesquisa.

Cancelar Sair sem salvar as alterações.

Esse botão está disponível em Pesquisa básica e Expandir
pesquisa.
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A tabela a seguir descreve os campos e botões que aparecem apenas para uma
pesquisa expandida.

Campo Descrição

Pesquisa
básica

Exibe as opções de pesquisa básica.

ID do Agente A ID do sistema do agente.

Aprovado por O nome do gerente ou supervisor que aprovou a avaliação.

Contagem de
chamadas
associada

O número de contatos associados a esta chamada.

ID da cha-
mada asso-
ciada

A ID para a chamada associada.

Calibrado As conversas foram marcadas para calibração. As possíveis
opções para esse campo são:

n Sim

n Não

Duração da
Chamada

A duração das conversas (período de tempo entre a
chamada atendida e a chamada perdida) em HH:MM:SS.

Número
chamado

O número DID ou DNIS (Dialed Number Identification
Service, serviço de identificação de número discado) do
telefone que recebeu a chamada. “Desconhecido” é exibido
se o número chamado não é listado ou está bloqueado.

Esse campo aplica-se apenas a chamadas.

Campos e botões de Expandir pesquisa
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Campo Descrição

Número de
origem

A ID da pessoa que faz a chamada ou a ANI (Automatic
Number Identification, identificação automática do
número) da parte que está chamando. “Desconhecido” é
exibido quando o número que fez a chamada não é listado
ou está bloqueado para identificação.

Esse campo aplica-se apenas a chamadas.

ID do Contato Pesquise gravações por ID exclusiva da conversa.

Nota: se você optar por pesquisar gravações pela ID
do contato, a pesquisa vai ignorar os valores de todos
os outros filtros (por exemplo, Data e Pontuação
específica) e exibirá somente gravações associadas à
ID do contato especificado.

Tipo de con-
tato

O tipo de contato. Os valores válidos para esse campo são:

n Chamada — um contato com uma gravação de
chamada.

n Não chamada — um contato sem uma gravação de
chamada.

n Somente tela — um contato de gravação de tela sem
gravação de chamada

Dados Per-
sonalizados

Pesquise conversas por metadados. Digite um valor no
campo Valor e escolha a opção Selecionar critérios e as
opções Selecionar operador.

As opções para Selecionar critérios são determinadas pelo
administrador.

Data da
avaliação

O intervalo de datas em que a conversa foi avaliada ou
calibrada.

Formulário de
avaliação

O nome do formulário de avaliação ou formulário de
calibração usado para pontuar as conversas.
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Campo Descrição

Nome do
avaliador

O nome e o sobrenome do avaliador ou calibrador.

Linha O ramal que o agente utilizou para atender a chamada.

Número de
chamadas
associadas

O número de chamadas associadas para essa conversa.

Motivo O motivo pelo qual as conversas foram gravadas, conforme
definido na regra de gravação. Os possíveis motivos são os
seguintes:

n Marcado pelo Agente

n Arquivo ativado

n Arquivo marcado

n Primeira chamada do dia

n Última chamada do dia

n Log

n Chamada mais longa do dia

n Marcar para qualidade

n Novo funcionário

n Avaliação da não chamada

n Desempenho

n Chamada aleatória

n Chamada mais curta do dia

Conteúdo da
gravação

O tipo ou conteúdo da gravação. Escolha uma ou ambas as
opções:

n Tem tela — as conversas têm uma gravação de tela.

n Tem voz — as conversas têm uma gravação de voz.
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Campo Descrição

Bandeiras de
Gravação

Pesquisar contatos por marcadores. Você pode escolher
uma das seguintes opções:

n Marcado — pesquise gravações marcadas para
gerenciamento de qualidade

n RH—pesquisa gravações marcadas para RH

n Treinamento—pesquisa gravações que estão marcadas
para treinamento

Tipo de gra-
vação

Pesquise conversas por tipo de gravação. Escolha um dos
tipos de gravação possíveis:

n Entroncamento final — gravação de desktop

n Rede

n Servidor

n MediaSense

n CUBO

n Desconhecido — o contato foi gravado antes da versão
8.7, um tipo de contato Não chamada, ou o tipo de
gravação não pôde ser determinado.

Pontuação Pesquise conversas pela pontuação do formulário de ava-
liação. Informe um valor de pontuação desejado no campo
Pontuação e escolha Selecionar operador.

Consulte Compreendendo como as avaliações são
pontuadas para ver como esse valor é calculado.

Pontuação de
pesquisa

Procure pesquisas pela pontuação no formulário de pes-
quisa. Informe um valor de pontuação desejado no campo
Pontuação de pesquisa e escolha Selecionar operador.

Selecionar Cri-
térios

Pesquise conversas ou colunas adicionando mais valores de
pesquisa.
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Campo Descrição

Selecione Ope-
rador

Pesquise conversas ou colunas por um valor de operador.
Escolha uma das seguintes opções possíveis no campo Sele-
cionar operador:

n Igual — pesquise valores de pontuação que
correspondam ao valor especificado.

Nota: quando você usa o operador Igual, o
campo Valor diferencia letras maiúsculas e
minúsculas. Se você não tiver certeza sobre o
caso da cadeia de caracteres no campo Valor,
use o operador Contém.

n Começa com — pesquise valores que comecem com a
cadeia de caracteres no campo Valor.

n Contém — pesquise pela cadeia de caracteres exata no
campo Valor. Esse campo não faz distinção entre letras
maiúsculas e minúsculas.

n Termina com — pesquise valores que terminem com
a cadeia de caracteres no campo Valor.

n Menor que — pesquise valores de pontuação infe-
riores ao valor especificado.

n Maior que — pesquise valores de pontuação
superiores ao valor especificado.

Esse campo aparece quando você seleciona Pontuação,
Energia do discurso ou Dados personalizados.
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Campo Descrição

Energia de
Fala

Pesquise conversas por energia do discurso. Digite o
número de segundos no campo Segundos e escolha uma
opção Selecionar Critérios e uma opção Selecionar Ope-
rador.

As opções para Selecionar Critérios são as seguintes:

n Eventos de silêncio — filtra gravações com base no
número de eventos em que, nem o agente, nem o
chamador estão falando usando o limite Duração de
silêncio.

n Eventos de conversa — filtra as conversas com base no
número de eventos onde o agente e o chamador estão
falando ao mesmo tempo usando o limite Duração da
conversa.

n Duração do silêncio — o número mínimo de
segundos para o evento de silêncio. Pesquisar
gravações exibe todos os eventos de silêncio que
atendem ou excedem esse limite.

n Duração da conversa — o número mínimo de
segundos para o evento de conversa. Pesquisar
gravações exibe todos os eventos de conversa que
atendem ou excedem esse limite.

Pesquisar gravações não retornará conversas se o evento de
silêncio ou conversa estiver relacionado a um evento de
pausa/retomada ou evento de espera/recuperação.

Este campo aparece em Expandir Pesquisa. Consulte
Detecção de eventos de silêncio e conversa para obter mais
informações sobre a energia do discurso.

Adicionar Adicionar um novo campo.

Excluir. Remove o campo.

Redefinir Restaura as configurações padrão.

76



Gravações

Diretrizes de Pesquisar

Ao localizar uma conversa ou dados de cliente em uma coluna, considere as
informações a seguir.

n Um agente que atualmente não pertence a uma equipe pode pesquisar
conversas arquivadas (inclusive todas as gravações de treinamento) e
reproduzir suas próprias gravações. A célula na coluna Nome da equipe
associada à conversa selecionada aparece em branco.

Nota: um agente deve estar associado a uma equipe para garantir
que as conversas do agente sejam gravadas.

n Você pode filtrar o número de conversas retornadas especificando o tipo
de contato.

Pesquisando Gravações

Para pesquisar gravações, escolha uma das seguintes tarefas:

n Para executar uma pesquisa simples, clique em Novo ou Refinar Pesquisa
na barra de ferramentas Gravações, complete os campos na janela
Pesquisar Gravações e clique em Pesquisar.

n Para executar uma pesquisa avançada, clique em Expandir Pesquisa na
janela Pesquisar Gravações, complete os campos e clique em Pesquisar.

n Para pesquisar por energia do discurso específica (por exemplo, silêncio
ou conversa), clique em Expandir pesquisa na janela Pesquisar gravações,
escolha Energia do discurso na lista suspensa Selecionar critérios,
preenche os campos e clique em Pesquisar.

n Para salvar a pesquisa atual, clique em Salvar , escolha Salvar esta
pesquisa, digite o nome da pesquisa no campo Digitar um nome e clique
em Salvar.

n Para renomear uma pesquisa existente, clique em Salvar , escolha Salvar
esta pesquisa, selecione a pesquisa na lista suspensa Selecionar uma
pesquisa, digite o novo nome para a pesquisa no campo Digitar um nome
e clique em Salvar.

n Para usar uma pesquisa salva, clique em Salvar , escolha Pesquisas
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salvas e selecione no menu o nome da pesquisa que você deseja usar.

n Para excluir uma pesquisa salva, clique em Salvar, escolha Pesquisas
salvas, selecione o nome da pesquisa que deseja excluir e clique em
Excluir .

Configurar Campos

Por padrão, o aplicativo Gravações exibe as colunas da tabela Contatos na
mesma ordem em que aparecem na janela Configurar campos, com exceção
dos campos de metadados, RH e Treinamento.

O administrador controla os campos que aparecem na interface de usuário para
os agentes, profissionais do conhecimento e supervisores. Os avaliadores,
usuários de arquivo e gerentes podem configurar qualquer campo
(independentemente das configurações da Administração de Configuração da
Área de Trabalho).

A caixa de diálogo Configurar campos lista os nomes de campos disponíveis
para a tabela Contatos. É possível usar essa janela para escolher os campos que
você deseja que apareçam na tabela Contatos. Por padrão, todos os campos são
selecionados.

Os campos são descritos no Dicionário de campo.

Nota: essa lista não inclui nenhum campo de metadados adicionado pelo
administrador.

Largura da Coluna

É possível alterar a largura de uma coluna na tabela Contatos que contém os
resultados da pesquisa. O tamanho da coluna permanece o mesmo entre as
sessões. Quando você remove uma coluna, Unified Workforce Optimization não
memoriza o tamanho da coluna quando você volta a adicioná-la à tabela.

Quando se altera a largura de uma coluna, deve-se lembrar das seguintes
orientações:

n Caso você troque de PCs ou de navegadores de Internet no mesmo PC, as
configurações de largura da coluna não são mantidas. São geradas novas
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configurações no novo PC e/ou navegador.

n Se um usuário diferente fizer login no mesmo PC ou navegador, esse
usuário terá seu próprio conjunto de larguras de colunas.

n Caso os cookies do navegador sejam apagados, as configurações de
largura de coluna desaparecem.

Nota: os cookies expiram após um ano de inatividade.

Dicionário de campo

Esta seção é uma listagem em ordem alfabética de todos os campos que
aparecem na caixa de diálogo Informações de contatos e na tabela Contatos do
aplicativo Gravações.

Essas colunas aparecem quando o administrador as configura.

Campo Definição

% Silêncio O percentual de chamadas passado no estado
Silêncio.

% Conversa O percentual de chamadas passado no estado
Conversa.
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Campo Definição

<Campos de
metadados>

Uma ou mais colunas podem aparecer na tabela
de nomes e valores do campo de metadados
personalizado. As células nessas colunas são
editáveis. As extensões máximas de caracteres
para campos de metadados são as seguintes:

n Dados = 2056 — que inclui texto, números
e hiperlinks.

Nota: depois que o hiperlink for
salvo, você poderá clicar nele e o link
será aberto em outro navegador da
Web.

n Data — a extensão máxima tem por base o
formato de data padrão.

ID do
Agente

ID de sistema do agente.

Aprovado
por

O nome do gerente ou supervisor que aprovou a
avaliação.

Contagem
de chamadas
associada

O número de contatos associados a esta cha-
mada.

AVG Silence A duração média do evento silence em
HH:MM:SS.

AVG Talk
Over

O tempo médio do talkover em HH:MM:SS.
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Campo Definição

Calibrado O contato foi marcado para calibração. Os
valores válidos neste campo são:

n Sim

n Não

Esse campo é exibido somente na tabela
Contatos.
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Campo Definição

Duração da
Chamada

A duração do contato (período de tempo entre a
chamada atendida e a chamada perdida) em
HH:MM:SS. A duração da chamada é recebida
do serviço de sinalização.

A duração da chamada mostrada na tabela
Contatos e no Media Player pode não ser a
mesma devido à diferença na "duração do
evento" (o tempo entre eventos) e na "duração da
gravação" (a duração dentro do arquivo gravado
real). Os eventos são usados para iniciar ou
interromper a gravação. No entanto, há duas
origens diferentes de informações que se
prestam a diferenças, mesmo em uma situação
comum. Nesses cenários, espera-se que a
duração da chamada seja diferente. Os cenários
onde a duração será diferente são os seguintes:

n A API de gravação pode ser utilizada para
Pausar/Retornar/Reiniciar a gravação.
Nesse caso, a gravação pode ser muito
menor que a duração real da chamada. Se
uma gravação for reiniciada um minuto na
chamada, a duração da chamada será
maior que a duração da gravação.

n Um arquivo ou uma chamada de qualidade
limpa (sem tela) que tocou por um longo
tempo mostrará a duração da chamada
com todo o tempo em que tocou até o
desligamento da chamada, embora o Media
Player mostre somente a duração do áudio.

Esse campo aplica-se apenas a chamadas.
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Campo Definição

Entrada de
chamada

A chamada está sendo recebida. Os valores váli-
dos no campo Entrada de chamada são:

n Sim

n Não

Número
chamado

O número DID ou DNIS (Dialed Number
Identification Service, serviço de identificação de
número discado) do telefone que recebeu a
chamada. “Desconhecido” é exibido se o número
chamado não é listado ou está bloqueado.

Esse campo aplica-se apenas a chamadas.

Número de
origem

A ID da pessoa que faz a chamada ou a ANI
(Automatic Number Identification, identificação
automática do número) da parte que está
chamando. “Desconhecido” é exibido quando o
número que fez a chamada não é listado ou está
bloqueado para identificação.

Esse campo aplica-se apenas a chamadas.

ID do Con-
tato

A ID exclusiva da conversa.

Tipo de con-
tato

O tipo de contato. Os valores válidos para esse
campo são:

n Chamada — um contato com uma
gravação de chamada.

n Somente tela — um contato de gravação de
tela sem gravação de chamada

n Não chamada — um contato sem uma
gravação de chamada.

Data A data do contato.
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Campo Definição

Data da
avaliação

A data em que a conversa do cliente foi avaliada
ou calibrada.

Formulário
de avaliação

O nome do formulário de avaliação ou do
formulário de calibração usado para pontuar a
conversa do cliente.

Nome do
avaliador

O nome do avaliador ou calibrador.

Nome O nome do agente.

Nota: se os campos Nome, Sobrenome,
Nome do grupo e Nome da equipe
estiverem em branco, a gravação será uma
chamada raiz. Uma chamada raiz é um
contato não reconciliado que aparece
como um contato de arquivo. Depois de
reconciliada, a chamada será atribuída a
um usuário.

Nome do
grupo

O nome de grupo.

Tem tela O contato tem uma gravação de tela. Os valores
válidos no campo Tem tela são:

n Sim

n Não

Tem voz Os contatos tem uma gravação de voz. Os valores
válidos no campo Tem voz são:

n Sim

n Não
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Campo Definição

RH O contato foi marcado como um contato de RH.
Os valores válidos neste campo são:

n Sim

n Não

Sobrenome O sobrenome do agente.

Linha O ramal que o agente utilizou para atender a cha-
mada.

Esse campo aplica-se apenas a chamadas.

Silence
MÁX

A duração do evento silence mais longo em
HH:MM:SS.

Talk Over
MÁX

A duração do evento talkover mais longo em
HH:MM:SS.

Silence MÍN A duração do evento de silêncio mais curto em
HH:MM:SS.

Talk Over
MÍN

A duração da conversa mais curta em
HH:MM:SS.
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Campo Definição

Motivo O motivo pelo qual as conversas foram gravadas,
conforme definido na regra de gravação. Os
possíveis motivos são os seguintes:

n O agente não corresponde à regra "quem"
do fluxo de trabalho

n Agente licenciado apenas para con-
formidade

n Marcado pelo Agente

n Arquivo Morto Desativado

n Arquivo ativado

n Arquivo marcado

n A chamada não corresponde à regra
"quando" do fluxo de trabalho

n Excluído

n Ramal na lista de inclusão

n Ramal fora da lista de inclusão

n Primeira chamada do dia

n Última chamada do dia

n Log

n Chamada mais longa do dia

n Marcar para qualidade

n Novo funcionário

n Sem gravação

n Nenhum evento SIP

n Nenhum fluxo de trabalho configurado
para a equipe do agente

n Avaliação da não chamada

n Não atende à chamada/número chamado
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Campo Definição

do classificador do fluxo de trabalho

n Não processado

n Desempenho

n Chamada aleatória

n Chamada mais curta do dia

n Não há regras definidas para o classificador

n Sob a duração mínima

Tipo de gra-
vação

O tipo de gravação associado a esse dispositivo.
Os valores válidos para o campo Tipo de
gravação são:

n Entroncamento final — gravação de
desktop

n Rede

n Servidor

n MediaSense

n CUBO

n Reconciliação

n Nenhum — não há gravação associada a
esse contato de não chamada

n Desconhecido — o contato foi gravado
antes da versão 8.7, um tipo de contato Não
chamada, ou o tipo de gravação não pôde
ser determinado.

Pontuação A pontuação de avaliação ou pontuação de
calibração aplicada ao contrato.
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Campo Definição

Eventos
Silence

O número de eventos silence detectado.

Na guia Informações de contato, em Análise, os
Eventos de silêncio exibem o número de eventos
de silêncio detectados e um carimbo de hora
indicando quando o evento de silêncio ocorreu
durante a chamada (classificado do mais antigo
ao mais recente).

Estado O estado da avaliação atual do contato. Os valores
válidos no campo Estado são:

n Pontuado — os contatos reivindicados por
um avaliador, totalmente pontuados, e, se a
aprovação for exigida, são aprovados

n Sem pontuação — os contatos que ainda
não foram reivindicados por um avaliador
e estão sem pontuação

n Em andamento — os contatos que foram
reivindicados por um avaliador, mas ainda
não foram completamente pontuados

n Aprovação pendente — os contatos que
foram reivindicados por um avaliador,
foram completamente pontuados e estão
aguardando aprovação

Silence DUR
TOT

A duração total do tempo silence em HH:MM:SS.

Talk Over
DUR TOT

A duração total do tempo talkover em
HH:MM:SS.

Eventos Talk
Over

O número de eventos talkover detectados.

Nome da
equipe

O nome da equipe.
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Campo Definição

Hora A hora de início da chamada para o contato em
HH:MM:SS.

Nota: caso seu site utilize a Gravação
Cisco MediaSense, a hora do contato será
gerada pelo servidor de Gravação
MediaSense, e não pelo servidor de
Gravação.

Em gravações de áudio, o carimbo de hora se
baseia no fuso horário do agente. Para contatos
de não chamada, o carimbo de hora se baseia no
fuso horário do navegador do usuário que criou
o contato de não chamada.

Fuso
Horário

O fuso horário em que o contato foi criado.

Treinamento O contato foi marcado como um contato de
treinamento. Os valores válidos no campo
Treinamento são:

n Sim

n Não

Configurando Campos

n Para escolher os campos que aparecem na tabela Contatos, clique em
Configurações , clique em uma guia e marque a caixa de seleção
próxima ao nome de cada campo que você deseja que apareça na tabela.
Repita para cada guia e clique em Aplicar.

A tabela Contatos exibe os campos que você selecionou.

n Para alterar o tamanho de uma coluna, arraste a borda da coluna até a lar-
gura necessária.

n Para mover uma coluna para outro local, clique no cabeçalho da coluna,
clique no corpo da coluna e arraste a coluna para um novo local.
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Exportar dados da tabela para CSV

O recurso Exportar dados da tabela para CSV permite exportar metadados de
contatos não criptografados de todos os contatos da tabela Contatos (chamada e
não chamada) para CSV.

Exemplo: é possível exportar todos os metadados de contatos não
criptografados da sua última pesquisa.

Exportação de Metadados para CSV

1. Faça uma pesquisa no aplicativo Gravações para localizar as gravações
que deseja exportar. Consulte Pesquisa de gravações para obter mais
informações.

2. Clique em Exportar dados da tabela para CSV  na barra de ferramentas
Gravações e siga as solicitações.

Os metadados exportáveis são salvos no formato CSV. Você pode abri-los
com o Microsoft Excel ou salvá-los em um arquivo.

Nota:  os metadados que podem ser exportados são determinados
pelo Administrador do Quality Management no Administrador do
Quality Management. Somente os metadados exportáveis serão
salvos no formato CSV.

Criar Contato

A caixa de diálogo Criar contato permite criar um contato para avaliação de
atividades de não chamada.
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As atividades de não chamada podem ser avaliadas em tempo real ou após o
fato. Por exemplo:

n Monitor em tempo real de tela ou voz

n Trabalho de contador

n Contador de atendimento ao cliente

n Bate-papo

n Email

n Mídia social

Você pode criar um contato de não chamada apenas para um agente que
pertence a uma equipe que está associada a um fluxo de trabalho de
gerenciamento de qualidade.

Nota: somente funções com privilégios de avaliação podem avaliar um
contato de não chamada, incluindo gerentes, supervisores e avaliadores.

Um avaliador pode atribuir um formulário de avaliação, avaliar o contato e
inserir metadados do contato.

Se você pretende avaliar um contato, é recomendável usar também um
formulário de avaliação que tenha sido criado especificamente para atividades
de não chamada. Isso permite que os aplicativos Painel e Relatório relatem
precisamente as atividades de não chamada.
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A tabela a seguir descreve os campos que aparecem na caixa de diálogo Criar
contato.

Campo Descrição

Data
A data em que o contato ocorreu. A data atual aparece por
padrão.

Hora

A hora em que o contato ocorreu. A hora atual aparece por
padrão.

Não é possível criar dois contatos exatamente na mesma hora
para a mesma pessoa. Se você pretende criar diversos contatos
na mesma hora (dentro do mesmo minuto) para a mesma
pessoa, certifique-se de inserir uma hora exclusiva para cada
contato no campo Hora.

Grupo O nome de grupo.

Equipe O nome da equipe.

Agente O nome do agente.

Formulário
de ava-
liação

O nome do formulário de avaliação associado a esse contato.

Nota: não é possível alterar o formulário de avaliação
após a criação do contato.

Campos da caixa de diálogo Criar Contato

A tabela a seguir descreve os botões que aparecem na caixa de diálogo Criar
contato.

Botão Descrição

Criar Adiciona um contato não chamada.

Cancelar Sair sem salvar as alterações.

Botões da caixa de diálogo Criar Contato
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Gerenciando Contatos Não Chamada

n Para adicionar um contato de não chamada, clique em Criar contato ,
preencha os campos e clique em Salvar.

O contato não chamada aparece na tabela Contatos.

n Para exibir os metadados de um contato de não chamada, clique duas
vezes nele, na tabela Contatos, para exibir o Media Player. No Media
Player, clique na guia Informações de contato.

Essa guia exibe os metadados.

n Para alterar os metadados da guia Informações de contato, digite suas alte-
rações nos campos de metadados e clique em Aplicar.

n Para avaliar um contato de não chamada, clique duas vezes em um con-
tato na tabela Contatos com um Tipo de Contato de Não chamada,
Somente tela ou e-mail e preencha o formulário de avaliação.

Exportar contato selecionado

O administrador pode habilitar o recurso de exportação para permitir que você
exporte gravações do aplicativo Gravações. É possível salvar as gravações
exportadas nos formatos a seguir.

n Waveform Audio File Format (WAV)—arquivos de áudio descompactados.

n Vídeo MPEG-4 (MP4) — arquivos de áudio e vídeo compactados. Essa
opção será disponibilizada apenas se a conversa do cliente tiver uma
gravação de tela associada a ela.

As gravações podem ser exportadas da tabela Contatos no aplicativo Gravações.

Você pode reproduzir gravações exportadas usando o Microsoft Windows
Media Player 9 ou versão posterior.

O tempo necessário para exportar uma gravação depende da duração da
gravação e se ela inclui vídeo. Se uma gravação estiver no processo de
exportação e Unified Workforce Optimization exceder o tempo devido à
inatividade, o processo de exportação continuará até o final.
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Exportando Gravações

n Para exportar uma gravação, clique em uma gravação na tabela Contatos e
clique em Exportar contato selecionado . Escolha o formato desejado
para a gravação exportada na caixa de diálogo Exportar contato
selecionado e clique em Exportar contato selecionado.

n Para baixar uma gravação exportada, clique em Alertas , clique duas
vezes na mensagem Exportação do Contato <ID> está pronto para
Download, clique Aqui na caixa de diálogo Alerta de Notificação para
baixar o arquivo e siga os prompts para baixar a gravação.

No Microsoft Internet Explorer, clique em Salvar e escolha o local na
caixa de diálogo Salvar como.

Se o Windows Media Player abrir quando você clicar em Exportar contato
selecionado, configure o Windows Media Player antes de exportar as
gravações. Consulte Configuração do Windows Media Player para obter
mais informações.

Configuração doWindowsMedia Player

Use esta tarefa para configurar o Windows Media Player para permitir que você
reproduza gravações exportadas.

1. No Windows Media Play, Escolha Ferramentas > Opções.

Se a opção Ferramentas não aparecer automaticamente na barra de
ferramentas do Windows Media Player, clique com o botão direito do
mouse nessa barra e escolha Ferramentas > Opções.

A caixa de diálogo Opções é exibida.

2. Selecione a guia Tipos de arquivo e desmarque as seguintes caixas de
seleção:

l Arquivo de áudio do Windows (WAV)

l Vídeo MPEG-4 (MP4)

3. Clique em OK para salvar as alterações e fechar a caixa de diálogo.
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Marca para Qualidade

Quando você marca uma conversa para qualidade, é possível escolher um
formulário de avaliação. Quando você clica em OK, Arquivo muda para Marcar
para qualidade na coluna Motivo e a conversa pode ser avaliada para qualidade
por um avaliador. Um conversa que é marcada para qualidade apresenta o
mesmo tempo de retenção especificado no fluxo de trabalho de gerenciamento
de qualidade.

Para marcar uma conversa para qualidade

n Para marcar uma conversa para qualidade, selecione uma gravação com
um valor de Motivo de Arquivo na tabela Contatos, clique em Marcar para
qualidade , escolha um formulário de avaliação na lista suspensa
Formulário de avaliação e clique em OK.

O valor Razão muda para Marcado para Qualidade. O botão Abrir
Avaliação é habilitado no Media Player, a janela Avaliação aparece e o
formulário de avaliação é habilitado.

Marcar para Calibragem

Quando você marca um contato para calibração, é possível escolher um
formulário de avaliação. Quando você clica em OK, o contato pode ser avaliado
por vários usuários com privilégios de avaliação. Para obter mais informações
sobre a calibração, consulte Calibração.

Marcação de uma conversa para calibração

n Para marcar uma conversa de cliente para calibração, selecione um con-
tato na tabela Contatos, clique em Marcar para calibração , escolha um
formulário de avaliação na lista suspensa Formulário de avaliação e clique
em OK.

Marcar Chamada

Você pode alterar uma conversa com um Código de motivo de Arquivo para
Arquivo marcado. Ao fazer isso, o tempo de retenção Marcado é aplicado ao
contato. Consulte "Retenção do fluxo de trabalho de gerenciamento de
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qualidade" e "Retenção do fluxo de trabalho de arquivo" no Guia do usuário do
administrador para obter mais informações sobre o tempo de retenção
Marcado.

Alteração do tempo de retenção de uma conversa

n Para alterar o tempo de retenção de uma conversa, selecione um contato
com um Código de motivo de Arquivo na tabela Contatos e clique em
Marcar chamada .

O tempo de retenção é atualizado para a conversa selecionada.

Alertas

O Gerenciamento de qualidade e gravação de chamada gera alertas quando um
evento significativo acontece e os envia a agentes, avaliadores, supervisores e
gerentes.

Unified Workforce Optimization usa os seguintes métodos para fornecer outras
informações sobre alertas.

l O balão Alertas exibe o número de mensagens novas disponíveis.

l Os alertas não confirmados aparecem em texto destacado. Você pode clicar
no alerta para visualizar os detalhes da mensagem na caixa de diálogo
Notificação do alerta do . É possível somente exibir os detalhes de uma
mensagem de cada vez.
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l Os alertas permanecem na lista por sete dias. Após sete dias, Unified
Workforce Optimization exclui automaticamente os alertas,
independentemente de terem ou não sido lidos.

Depois do sétimo dia, os alertas podem ainda aparecer na lista de alertas.
Você deve fazer logoff Unified Workforce Optimization e fazer login
novamente Unified Workforce Optimization antes que os alertas sejam
removidos do aplicativo Alertas.

Nota: se estiver conectado em várias sessões Unified Workforce
Optimization, você deverá fazer logoff em todas as sessões antes de
remover os alertas do aplicativo Alertas.

A tabela a seguir descreve os campos na caixa de diálogo Notificação de alertas.

Campo Descrição

Enviado A data em que o alerta foi enviado.

Fonte O componente que gerou o alerta.

Mensagem Uma descrição resumida do alerta.

Mais infor-
mações

Informações adicionais referentes ao alerta.
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Quando aparecem alertas

Os alertas aparecem quando ocorre um evento significativo, por exemplo:

n Um contato passa do estado Sem pontuação, Em andamento ou Pontuado
para Aprovação pendente. Um alerta é emitido a todos os avaliadores,
supervisores e gerentes que têm acesso ao contato com base nas regras de
escopo existentes e que são necessárias para aprovar a avaliação.

n Um contato passa do estado Sem pontuação, Em andamento ou Aprovação
pendente para Pontuado. Um alerta é emitido para o agente associado ao
contato e aos supervisores e gerentes que têm acesso ao contato, com base
nas regras de escopo existentes.

n Uma gravação solicitada foi exportada e está disponível para download.

n Se um avaliador concluir uma avaliação e não houver gerentes ou
supervisores para o agente, o avaliador receberá o alerta.

n Os usuários que não estiverem conectados quando um alerta for gerado
receberão o alerta quando se conectarem Unified Workforce Optimization.

Observe também o seguinte:

n O usuário que aciona o alerta não recebe o alerta.

n Um alerta não é acionado quando um novo comentário é adicionado a um
formulário de avaliação.

Alertas de Gerenciamento

Exclua esse texto e substitua-o pelo seu próprio conteúdo.

n Para exibir um alerta, clique em Alertas na barra de ferramentas e
clique em um alerta na lista para exibir mais informações. Ao terminar,
clique em Fechar para fechar a caixa de diálogo Notificação do Alerta.
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O Media Player aparece quando você tentar reproduzir uma gravação ou exibir
um texto de um contato no painel Detalhes do painel Análise da tabela.

Se o contato for uma gravação e estiver localizado em outra máquina, o Media
Player iniciará o download da gravação (Download sob demanda), executará a
gravação quando houver bytes suficientes transferidos por download para a
reprodução começar e habilitará os botões de controle da reprodução.

A tabela a seguir descreve os componentes no Media Player.

Nome Definição

Barra de ener-
gia

Uma representação visual da energia de voz na gravação
de voz. Se o contato for um e-mail ou uma gravação de
tela, o Media Player exibirá o texto apropriado na barra de
energia.

Tempo de depu-
rador

O carimbo de hora do local do depurador. O formato é
HH:MM:SS.

Somente gra-
vação de tela

Se a atividade de tela de um agente foi gravada antes ou
depois do encerramento de uma chamada, a barra de
energia ficará em branco durante essa parte da conversa
do cliente.

99



Media Player

Nome Definição

Depurador O depurador identifica qual parte da gravação está ativa.

Gravação de
contato (tela e
voz)

A gravação real da conversa com o cliente. A gravação de
tela aparece em uma janela separada.

Duração da gra-
vação

O tempo total da gravação em HH:MM:SS, incluindo a
atividade gravada antes e depois da chamada encerrada.

Controles de reprodução

O Media Player oferece controles de reprodução para gravações de áudio e tela.
Use os controles de reprodução para reproduzir, pausar e parar um contato
gravado. O Media Player também inclui uma barra de andamento da gravação
(controle deslizante), que pode ser usada para avançar ou retroceder
rapidamente a gravação.

A tabela a seguir descreve os controles de reprodução ativos.

Ícone Nome Descrição

Anterior Clique para retornar ao segmento anterior na
gravação. Se houver apenas um segmento
associado à gravação, esse botão será desabilitado.
Se houver mais de um segmento e você clicar
nesse botão quando terminar o último segmento,
o Media Player começará a reprodução no
primeiro segmento da gravação.

Controles de reprodução
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Ícone Nome Descrição

Reproduzir Clique para iniciar a reprodução da gravação (é
alternado com Pausar). Se você tiver uma licença
AQM, a parte do vídeo da gravação começa a ser
passada do servidor Serviços de tela quando você
clica em Reproduzir.

Nota: o recurso de vídeo é disponibilizado
apenas com a licença AQM.

Pausar Clique para executar uma pausa na reprodução
da gravação (é alternado com Reproduzir).

Próximo Clique neste botão para ir para o próximo
segmento na gravação. Se houver apenas um
segmento associado à gravação, esse botão será
desabilitado. Se houver mais de um segmento e
você clicar nesse botão quando terminar o
primeiro segmento, o Media Player começará a
reprodução no último segmento da gravação.

Marca para
Qualidade

Marca a conversa de cliente selecionada ou o
contato de não chamada para avaliação de
qualidade e exibe a janela Formulário de
avaliação. Este botão é habilitado quando a
gravação selecionada tem um valor de Razão do
Arquivo e a gravação foi carregada.

Trazer janelas
para frente

Traz a janela Tela e a janela Formulário de ava-
liação para frente da sua tela.

Taxa de pixels Quando selecionado, a janela Tela redimensiona
a gravação para seu tamanho real. Quando limpo,
toda a tela é visível dentro da janela Tela.
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Ícone Nome Descrição

Ampliar Quando clicado, aumenta o tamanho da barra de
energia no Media Player.

Ampliar e Reduzir são botões de alternância.

Reduzir Quando clicado, diminui o tamanho da barra de
energia no Media Player.

Mudo Silencia a gravação de áudio.

Desativar e Ativar áudio são botões de
alternância.

Ativar o áudio Restaura o som da gravação de áudio.

ND Manter o
Windows em
foco

Traz a janela Tela e a janela Formulário de ava-
liação para frente da sua tela.

Fechar Saia do Media Player.

ND Posição Indica a posição atual de reprodução dessa
gravação no formato HH:MM:SS.

ND Barra de pro-
gresso

Clique para exibir o percentual de conclusão da
gravação. Arraste o depurador na barra de
progresso para avançar ou retroceder na
gravação.

Uma linha de progresso vermelha na barra de
energia se alinha com o depurador na barra de
progresso conforme a gravação é reproduzida.
Isso permite ver como a barra de andamento
corresponde aos dados na barra de energia.

A tabela a seguir descreve os marcadores de reprodução que podem aparecer
no Media Player.
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Ícone Nome Descrição

Comentário Identifica um comentário na barra de energia que está
associado à conversa do cliente na posição especificada
em minutos e segundos. Quando clicado, a caixa de diá-
logo Comentários da avaliação exibe todos os comen-
tários associados à conversa do cliente.

Esse ícone aparece somente quando um comentário
existe no local especificado na conversa do cliente.
Consulte Comentários da avaliação para obter mais
informações sobre comentários da avaliação.

Em espera Identifica um evento de espera que está associado à con-
versa do cliente.

Pausar Identifica um evento de pausa que está associado à con-
versa do cliente.

Silêncio Identifica um evento de silêncio que está associado à
conversa do cliente. Consulte Detecção de eventos de
silêncio e conversa para obter mais informações.

Conversa Identifica um evento de conversa que está associado à
conversa do cliente. O ícone Conversa aparece no início
de um evento de conversa. Consulte Detecção de eventos
de silêncio e conversa para obter mais informações.

Marcadores de reprodução

Detecção de eventos de silêncio e conversa

O Gerenciamento de qualidade e gravação de chamada pode analisar chamadas
gravadas em busca de eventos de silêncio e conversa. Quando encontrados, as
informações sobre o evento são armazenadas com a gravação da chamada
como metadados e um marcador é colocado na barra de energia quando se
reproduz a gravação. Você pode usar esses metadados para pesquisar as
gravações de chamada de eventos de silêncio e conversa.
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Uma chamada gravada contém dois fluxos de áudio que representam os dois
lados de uma chamada. O Media Player exibe o fluxo de entrada em azul e o
fluxo de saída em vermelho na barra de energia .

Em uma conversação normal, você verá a energia alternar entre a chamada de
saída e a chamada de entrada. Um evento de conversa ocorre quando a
chamada de entrada e a chamada de saída apontam simultaneamente. O Media
Player exibe um ícone de Conversa  na barra de energia, onde um evento de
Conversa ocorre. Quando ambas as partes estão em silêncio (evento de silêncio),
a linha na barra de energia é plana. O Media Player exibe um ícone de Silêncio
 na barra de energia, onde um evento de Silêncio ocorre.

Normalmente, cada fluxo contém a voz de uma única parte; seja do agente ou
do cliente. Ocasionalmente, um fluxo inclui várias vozes. Por exemplo, uma
chamada de conferência contém o fluxo do agente onde você ouve a voz do
agente e um segundo fluxo onde você ouve as vozes de todas as outras partes
na chamada de conferência.

Os fluxos de chamada podem incluir ruídos de não fala (por exemplo, vento,
digitação, conversas de fundo ou cachorros latindo. O Gerenciamento de
qualidade e gravação de chamada processa esses ruídos juntamente com o
discurso ao pesquisar eventos de silêncio e conversa em uma chamada.

Ele usa um módulo VAD (Voice Activity Detection, detecção de atividade de voz)
para determinar se o áudio analisado é classificado como silêncio ou discurso.
O VAD analisa blocos discretos de dados de áudio e fornece uma amplitude
média ou volume para este bloco. Os blocos são chamados frames. Um tamanho
do frame é medido em milissegundos de áudio. O VAD usa o mesmo tamanho
de frame ao processar todos os áudios em um arquivo.

O VAD lê um frame e determina se o frame indica silêncio ou fala com base no
limiar de decisão VAD. Se o valor médio para o frame cai abaixo do limiar de
decisão VAD, o frame é marcado como silêncio mútuo. O VAD processa cada
frame de cada fluxo e compara os frames do fluxo e fluxo 2. O VAD atribui um
tipo de áudio a cada par de frames. Os tipos de áudio são os seguintes:

n Silêncio mútuo (SM)—os dois frames estão em silêncio.

n Normal (N) — um frame contém discurso enquanto o outro frame está em
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silêncio. Isto indica a conversação normal.

n Conversa (TO)—os dois frames contêm fala.

O VAD usa um algoritmo heurístico. O algoritmo pode ser adaptado e pode
mudar dinamicamente baseado na qualidade dos dados de áudio. Em um
ambiente com ruído, o limiar de decisão VAD aumentará no sentido de indicar
somente os ruídos mais barulhentos como fala. Por outro lado, toda a conversa
por telefone deve ser marcada como fala constante, mesmo se o ruído é
causado por um motor de carro ou outro ruído de fundo não falado.

Em um ambiente silencioso onde a pessoa não está falando alto, o limiar de
decisão VAD cairá para que ele possa identificar corretamente a fala em um
volume baixo. Isso permite marcar toda a chamada como fala normal ao invés
de silêncio.

Esta adaptabilidade permite o VAD ser mais preciso ao determinar a fala ou o
silêncio em chamada gravada, mas não é sempre 100% preciso. Durante alguns
segundos necessários para o VAD se adaptar às mudanças no nível de ruído de
fundo, o áudio pode ser marcado como normal quando ninguém está falando
ou marcado como silêncio mútuo quando alguém está falando. Como o
discurso e o silêncio são determinados por uma amplitude sonora média,
sempre haverá casos em que o discurso normal ou silêncio mútuo é atribuído
incorretamente a um frame de áudio. Essencialmente, o VAD não sabe a
diferença entre a fala humana e o som de um motor de carro. O VAD é
designado para analisar chamadas telefônicas onde você espera ouvir duas ou
mais pessoas falando entre si.

Você pode configurar os valores de limite para eventos de silêncio e conversa
na janela Administração dos eventos da chamada na interface do administrador.
Os eventos são salvos quando a duração mínima é igual ou superior ao valor
limite. As informações sobre o evento incluem o tipo (silêncio ou conversa), a
duração do evento (em milissegundos) e o início do evento como uma
compensação no início do áudio.

É possível que um evento de conversa ou silêncio não seja identificado. Por
exemplo, é possível perder um evento de conversa mesmo quando duas pessoas
estão conversando claramente entre si em uma chamada ao mesmo tempo. Se
um dos falantes, durante o evento de conversa, fizer uma pausa para pensar ou
respirar por pelo menos um quarto de segundo, o VAD pode marcar o frame
como uma instância de silêncio. Do ponto de vista do falante, eles estavam
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conversando continuamente, portanto, o VAD deve indicar corretamente um
evento de conversa. Do ponto de vista do VAD, houve um período de silêncio
durante a conversa, portanto, ele não pode ser considerado um evento de
conversa.

Durante o silêncio mútio, um ruído repentino tipo digitação no teclado ou tosse
pode ser alto o suficiente para fazer com que um frame seja identificado como
falando, mesmo que ninguém esteja falando. Estas transições momentâneas no
estado resultarão em casos onde os eventos VAD esperados não são indicados e
armazenados com a gravação de chamadas. Este não é um erro do software.

Criação de um hiperlink para uma gravação

Você pode criar uma URL para uma gravação e enviá-la como um hiperlink
para outras pessoas por meio de uma mensagem por chat ou um e-mail.
Quando o destinatário clica no link, o navegador da Web do destinatário abre o
Media Player, autenticação pendente por meio da página Login do Unified
Workforce Optimization, e reproduz a gravação no Gerenciamento de qualidade
e gravação de chamada.

O formato básico da URL é este:

https://<servidor base>/cwfo/apps/Recordings.html?loadContact=<id> ou

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

onde <servidor base> é o nome do host ou endereço IP do servidor que hospeda
o Contêiner do Unified Workforce Optimization e <id> é a ID de contato da
gravação.

O formato avançado da URL é este:

http://<servidor
base>/cwfo/apps/Recordings.html?userLang=en&userCountry=&urlSearch=true&
<parâmetro de pesquisa1>=<valor de pesquisa1>&<parâmetro de
pesquisa2>=<valor de pesquisa2>

onde <parâmetro de pesquisaX> é o parâmetro que você deseja incluir na
pesquisa e <valor de pesquisaX> é o valor desse parâmetro. Você pode
especificar vários parâmetros.
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Exemplo:
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

Nota: a URL avançada da pesquisa deve incluir os campos userLang e
userCountry.

Parâmetro Exemplo

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

onde id é o número da ID de contato.

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

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

group …/Recordings.html?urlSearch=true&group=<ID do grupo>

onde <ID do grupo> é o número da ID do grupo

team …/Recordings.html?urlSearch=true&team=<ID da equipe>

onde <ID da equipe> é o número da ID da equipe

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

onde <nome> é o nome do agente.

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

onde <sobrenome> é o sobrenome do agente.

number …/Recordings.html?urlSearch=true&number=<número de
telefone>

onde <número de telefone> é o número de telefone

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

onde <AAAA-MM-DD> é a data no formato AAAA-MM-DD.
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Parâmetro Exemplo

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

onde <AAAA-MM-DD> é a data no formato AAAA-MM-DD.

timeOfDayRa-
nge

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

evalState …/Recordings.html?urlSearch=true&evalState=<estado de
avaliação>

onde <estado de avaliação> é uma das seguintes opções:

n scored

n unscored

n inProgress

n needsApproval

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

onde <marca> é uma das seguintes opções:

n true

n false

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

onde <marca> é uma das seguintes opções:

n true

n false

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

onde <marca> é uma das seguintes opções:

n true

n false
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Parâmetro Exemplo

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

onde <número> é a pontuação real da avaliação.

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

onde <metadados> é o nome do campo de metadados.

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

recor-
dingType

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

silenceEvents …/Recordings.html?urlSearch=true&silenceEvents=<número>
~<valor>

onde <número> é um número de 0 a 100 e <valor> é uma
das seguintes opções:

n equals

n greater

n less

talkO-
verEvents

…/Recordings.html?urlSearch=true&talkOverEvents=<númer
o>~<valor>

onde <número> é um número de 0 a 100 e <valor> é uma
das seguintes opções:

n equals

n greater

n less
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Parâmetro Exemplo

silen-
ceDuration

…/Recordings.html?urlSearch=true&silenceDuration=<núme
ro>~<valor>

onde <número> é um número de 0 a 100 e <valor> é uma
das seguintes opções:

n equals

n greater

n less

talkO-
verDuration

…/Recordings.html?urlSearch=true&talkOverDuration=<núm
ero>~<valor>

onde <número> é um número de 0 a 100 e <valor> é uma
das seguintes opções:

n equals

n greater

n less

Cenários de Gravação do agente

A Gravação do agente roteia chamadas por um PBX ou ACD. A sinalização do
controle de chamadas informa ao Gerenciamento de qualidade Cisco quando
iniciar a gravação e a qual agente atribuir o áudio. A Gravação do agente inclui
os seguintes métodos de gravação:

n Gravação de Desktop

n Gravação de rede

n Gravação de servidor (SPAN)

Os cenários de Gravação do agente nesta seção abordam os seguintes tópicos:

n Transferência Cega

n Transferência inteligente

110



Media Player

n Conferência monitorada

n Aguardar com chamada na segunda linha

Cada cenário mostra como a ação aparece na barra de energia do Media Player.

Transferência Cega

A transferência cega é quando uma chamada é roteada para um terceiro, a
chamada original foi encerrada e nenhuma verificação foi feita para determinar
se a chamada transferida foi respondida ou se o número do telefone do terceiro
estava ocupado.

Exemplo: a gravação para o primeiro agente é interrompida quando o
agente transfere a chamada. A gravação continua quando o segundo
agente responde à chamada transferida. Se o segundo agente não
responder à chamada, a gravação será encerrada quando o primeiro
agente transfere a chamada.

Transferência Supervisionada

A transferência supervisionada é quando uma chamada é roteada para um
terceiro. O agente pode optar por desligar antes de a outra pessoa atender ou
pode permanecer na linha e falar com a outra pessoa antes de realmente
transferir a chamada.

Exemplo: a pessoa que fez a ligação é colocada em espera quando o
primeiro agente transfere uma chamada para o segundo agente. A
discussão entre os dois agentes é gravada durante a transferência
supervisionada. A gravação para o primeiro agente para quando o agente
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desliga e a chamada entre o segundo agente e a pessoa que fez a ligação
começa a ser gravada.

Conferência Supervisionada

A conferência supervisionada é quando um agente adiciona um terceiro à
chamada. O agente pode optar por adicionar o terceiro à chamada sem antes
falar com ele ou falar com o terceiro antes de realmente concluir a
teleconferência.

Exemplo: a pessoa que fez a ligação é colocada em espera quando o
primeiro agente inicia uma teleconferência com o segundo agente.
Enquanto a pessoa que fez a ligação estiver em espera, a discussão entre
os dois agentes é gravada. Quando a pessoa que fez a ligação é adicionada
à conferência, a ligação continua sendo gravada. A gravação para o
primeiro agente para quando o agente desliga e a chamada entre o
segundo agente e a pessoa que fez a ligação continua em gravação.
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Aguardar com chamada na segunda linha

Aguardar com chamada na segunda linha é quando um agente coloca a pessoa
que fez a ligação em espera enquanto conversa com um terceiro em uma
segunda linha.

Exemplo: o usuário QM8 coloca a pessoa que fez a ligação em espera. A
espera é representada como uma linha plana na barra de energia da ID de
contato 1344. Enquanto está em espera, o usuário QM8 atende uma
segunda linha e liga para o usuário QM1 no número 2471827118. A
chamada na segunda linha não aparecerá nos contatos associados para a
ID de contato 1344 porque é uma chamada distinta.

Informações de Contato

A guia Informações de contato exibe informações associadas ao contato.

Na gravação de uma chamada, a guia Informações de contato exibe o nome do
agente, o nome do grupo, o nome da equipe, a ID do sistema do agente e as
informações de contato (metadados) da gravação. A guia Informações de
contato também permite editar os metadados associados à gravação. Se os
metadados são criptografados, o campo de metadados é desabilitado.

A guia Informações de contato exibe todos os campos (marcados e
desmarcados) listados na janela Configurar campos.
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Campo Definição

Organização

Agente O conteúdo desse campo é determinado pelo tipo de
contato. Na gravação de uma chamada, esse campo exibe a
ID do sistema do agente.

Sobrenome O sobrenome do agente.

Esse campo é associado às gravações de chamada.

Nome O nome do agente.

Esse campo é associado às gravações de chamada.

Grupo O nome de grupo.

Equipe O nome da equipe.

Avaliação

% Pontuação A pontuação de avaliação ou pontuação de calibração
aplicada ao contrato.

Nome do
avaliador

O nome do avaliador ou calibrador.

Data da
avaliação

A data em que a conversa do cliente foi avaliada ou
calibrada.

Formulário de
avaliação

O nome do formulário de avaliação ou do formulário de
calibração usado para pontuar a conversa do cliente.

Data — essa guia é associada às gravações de chamada
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Campo Definição

Data A data do contato.

Hora A hora de início da chamada para o contato em
HH:MM:SS.

Nota: caso seu site utilize a Gravação Cisco
MediaSense, a hora do contato será gerada pelo
servidor de Gravação MediaSense, e não pelo
servidor de Gravação.

Em gravações de áudio, o carimbo de hora se baseia no
fuso horário do agente. Para contatos de não chamada, o
carimbo de hora se baseia no fuso horário do navegador
do usuário que criou o contato de não chamada.

Fuso Horário O fuso horário em que o contato foi criado.

Contato — essa guia é associada às gravações de chamada

agente A ID do contato.

Número de
origem

A ID da pessoa que faz a chamada ou a ANI (Automatic
Number Identification, identificação automática do
número) da parte que está chamando. “Desconhecido” é
exibido quando o número que fez a chamada não é listado
ou está bloqueado para identificação.

Esse campo aplica-se apenas a chamadas.

Número
chamado

O número DID (Direct Inward Dialing, discagem direta
interna) ou DNIS (Dialed Number Identification Service,
serviço de identificação de número discado) do telefone
que recebeu a chamada. “Desconhecido” é exibido se o
número chamado não é listado ou está bloqueado.

Esse campo aplica-se apenas a chamadas.

115



Media Player

Campo Definição

Linha O ramal que o agente utilizou para atender a chamada.

Esse campo aplica-se apenas a chamadas.

Motivo A razão pela qual o contato foi gravado, conforme definido
na regra de gravação (Arquivo, Primeiro, Último, Mais
longo, Mais curto, Aleatório, Log, Marcado, Desempenho
e Funcionário novo).

RH O contato foi marcado como um contato de RH. Os valores
válidos neste campo são:

n Sim

n Não

Treinamento O contato foi marcado como um contato de treinamento.
Os valores válidos no campo Treinamento são:

n Sim

n Não

Estado O estado da avaliação atual do contato. Os valores válidos
no campo Estado são:

n Pontuado — os contatos reivindicados por um
avaliador, totalmente pontuados, e, se a aprovação
for exigida, são aprovados

n Sem pontuação — os contatos que ainda não foram
reivindicados por um avaliador e estão sem
pontuação

n Em andamento — os contatos que foram
reivindicados por um avaliador, mas ainda não
foram completamente pontuados

n Aprovação pendente — os contatos que foram
reivindicados por um avaliador, foram
completamente pontuados e estão aguardando
aprovação

116



Media Player

Campo Definição

Tipo de contato O tipo de contato. Os valores válidos para esse campo são:

n Chamada—um contato com uma gravação de
chamada

n Somente tela — um contato de gravação de tela sem
gravação de chamada

n Não chamada—um contato sem uma gravação de
chamada
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Campo Definição

Tipo de gra-
vação

O tipo de gravação associado a esse dispositivo. Os valores
válidos para o campo Tipo de gravação são:

n Servidor — o contato foi gravado usando a Gravação
de servidor (SPAN).

n Rede — o contato foi gravado usando a Gravação de
rede.

n Registro múltiplo — o contato foi gravado por meio
do método Registro múltiplo. Esse método permite
adicionar participantes de modo programático a uma
chamada existente.

n Conferência de etapa única — o contato foi gravado
por meio do método Conferência de etapa única.
Esse método permite registrar até três dispositivos
em um único ramal habilitado para softphone.

n Desconhecido — o contato foi gravado antes da
versão 8.7, um tipo de contato Não Chamada ou o
tipo de gravação não pôde ser determinado.

n Nenhum — não há gravação associada a esse contato
de não chamada

n Entroncamento final—o contato foi gravando
utilizando-se a Gravação de desktop (Entroncamento
final).

n Gravação MediaSense — o contato foi gravado
usando a Gravação MediaSense.

Análise — essa guia é associada às gravações de chamada

Silence DUR
TOT

A duração total do tempo silence em HH:MM:SS.

Silence MÁX A duração do evento silence mais longo em HH:MM:SS.
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Campo Definição

Silence MÍN A duração do evento de silêncio mais curto em
HH:MM:SS.

Talk Over DUR
TOT

A duração total do tempo talkover em HH:MM:SS.

Talk Over MÁX A duração do evento talkover mais longo em HH:MM:SS.

Talk Over MÍN A duração da conversa mais curta em HH:MM:SS.

Eventos Talk
Over

O número de eventos talkover detectados.

Eventos Silence O número de eventos silence detectado.

Na guia Informações de contato, em Análise, os Eventos
de silêncio exibem o número de eventos de silêncio
detectados e um carimbo de hora indicando quando o
evento de silêncio ocorreu durante a chamada
(classificado do mais antigo ao mais recente).

% Silêncio O percentual de chamadas passado no estado Silêncio.

% Conversa O percentual de chamadas passado no estado Conversa.

AVG Silence A duração média do evento silence em HH:MM:SS.

AVG Talk Over O tempo médio do talkover em HH:MM:SS.

Metadados personalizados — essa guia é associada às gravações de cha-
mada
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Campo Definição

<Campos de
metadados>

Uma ou mais colunas podem aparecer na tabela de nomes
e valores do campo de metadados personalizado. As
células nessas colunas são editáveis. As extensões
máximas de caracteres para campos de metadados são as
seguintes:

n Dados = 2056 — que inclui texto, números e
hiperlinks.

Nota: depois que o hiperlink for salvo, você
poderá clicar nele e o link será aberto em
outro navegador da Web.

n Data — a extensão máxima tem por base o formato
de data padrão.

Sobre metadados

Os campos de metadados contêm informações definidas pelo usuário que estão
relacionadas ao contato.

Os metadados de chamada não estão disponíveis em arquivos WAV ou MP4,
uma vez que esses formatos de arquivo não são compatíveis com marcas.

Metadados personalizados

Os metadados personalizados permitem capacidades de pesquisa melhores e
mais rápidas. Os metadados personalizados permitem que você:

n Passe qualquer dado coletado para a pessoa que ligou (por exemplo, o
número da conta ou tipo de chamada) para os metadados de gravação de
chamada

n Salve o tempo de gerenciamento pesquisando arquivos de chamada

n Avalie as chamadas que são importantes para o negócio
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Modificando Informações de Contato

Use essa tarefa para modificar informações de contato (metadados) da conversa
de um cliente.

No Media Player, clique na guia Informações de contato, clique em Metadados
personalizados, digite suas mudanças nos campos dos metadados e clique em
Aplicar.

n No Media Player, clique na guia Informações de contato, clique em
Metadados personalizados, digite suas mudanças nos campos dos
metadados e clique em Aplicar.

O Gerenciamento de qualidade e gravação de chamada salva suas
alterações e as exibe nos campos de metadados personalizados.

Contatos Associados

Você pode exibir todos os segmentos de uma chamada, desde quando ela entra
na central de contato até ser encerrada, clicando na guia Contatos associados.

Você pode somente reproduzir segmentos de uma chamada que estão dentro de
seu objetivo. Ao clicar em um segmento de chamada que está dentro do seu
escopo, Contatos associados destaca esse segmento de chamada em vermelho e
carrega o segmento de chamada no Media Player.

O exemplo a seguir descreve uma chamada segmentada.
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1. O cliente faz uma chamada e é encaminhado para o Agente A.

2. O Agente A transfere o cliente para o Agente B.

3. O Agente B faz uma chamada de conferência com o Supervisor A.

A lista de contatos associados é apresentada na ordem cronológica na guia
Contatos Associados. Talvez você não consiga reproduzir alguns dos contatos
listados na janela Contatos Associados. Isso se deve a vários motivos: eles estão
relacionados a agentes que não pertencem à sua equipe, foram excluídos, não
atenderam aos critérios do fluxo de trabalho ou não atingiram o tamanho
mínimo. Quando há esse tipo de contato, a barra de energia associada ao
contato fica vazia e a gravação não é disponibilizada. Você não pode ouvir esses
segmentos da chamada, mas pode exibi-los e, consequentemente, acompanhar
como a chamada avançou no centro de contatos. Quando você usa os botões de
controle de chamadas para percorrer a lista de contatos, os contatos que não
podem ser ouvidos são pulados automaticamente.

Gravações de chamadas agrupadas e intercaladas

Quando um agente ou profissional de conhecimento lida com duas chamadas
ao mesmo tempo ao colocar uma delas em espera e alternar entre ambas, o
resultado pode ser uma ou duas gravações, dependendo de as chamadas
estarem agrupadas ou intercaladas.

Na figura a seguir, a Gravação 1 é criada para Chamada 1. Ela também contém o
áudio todo da Chamada 2. A Chamada 2 é agrupada na Chamada 1.

Na figura a seguir, a Gravação 1 é criada para Chamada 1. Ela também conterá a
parte de áudio da Chamada 2 durante o tempo em que ambas as chamadas
estiverem ativas. A Gravação 2 é criada para a Chamada 2 quando a Chamada 1
é encerrada. A Gravação 2 contém somente o trecho de áudio da Chamada 2 a
partir do momento em que a Chamada 1 é encerrada. A Chamada 1 é
intercalada com a Chamada 2. A duração relatada para a Chamada 2 é da hora
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em que ela é iniciada até a hora em que é encerrada. No entanto, a duração real
da Gravação 2 será do momento em que a Chamada 1 é encerrada até o
momento em que a Chamada 2 termina.

Você pode reproduzir todos os segmentos de uma chamada, desde quando ela
entra no centro de contato até quando termina, usando a guia Contatos
Associados no painel Media Player. Clique em Contatos associados para ver
todos os segmentos de chamada associados a uma chamada. Consulte
Reprodução de todos os segmentos de uma chamada para obter mais
informações sobre contatos associados.

Contatos Associados e Gravação do Cisco MediaSense

Se seu site estiver usando a Gravação do MediaSense, observe que a Gravação
do MediaSense se comportará de modo diferente de outros tipos de gravação.
Quando uma chamada é colocada em espera, a Gravação MediaSense para e os
arquivos brutos são fechados. Quando a chamada é retirada da espera, é criado
um novo conjunto de arquivos brutos. Isso significa que uma única chamada
da sua perspectiva pode resultar em vários segmentos ou sessões de chamada.
Contatos associados exibe cada sessão como uma chamada distinta. Sessões
múltiplas que estão relacionadas logicamente (contêm a mesma ID de sessão)
serão relacionadas como Chamadas associadas. Ao reproduzir uma chamada
gravada pelo MediaSense, é preciso reproduzir todas as chamadas associadas
para ouvir toda a chamada de sua perspectiva.

Chamada Normal

Uma chamada normal é quando um cliente fala com um agente.
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Uma chamada normal nunca é posta em espera, transferida ou conferenciada, e
a ID da sessão permanece a mesma. Isso se aplica a todos os tipos de gravação,
inclusive Cisco MediaSense.

Chamada com Tempo em Espera

Uma chamada com tempo de espera é quando um agente coloca o cliente em
espera durante uma chamada e posteriormente retorna à chamada com o
cliente.

O Cisco MediaSense trata cada parte da chamada separadamente do tempo de
espera, criando duas sessões individuais. Nesse cenário, são criados dois
contatos e dois arquivos SPX. Isso é diferente de outros tipos de gravação, em
que os métodos de captura resultam em um único contato e em um único
arquivo SPX que representa o tempo em espera como silêncio no meio da
gravação. As Gravações do Cisco MediaSense não incluem o silêncio que
representa o tempo em espera.

Chamada Agrupada

Uma chamada agrupada é quando um agente coloca um cliente em espera
durante uma chamada para consultar outro agente. Após concluir a chamada
de consulta, o agente retorna à conversa com o cliente.

Neste cenário, o Cisco MediaSense cria três arquivos de contato e três arquivos
SPX (uma ID de sessão). Mais uma vez, ele é diferente de outros tipos de
gravação em que os métodos de captura resultam em um único contato e um
único arquivo SPX que contém áudio da chamada de consulta (ou agrupada)
entre o áudio do cliente e o agente. As Gravações do Cisco MediaSense não
incluem o silêncio que representa o tempo em espera.
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Observe que para cada fluxo de chamada do MediaSense há uma ID de sessão
que corresponde a um único contato e arquivo SPX. Observe também que o
"xRecCi" permanece constante ao longo das esperas. Isso é importante ao se
determinar os contatos associados. Consulte Contatos associados e Gravação
Cisco MediaSense.

Consulte Exemplos de fluxo de chamada do Cisco MediaSense para obter mais
exemplos de fluxo de chamada.

Gravação de Tela

O aplicativo Gravações aceita gravações de tela com a Gravação do MediaSense.
A gravação de tela se comporta de maneira semelhante à gravação de áudio, de
forma que uma única chamada pode ter diversos arquivos de gravação de tela
que correspondem a uma ID de sessão. Caso o administrador tenha habilitado a
Gravação de tela ampliada (para fluxos de trabalho do gerenciamento de
qualidade), a gravação de tela de cada sessão será maior do que a gravação de
áudio.

Nota: se o serviço de Assinatura MediaSense falhar, a gravação de tela
será interrompida e excluída. A parte de áudio da chamada continua em
gravação.

Exemplos de Fluxos de Chamadas do Cisco MediaSense

A figura a seguir exibe exemplos de fluxo de chamada do Cisco MediaSense.
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Pesquisa pós-chamada

A Pesquisa pós-chamada exibe os resultados de uma pesquisa concluída pelo
cliente depois que o contato é encerrado.

126



Media Player

Nota: as pesquisas pós-chamada aparecem apenas quando o sistema é
configurado para importar pesquisas pós-chamada.

A tela de pesquisa exibe o texto da pesquisa. Se necessário, use uma das
seguintes opções para exibir o texto todo:

n Clique e arraste a barra de rolagem para mover o texto para cima ou para
baixo

n Clique e arraste o ícone Expandir para revelar o texto inteiro

Tela

O Media Player pode reproduzir gravações de voz e tela. Se esta é uma gravação
de gerenciamento de qualidade, e uma gravação de tela é associada com a
gravação de vídeo, a tela aparece em uma janela separada. Você pode
redimensionar a janela Tela para seus requisitos. Se sua máquina é configurada
para exibição em monitor duplo, você pode exibir a janela Tela em um monitor
e Unified Workforce Optimization em outro.
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Se uma gravação é somente de áudio, a janela Tela não aparece.

Tela Reprodução da Gravação

O tamanho da tela para reprodução de gravação de tela é de 1920 x 1088. Se o
tamanho total da tela para a gravação de tela for maior que 1920 x 1088, ele será
reduzido para aparecer na janela Tela. Quando você ajusta o tamanho da janela
Tela ou usa o botão Maximizar na janela Tela, a gravação de tela é
redimensionada de acordo.

Gravações com um ou dois monitores

A janela Tela pode exibir gravações de configurações com um ou dois
monitores.

Durante a configuração das propriedades de exibição em uma máquina para
gravação, é necessário colocar monitores de hospedage adicionais abaixo ou à
direita do monitor de exibição primário na janela Propriedades de Exibição.
Qualquer monitor acima e/ou à esquerda do monitor de vídeo primário será
cortado (essa é uma restrição do Windows). A janela Tela exibirá as telas na
gravação de acordo com a organização delas na janela Propriedades de Exibição.
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A janela Tela também pode reproduzir a gravação de uma configuração de
vários monitores.

Nota: as gravações em vários monitores têm o dobro do tamanho das
gravações de monitores únicos.
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Download sob demanda

O recurso Download sob demanda permite fazer o download da gravação para
reprodução ao clicar duas vezes em um contato com um Tipo de contato de
chamada na tabela Contatos. Uma caixa de diálogo Mensagem exibe a
mensagem a seguir quando o download da gravação estiver sendo feito.

Aguarde a solicitação do arquivo de áudio.

Quando o download é concluído, a caixa de diálogo Mensagem desaparece.

Se uma gravação já estiver no processo de download quando você tentar
reproduzi-la, você verá a seguinte mensagem de erro:

Download sob demanda para o contato <ID do contato>. Tente novamente.

Tente reproduzir a gravação quando ela estiver totalmente carregada ou após o
fim do dia.

Se Marcar qualidade aparecer o campo Motivo e a gravação de tela não tiver
sido carregada da área de trabalho do agente, somente a gravação de áudio
aparecerá quando você clicar duas vezes no contato. Para fazer download da
gravação de tela, clique duas vezes no contato novamente.

Reproduzindo Gravações

n Para reproduzir uma gravação, escolha uma das seguintes tarefas:

l Para reproduzir uma gravação, clique duas vezes em um contato
com o Tipo de contato de Chamada ou Somente tela na tabela
Contatos.

O Media Player aparece e reproduz a gravação quando existe bytes
suficientes baixados para a reprodução de tela e áudio começar.

Nota: o download da gravação é feita sob demanda. Consulte
Download sob demanda para obter mais informações.

l Para iniciar uma gravação, clique em Reproduzir  no Media Player.

l Para avançar ou retroceder uma gravação, mova a barra de
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progresso Posição para o local desejado.

l Para retornar para o segmento anterior na gravação, clique em
Anterior .

l Para ir para o próximo segmento na gravação, clique em Próximo
.

l Para pausar uma gravação, clique em Pausar .

l Para visualizar um comentário de avaliação associado com um local
específico na gravação, clique em Comentários de Avaliação .

l Para editar metadados associados a uma gravação, clique na guia
Informações de contato, clique em Metadados personalizados, digite
as informações nos campos de metadados e clique em Aplicar.

l Para ouvir um contato associado, clique em Contatos Associados e
clique duas vezes no contato associado que você deseja ouvir.

Nota: você pode reproduzir somente contatos associados que
estão dentro do seu escopo. O cursor muda para uma Mão ( )
e a linha do segmento do contato é destacada quando o contato
associado está dentro do seu objetivo.

l Para aumentar o tamanho da barra de energia, clique em Ampliar
.

l Para diminuir o tamanho da barra de energia, clique em Reduzir .

l Para marcar uma gravação selecionada para avaliação de qualidade e
exibir a janela Formulário de avaliação, clique em Avaliação .

l Para avaliar uma gravação, clique em Reproduzir  para iniciar a

gravação e preencha os campos na janela Avaliação. Se a janela
Avaliação não aparecer, clique em Avaliação .

l Para sair do Media Player, clique em Fechar .
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Sobre avaliações

É possível avaliar conversas do cliente (gravação de áudio e contatos de não
chamada). Se a conversa do cliente for uma gravação, você poderá reproduzir o
áudio do contato e as gravações de tela feitos durante uma chamada ao avaliar e
pontuar a conversa do cliente.

No Gerenciamento de qualidade e gravação de chamada, as estatísticas de
desempenho disponíveis no aplicativo Painel e no aplicativo Relatório são
baseadas nas pontuações dessa avaliação.

Sua função e seu escopo determinam sua habilidade em reproduzir e avaliar
uma conversa do cliente no aplicativo Gravações.

Os tipos de avaliação são os seguintes:

PONTUAÇÃO BASEADA EM PERCENTUAL (PERCENTUAL)

A avaliação é pontuada com base em um percentual. Seções e Perguntas
são ponderadas (0 a 100%) e a pontuação final é um percentual.

Exemplo:  se um agente pontuar em 4 de 5 perguntas corretamente e as
perguntas forem igualmente ponderadas, a pontuação final será de 80%.

PONTUAÇÃO BASEADA EM PONTOS (PONTOS)

A avaliação é pontuada com base em um sistema de pontos. A pontuação
baseada em pontos muitas vezes é usada no desempenho baseado em
incentivo. Os agentes acumulam pontos e quando eles têm pontos
suficientes, eles podem converter os pontos em prêmios tangíveis (assim
como pontos no cartão de crédito). Nesse ambiente, 0 é a pontuação
normal e os pontos são concedidos para além do resultado normal
esperado. Os pontos também podem ser subtraídos por serviço
insatisfatório. O formulário de avaliação permite atribuir pontuações
positivas ou negativas às perguntas.

Exemplo:  se um agente demonstrar compreensão de forma positiva
durante uma chamada, o valor será 10 pontos. Se o agente falhar ao
demonstrar compreensão durante uma chamada, o valor será 5 pontos.
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Formulário de avaliação

A janela Formulário de avaliação permite a você avaliar um contato. Somente
usuários configurados para avaliar um contato podem completar o formulário;
todas as outras funções podem apenas revisá-lo.

Se não é permitido a você avaliar um contato, a seguinte mensagem aparece na
janela Avaliação:

Você não tem permissão para avaliar este contato.

A janela Formulário de Avaliação é dividida nas seguintes seções.

n Barra de ferramentas Avaliação — permite que você marque a avaliação
como um contato de RH ou treinamento, adicione ou leia o comentário de
um formulário ou de uma seção e marque a avaliação como concluída,
edite uma avaliação concluída ou marque como aprovada. Ela também
permite escolher um formulário de avaliação para acompanhar a conversa
do cliente, se habilitado pelo administrador.

n Formulário de avaliação — exibe o formulário usado para avaliar o
contato. Somente usuários configurados para avaliar usuários pode
concluir o formulário; todas as outras funções podem somente revisá-lo.

133



Media Player

Nota: os supervisores e/ou gerentes também podem realizar
avaliações, se habilitados pelo administrador.

Campo Ícone Descrição

Barra de ferramentas da avaliação

Campos do Formulário de Avaliação
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Campo Ícone Descrição

Formulário
de avaliação

N/D Selecione o formulário de avaliação que deseja uti-
lizar ao avaliar o contato. A lista dos formulários de
avaliação que aparece nesta lista suspensa é deter-
minada pelo seu administrador.

Se houver somente um formulário de avaliação
disponível para esse contato, o nome do formulário
de avaliação atribuído será exibido no campo
Formulário de avaliação.

Se houver mais de um formulário de avaliação
disponível, você poderá alternar para um formulário
diferente a qualquer momento, mesmo que o contato
tenha sido parcialmente pontuado (Em andamento).
Se o contato tiver sido parcialmente pontuado e você
trocar os formulários de avaliação, acontecerá o
seguinte no Gerenciamento de qualidade e gravação
de chamada:

n A pontuação será redefinida como zero (0)

n Os comentários do formulário ou da seção são
excluídos

Nota: apenas o avaliador que avaliou
originalmente o contato pode alterar o
formulário de avaliação.

n As caixas de seleção RH e Treinamento estão
desmarcadas

n Quando um usuário altera um formulário de
avaliação, a avaliação pertencerá ao usuário que
modificou o formulário, e o formulário de
avaliação permanecerá no estado Em
andamento
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Campo Ícone Descrição

Nota: não é possível alterar um formulário de
avaliação quando ela está nos estados
Aprovação pendente ou Pontuado. Para alterar o
formulário de avaliação quando a avaliação
estiver no estado Aprovação pendente ou
Pontuado, o aprovador deverá rejeitar a
avaliação. Quando a avaliação for rejeitada, ela
retornará ao estado Em andamento e você
poderá alterar o formulário de avaliação e
refazê-la.
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Campo Ícone Descrição

Avaliação Exibe a avaliação como uma avaliação de qualidade.
Avaliação e Calibração são botões de alternância.
Quando esses botões aparecem, é possível decidir sal-
var a avaliação como somente calibragem ou como
avaliação de qualidade. As regras a seguir regu-
lamentam as configurações de alternância e quando
a alternância está habilitada:

n Se você não iniciou uma avaliação de qualidade
(e se ela não estiver no estado Em andamento
ou Aprovação) e não iniciou uma avaliação
calibrada, a alternância será habilitada e o
padrão será Calibração.

n Se você não iniciou uma avaliação de qualidade
e iniciou uma avaliação calibrada, a alternância
será definida como Calibração.

n Se outro avaliador começou a pontuar a
avaliação de qualidade, a alternância será
definida para Calibração e Avaliação será
desabilitada. Você pode ver suas calibrações. Se
não houver nenhuma calibração, será possível
criar uma avaliação calibrada.

n Se você criou uma avaliação de qualidade, a
alternância será definida como Avaliação. Então
é possível editar sua avaliação existente.

Calibragem Exibe a avaliação como uma avaliação calibrada.

Adicionar
comentários

Adiciona um comentário sobre o contato.

Ler Comen-
tários

Exibe uma janela que contém todos os comentários
inseridos para o contato. Esse botão será habilitado
apenas se houver comentários.
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Campo Ícone Descrição

Escolha
Ação

N/D Escolha uma das seguintes ações:

n Marcar para RH — marca um contato para RH
e reivindica a avaliação para você.

n Marcar para treinamento — marca um contato
para treinamento e reivindica a avaliação para
você.

Nota: marcar para RH e Marcar para
treinamento não aparecem na lista
quando um contato está marcado para
calibração.

n Redefinir formulário — redefina uma avaliação
no estado Em andamento. Quando selecionado,
o valor no campo Estado muda de Em
andamento para Sem pontuação e o nome do
avaliador é removido do campo Nome do
avaliador.

A seguinte ação aparecerá se você for um avaliador.
Ou se você for um gerente ou supervisor que foi
designado pelo administrador para avaliar um
formulário de avaliação específico.

n Completa—marca a avaliação como pontuada.
Esta opção aparece quando você completa todas
as perguntas no formulário de avaliação.
Quando selecionado, o campo Estado altera para
Aprovação Pendente e um alerta é enviado ao
gerente ou supervisor responsável pela
aprovação da avaliação. O campo Estado será
alterado para Pontuado se nenhuma aprovação
for necessária.

A ação aparecerá se você for um avaliador. Ou
se você for um gerente ou supervisor que foi
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Campo Ícone Descrição

designado pelo administrador para avaliar um
formulário de avaliação específico.

n Editar — permite editar um formulário de ava-
liação concluído. Observe que essa ação apa-
recerá somente se você for o avaliador original
desse formulário. Se selecionada, a avaliação
retornará para o estado Em andamento e a ação
Concluir reaparecerá na lista suspensa.

n Aprovar — aprove uma avaliação no estado
Aprovação pendente. O valor no campo Estado é
alterado para Pontuado, quando selecionado.

Essa opção aparecerá apenas se você for um
avaliador, supervisor ou gerente configurado
para aprovar essa avaliação e o contato estiver
no estado Aprovação Pendente.

n Impressão—imprime o formulário de avaliação.
Esta opção somente aparece quando uma
avaliação está no estado Pontuado. Quando você
escolhe esta opção, o relatório aparece no
formato PDF em uma nova guia ou no
navegador da Web, dependendo das suas
preferências de navegador da Web.

Formulário de Avaliação

Percentual
final

N/D O percentual final recebido para o formulário inteiro
de avaliação.

Esse campo aparecerá quando você usar um
formulário de avaliação que esteja associado à
pontuação baseada em percentual.
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Campo Ícone Descrição

Percentual
da seção

N/D O percentual recebido para uma seção no formulário
de avaliação.

Esse campo aparecerá quando você usar um
formulário de avaliação que esteja associado à
pontuação baseada em percentual.

Pontos finais N/D O número total de pontos recebidos para o for-
mulário inteiro de avaliação.

Esse campo aparecerá quando você usar um
formulário de avaliação que esteja associado à
pontuação baseada em pontos.

Pontos da
seção

N/D O número total de pontos recebidos para uma seção
no formulário de avaliação.

Esse campo aparecerá quando você usar um
formulário de avaliação que esteja associado à
pontuação baseada em pontos.
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Campo Ícone Descrição

Gráfico N/D A guia Gráfico exibe um gráfico de progresso
cumulativo. Cada círculo no gráfico representa uma
seção na avaliação. As cores no gráfico são associadas
a cada seção no formulário. Há uma mudança
gradiente na cor de cada pergunta que é respondida
com um inteiro positivo (0 e inteiros negativos não
são incluídos) no formulário de avaliação. O valor
associado a cada cor gradiente é a pontuação para a
pergunta na seção.

O gráfico aparece apenas quando você inicia a
pontuação em um formulário de avaliação baseado
em pontos.

Informações Exibe uma dica de ferramenta que fornece infor-
mações relacionadas à questão da avaliação.

Noções básicas sobre pontuação de avaliação baseada em
percentuais

A pontuação baseada em percentuais se baseia em um intervalo de números
inteiros, de 0 a 100.

À medida que o avaliador pontua uma seção em um formulário baseado em
percentuais, um total parcial e percentual é exibido na seção.
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Exemplo: suponha que o formulário completo tenha duas seções
chamadas Saudação e Avaliação. A seção Saudação tem um total de 15
pontos possíveis. À medida que o avaliador pontua cada pergunta da
seção, a pontuação total conquistada na seção é exibida. O agente
conquistou 8 dos 15 pontos possíveis ou 60%. De modo semelhante, a
seção Avaliação tem o total de 10 pontos possíveis e o agente conquistou 8
pontos ou 80%. A pontuação (72%) de todo o formulário de avaliação é
exibida na parte superior do formulário. Esses números são calculados
conforme você completa cada seção.

A figura a seguir mostra um formulário preenchido com duas seções.

Compreensão do modo como as seções são ponderadas

Exemplo: suponha que o formulário completo tenha duas seções
chamadas Saudação e Avaliação. O administrador do que configurou o
formulário de avaliação determinou que a pontuação da seção Saudação
deve contribuir com 40% para a pontuação total e a pontuação da seção
Avaliação deve contribuir com 60%. O peso da seção é indicado em cada
guia da seção. A soma de todos os pesos da seção deve ser 100.

142



Media Player

Estes pesos são aplicados depois que todas as seções são pontuadas para chegar
a uma pontuação total (em porcentagem) para a avaliação.

A pontuação total é calculada da seguinte forma:

n Pontuação da seção (em porcentagem) × peso da seção = pontuação da
seção ponderada

n Soma de todas as pontuações da seção ponderada = pontuação total (em
porcentagem)

Nesse exemplo:

n Seção Saudação = 60% x 0,4 = 24%

n Seção Avaliação = 80% x 0,6 = 48%

n 24% + 48% =72% da pontuação total

Compreensão do modo como as questões são ponderadas

Nota: essa informação aplica-se apenas à pontuação que se baseia no
percentual.

A pontuação máxima para uma seção é de 100%, não importa quantas questões
ela contenha.

Exemplo: em uma seção com 3 perguntas, a pergunta 1 tem um peso de
50%. As perguntas 2 e 3 têm um peso de 25% cada uma. Isso significa que
a questão 1 vale no máximo 50 pontos e as questões 2 e 3 valem no
máximo 25 pontos cada uma.

Se uma questão de 0–5 tem um peso de 50%, os pontos são dados para cada
pontuação possível, da seguinte forma:

n 20 = 10 pontos

n 40 = 20 pontos

n 60 = 30 pontos

n 80 = 40 pontos

n 100 = 50 pontos
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Se uma questão de 0–5 tem um peso de 25%, os pontos são dados para cada
pontuação possível, da seguinte forma:

n 20 = 5 pontos

n 40 = 10 pontos

n 60 = 15 pontos

n 80 = 20 pontos

n 100 = 25 pontos

Se uma questão de Sim/Não tem um peso de 50%, os pontos são dados para
cada pontuação possível, da seguinte forma:

n Não = 0

n Sim = 50

Se uma questão de Sim/Não tem um peso de 25%, os pontos são dados para
cada pontuação possível, da seguinte forma:

n Não = 0

n Sim = 25

As tabelas a seguir mostram os resultados de várias seções em um exemplo de
formulário de avaliação.

Pergunta Peso Tipo Pontuação Pontuação ponderada

1 50 0–5 80 40

2 25 0–5 120 15

3 25 Sim/Não Sim 25

Pontuação da seção 80%

Exemplo compontuação de uma seção de 3 questões

Pergunta Peso Tipo Pontuação Pontuação ponderada

1 120 0–5 120 36

2 15 0–5 80 12

Exemplo compontuação de uma seção de 4 questões
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Pergunta Peso Tipo Pontuação Pontuação ponderada

3 20 Sim/Não Não 0

4 5 Sim/Não Sim 5

Pontuação da seção 53%

Pergunta Peso Tipo Pontuação Pontuação ponderada

1 120 0–5 ND -

2 15 0–5 80 12

3 20 Sim/Não Não 0

4 5 Sim/Não Sim 5

Pontuação da seção 42,5%

Exemplo pontuado comNão Aplicável (NA) como uma resposta a

uma das questões

Nota: uma resposta do tipo N/A remove essa questão do total possível.
Portanto, para este exemplo, a pontuação de 43% se baseia em uma
pontuação de 17 de um total de 40.

A fórmula usada para ponderar questões considera o sistema de pontuação
subjacente usado hoje em dia. O exemplo a seguir mostra esse sistema de
pontuação.

Pergunta Sim/Não Não Sim N/D

Pontuação 0 100 -

Possível 100 100 -

Pergunta de 0
a 5

0 1 2 3 4 5 N/D

Resposta 0 20 40 120 80 100 -
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Pergunta de 0
a 5

0 1 2 3 4 5 N/D

Possível 100 100 100 100 100 100 -

No sistema de pontuação atual, a pontuação máxima por questão para uma
pergunta do tipo Sim/Não é de 100 pontos. Para uma pergunta de 0 a 5, a
pontuação máxima por pergunta é de 100. N/A é ignorado.

Assim, a fórmula usada para calcular a pontuação ponderada de uma única
questão é:

(Pontuação real/Pontuação máxima) * Peso = Pontuação ponderada

Veja aqui alguns exemplos de cálculos para pontuações de questões
ponderadas:

Tipo de

pergunta

Pontuação

máxima

Pontuação

real
Peso Fórmula

Pontuação

ponderada

0–5 100 120 40% (60/100) *
0,40

24%

0–5 100 40 17% (40/100) *
0,17

6,8%

Sim/Não 100 Não 30% (0/100) *
0,30

0%

Sim/Não 100 Sim 45% (100/100) *
0,45

45%

Compreendendo como as avaliações são pontuadas

Quando você salva um formulário de avaliação, o Formulário de avaliação
calcula os pontos de Total, Possível e Percentual (ou pontuação). Estas fórmulas
são baseadas no número de seções em um formulário de avaliação.

O número total de pontos para um formulário de avaliação pontuado é
calculado usando a fórmula a seguir.

Form Total Points =

+ (Section 1 weight ÷ 100) × Section 1 Total Points
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+ (Section 2 weight ÷ 100) × Section 2 Total Points

+ (Section 3 weight ÷ 100) × Section 3 Total Points

+ (Section 4 weight ÷ 100) × Section 4 Total Points

…

O seguinte exemplo mostra como o número total de pontos para um formulário
de avaliação pontuado com quatro seções é calculado.

+ (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

O número de pontos possíveis total para um formulário de avaliação pontuado
é a soma de cada seção de pontos possíveis vezes o número total de pontos.

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

…

O seguinte exemplo mostra como o número total de pontos possíveis para um
formulário de avaliação pontuado com quatro seções é calculado.

+ (25 ÷ 100) × 100   = 25

+ (25 ÷ 100) × 66.66 = 16.6649

+ (25 ÷ 100) × 80    = 20

+ (25 ÷ 100) × 100   = 25

Form Possible Points = 86.6649

A porcentagem para um formulário de avaliação pontuado é calculada usando a
seguinte fórmula:

Form Percentage = (Form Total Points ÷ Form Possible Points) × 100

O seguinte exemplo mostra como a porcentagem para um formulário de
avaliação pontuado com quatro seções é calculada.

(59.83 ÷ 86.6649) × 100 = 69.04%
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Noções básicas sobre pontuação de avaliação baseada em
pontos

A pontuação baseada em pontos se baseia em um intervalo de valores inteiros.
O valor mínimo do inteiro pode ser inferior a 0.

Exemplo: o valor mínimo pode ser -50 e o valor máximo pode ser 150.

Quando valores negativos são usados, 0 pode ser considerado uma pontuação
adequada ou média. Os valores positivos são concedidos por serviço excepcional
quando o desempenho do agente vai além do resultado normal esperado. Os
valores negativos são subtraídos por serviço insatisfatório e indicam que o
agente precisa de mais treinamento.

O valor mínimo para esse intervalo é determinado pelo total de todos os valores
mínimos que são atribuídos às perguntas.

O valor máximo para esse intervalo é determinado pelo total de todos os valores
máximos que são atribuídos às perguntas.

Pontos que Devem Ser Lembrados

Ao preencher o formulário de avaliação, lembre-se dos seguintes pontos:

n É possível selecionar somente uma resposta por pergunta.

n Se você sair do formulário de avaliação antes de concluir a avaliação, o
formulário será salvo automaticamente e marcado como Em andamento.

n Quando a avaliação é salva mas não concluída, somente o avaliador
original pode alterar o formulário de avaliação. Se, por algum motivo, o
Avaliador A não estiver mais disponível e o Avaliador B precisar assumir
as avaliações do Avaliador A, o Avaliador B escolhe uma das seguintes
opções:

l Fazer login como Avaliador A e concluir o formulário de avaliação.

l Fazer login como Avaliador A e escolher Redefinir formulário na
lista suspensa Ações do formulário de avaliação. Em seguida, fazer
login como Avaliador B e concluir o formulário de avaliação.

n Somente o avaliador original poderá modificar a pontuação da avaliação
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depois que ela estiver concluída. Se, por alguma razão, o Avaliador A não
estiver mais disponível e o Avaliador B precisar assumir as avaliações do
Avaliador A, o Avaliador B deverá fazer logon como o Avaliador A.

n Somente um administrador pode criar um formulário. Um formulário
pode usar os tipos de resposta:

l Sim/Não

l Escala de 0 a 5

l Perguntas mistas (Sim/Não e escala de 0 a 5)

l Personalizado

Pode haver até 10 seções em um formulário de avaliação e cada um desses
formulários pode incluir até 100 perguntas.

n Quando você marca uma questão como N/A, o peso desta questão não é
usado nas pontuações da seção e nos cálculos de pontuação da avaliação.

Perguntas de indicador chave de desempenho

O administrador que cria o formulário de avaliação pode designar algumas
respostas para perguntas como respostas KPI (Key Performance Indicator,
indicador chave de desempenho). Uma pergunta com uma ou mais respostas
KPI é rotulada.

Um KPI pode ter um impacto positivo ou negativo nos objetivos de negócios a
sua central de contato. O valor atribuído à resposta KPI reflete esse impacto.

Exemplo: se um agente torna um cliente insatisfeito em um cliente
satisfeito, o agente teve um impacto positivo nos objetivos de negócios da
central de contato. Se outro agente perdesse uma possível venda, isso teria
um impacto negativo nos objetivos de negócios da central de contato.

Um KPI substitui a pontuação final de avaliação. Se várias respostas KPI forem
definidas, as respostas KPI serão priorizadas para determinar qual delas será
usada para determinar a pontuação final. Consulte "Ordem do KPI" no Guia do
usuário do administrador para obter mais informações.

Você deve continuar a pontuar a avaliação inteira mesmo quando uma reposta
KPI resultar em uma pontuação final igual a zero.
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Quando um KPI aparece em uma seção, a pergunta KPI é contada como
qualquer outra pergunta da seção e o valor total para essa seção aparece na
pontuação da seção.

As pontuações atribuídas a todas as perguntas e seções são mantidas e postas à
disposição para revisão.

Diretrizes de Avaliação

Ao localizar uma conversa de cliente para avaliação, considere as informações a
seguir.

n Um agente que não faz parte de uma equipe no momento pode pesquisar
e reproduzir suas próprias gravações pontuadas (e todas as gravações de
treinamento). A célula na coluna Equipe associada à conversa de cliente
selecionada aparece em branco.

Nota: o agente deve estar associado a uma equipe se desejar que os
contatos dele sejam gravados.

n Um avaliador pode pesquisar, reproduzir e pontuar contatos para um
agente que não faça parte de uma equipe ou grupo no momento. Se o
agente não pertencer a uma equipe ou um grupo, a célula na coluna
Equipe ou Grupo associada à conversa de cliente selecionada aparece em
branco.

n Um supervisor pode pesquisar, reproduzir e pontuar o contato (se
configurado para isso) de um agente que pertence a uma equipe
supervisionada por ele quando essa equipe não pertence a um grupo.

Nota: uma equipe deve ser associada a um grupo para fins de
gerenciamento de qualidade.

Avaliação de agente - gravações marcadas

Quando um agente marca um contato para retenção, os contatos são gravados e
Arquivo marcado ou Agente marcado aparece na coluna Motivo da tabela
Contatos no aplicativo Gravações do Gerenciamento de qualidade e gravação de
chamada. As gravações marcadas somente são associadas a um formulário de
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avaliação quando a primeira pessoa que avalia a gravação atribui um
formulário de avaliação.

Comentários de avaliação

O botão Comentário exibe a caixa de diálogo Comentários da avaliação. A
caixa de diálogo Comentários da avaliação exibe todos os comentários
associados à conversa de cliente e destaca o comentário selecionado. Você pode
selecionar o texto de um comentário e usar os comandos padrão do Windows
para copiá-lo e colá-lo em outro aplicativo.

Os comentários da avaliação também estão disponíveis para exibição e
impressão no relatório Avaliação pontuada do agente. Consulte "Avaliação
pontuada do agente" no Guia do usuário do aplicativo para obter mais
informações.

Comentários

Os avaliadores, gerentes e supervisores podem adicionar comentários em uma
avaliação enquanto fazem sua pontuação ou após concluir a pontuação no
formulário de avaliação. Os agentes e profissionais do conhecimento poderão
adicionar comentários a um contato somente depois que a avaliação for
pontuada.

O botão Ler  na janela Formulário de avaliação exibe uma lista de
comentários salvos com o contato na caixa de diálogo Comentários. Se desejar
alterar um comentário existente que esteja dentro do seu escopo, clique em
Editar. Por exemplo:

n O agente pode apenas editar seus próprios comentários

n O supervisor pode editar os comentários feitos por agentes dentro do
escopo do supervisor, além dos comentários do próprio supervisor.

O botão Adicionar Comentários  exibe a caixa de diálogo Comentários, onde
você pode adicionar um comentário para o contato. Por padrão, a caixa de
diálogo Comentários preenche automaticamente o tempo atual na gravação nos
campos de minutos e segundos. Ao clicar em salvar, seu comentário aparecerá
na barra de energia no tempo especificado.

151



Media Player

Nota: se você inserir um tempo que seja maior do que a duração da
chamada, o comentário aparecerá no último segundo da duração da
chamada na barra de energia.

A janela de Comentários exibe o nome da pessoa que inseriu o comentário e a
data e a hora que foi inserido.

Nota: cada comentário pode conter até 3000 caracteres e o número total
de caracteres para todos os comentários em um formulário de avaliação é
de 65.000 caracteres. Se seu comentário exceder 3000 caracteres, crie
vários comentários.

Marcas Treinamento e RH

O avaliador, supervisor ou gerente pode marcar um contato para treinamento
ao escolher Marcar para treinamento na lista suspensa Escolher ação do
Formulário de avaliação quando decide que o contato pontuado pode servir
como um exemplo de treinamento. Por padrão, qualquer contato com uma
marca Treinamento é mantido por 6 meses, a menos que seja especificado de
outra maneira pelo administrador, e pode ser visto por qualquer função. O
avaliador, supervisor ou gerente pode remover uma marca de Treinamento de
um contato.

Um avaliador, supervisor ou gerente pode marcar um contato para RH ao
escolher Marcar para RH na lista suspensa Escolher ação no Formulário de
avaliação quando decide que a gravação deve ser analisada por Recursos
Humanos por algum motivo. Por padrão, qualquer gravação com uma marca
de RH é mantida por 6 meses. O tempo de retenção é configurado pelo
administrador do . Somente um avaliador, supervisor ou gerente pode remover
uma marca de RH de um contato.

Ao marcar uma avaliação não pontuada para RH ou Treinamento, ela é salva e
reivindicada para você.

Calibragem

A calibração permite que sua central de contato atinja a maior qualidade de
medição e produtividade.
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Caso tenha permissão para avaliar contatos (avaliador ou gerente dentro do
escopo), você poderá marcar um contato para calibração ao escolher Marcar
para calibração na barra de ferramentas Gravações. Isso permite que os
usuários pesquisem por um contato marcado para calibração e avaliem o
contato.

Um contato marcado para calibração pode ser avaliado por diversos usuários
com privilégios de avaliação. O recurso de calibração permite uma calibração
por usuário com privilégios de avaliador. Uma avaliação calibrada permite que
você avalie os avaliadores e assegure que os avaliadores utilizam os mesmos
padrões para avaliar contatos.

Um avaliador pode avaliar e calibrar separadamente um contato. Para localizar
calibrações não pontuadas, no recurso de pesquisa, selecione os filtros Minha
calibração e Sem pontuação.

Você pode se reunir com outros avaliadores e discutir como pontuar chamadas
desse tipo no futuro.

Se um contato estiver marcado para avaliação de calibração, a pontuação de
calibração não aparecerá nos resultados da equipe e do agente nos painéis ou
relatórios. A pontuação da calibração aparece apenas no relatório Calibração da
avaliação.

Gerenciando Avaliações

n Para avaliar um contato, clique duas vezes em um contato na tabela Con-
tatos. Pontue o contato, adicione comentários e inclua marcas conforme
necessário na janela Formulário de avaliação. A janela Formulário de Ava-
liação permite que você execute as seguintes tarefas:

l Escolha o tipo de avaliação que deseja exibir ou avaliar clicando em
Avaliação  para acessar a avaliação de qualidade ou Calibração
 para acessar a avaliação da calibração.

Nota: essas opções são exibidas apenas quando a avaliação de
qualidade e a avaliação de calibração estão disponíveis.

l Para adicionar um comentário para um formulário de avaliação,
clique em Adicionar Comentários , digite seu comentário, sua hora
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em minutos e segundos, onde você quer que o comentário apareça e
clique em Salvar.

Nota: o formulário de avaliação deve ser salvo para você possa
adicionar um comentário.

O comentário é salvo e o botão Comentário aparece no Media
Player. Se o contato não é pontuado, ele também alega a avaliação
para ele.

l Para completar uma avaliação, escolha Completar da lista suspensa
Escolher Ação.

Se a avaliação deve ser aprovada ao completá-la, o campo estado
muda para Precisa de Aprovação e um alerta é enviado para o
Gerente ou Supervisor responsável pela aprovação da avaliação. O
campo Estado será alterado para Pontuado se nenhuma aprovação
for necessária.

Nota: se o contato for pontuado para fins de gerenciamento de
qualidade, ele aparecerá como pontuado quando você
pesquisar por Todas as avaliações ou Minhas avaliações no
Gerenciamento de qualidade e gravação de chamada. Se você
pontuou um contato para fins de calibração, ele aparecerá
como pontuado quando você pesquisar por Minhas
Calibrações.

l Para editar uma avaliação concluída, escolha Editar na lista suspensa
Escolher ação.

Nota: essa ação aparecerá apenas se você for o avaliador
original desse formulário.

l Para ler os comentários em um formulário de avaliação, clique em
Ler Comentários e finalize clicando em OK.

l Para editar comentários dentro do seu escopo em um formulário de
avaliação, clique em Ler comentários , clique em Editar ao lado do
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comentário que deseja modificar, preencha os campos e clique em
Salvar.

l Para marcar uma conversa de cliente para RH, escolha Marcar para
RH na lista suspensa Escolher ação.

A gravação é marcada como Treinamento ou RH. Se o contato não é
pontuado, ele também alega a avaliação para ele.

l Para marcar uma gravação para treinamento, escolha Marcar para
Treinamento na lista suspensa Escolher ação.

l Para aprovar uma avaliação no estado Precisa de Aprovação, escolha
Aprovação da lista suspensa Escolher Ação.

Se você escolher Aprovar, o campo Estado da conversa do cliente
mudará para Pontuado.

Nota: um gerente só pode aprovar uma avaliação que esteja no
estado Aprovação pendente.

l Para redefinir uma avaliação no estado Em andamento, escolha
Redefinir formulário na lista suspensa Escolher ação.

Se você escolher Redefinir formulário, o campo Estado da conversa
do cliente muda de Em andamento para Sem pontuação e o nome do
avaliador é removido do campo Nome do avaliador.

l Para imprimir um formulário de avaliação no estado Pontuado,
escolha Imprimir da lista suspensa Escolher Ação.
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Monitoramento em Tempo Real

Use o Monitoramento em tempo real para garantir a qualidade de serviços aos
clientes e a proficiência dos agentes em lidar com contatos do cliente e
aplicativos associados.

Somente gerentes e supervisores podem acessar o Monitoramento em tempo
real. Veja a descrição dos recursos a seguir:

n Monitoramento de tela em tempo real — quando o ícone é habilitado,
você pode observar as atividades de desktop do agente. O Monitoramento
de tela em tempo real é compatível com todos os tipos de gravação. O
Monitoramento de tela em tempo real é habilitado quando o serviço
Gravação de desktop está em execução no desktop do agente e o agente
está conectado ao Gerenciamento de qualidade e gravação de chamada.

Importante:  antes de usar o recurso Monitoramento de tela em
tempo real no Gerenciamento de qualidade e gravação de chamada,
você deve habilitar Aviso automático para controles ActiveX. Caso
esse recurso não seja habilitado, o Monitoramento de tela em tempo
real não funcionará conforme o esperado. Consulte Com habilitar
controles ActiveX no Internet Explorer para obter mais informações.

n Monitoramento de áudio em tempo real — quando o ícone é habilitado,

você pode ouvir silenciosamente à chamada ativa de um agente. Esse
recurso é habilitado quando o agente está no estado Conversa.

n Sussurro — quando o ícone é habilitado, você pode ouvir à chamada
ativa de um agente e conversar com ele sem que o cliente ouça sua
conversa. Esse recurso permite fornecer conselhos ao agente. A Cisco
refere-se a esse tipo de conversa como "whisper coaching". Esse recurso é
habilitado apenas quando o agente está no estado Conversa.

Nota: os modos de monitoramento em tempo real, Monitoramento
de tela em tempo real ou Sussurro, devem ser determinados para
que a chamada de Monitoramento em tempo real possa ser
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estabelecida. Se desejar alterar do Monitoramento de tela em tempo
real para Sussurro, você deverá encerrar a sessão de monitoramento
em tempo real atual e, em seguida, iniciar uma sessão de
monitoramento em tempo real.

n Interceptar — quando o ícone é habilitado, você pode entrar na
chamada de um agente com um cliente. É uma teleconferência forçada.
Esse recurso permite que você assuma o controle da situação e converse
diretamente com o cliente. Esse recurso é habilitado apenas quando o
agente está no estado Conversa.

Nota: apenas uma sessão de monitor é permitida por chamada. Qualquer
tentativa de monitorar uma chamada que já esteja sendo monitorada por
outro supervisor ou gerente falhará.

Para o Unified CCX, o aplicativo Monitoramento em tempo real exibe os
agentes de cada cluster configurado do Unified CM. Você pode monitorar
apenas agentes que estejam atribuídos ao mesmo cluster do Unified CM como
as extensões fornecidas na caixa de diálogo pop-up Definições de
monitoramento em tempo real. Consulte Definições de monitoramento em
tempo real para obter mais informações.

Pontos que Devem Ser Lembrados

Lembre-se dos seguintes pontos ao trabalhar com o aplicativo Live Monitor:
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n Monitoramento de áudio em tempo real:

l Você pode iniciar sessões do Monitoramento de áudio em tempo
real apenas em chamadas que estão no estado Conversa. Não é
possível monitorar uma linha antes do aparecimento de uma
chamada, nem iniciar uma sessão de monitoramento para uma
chamada que esteja no estado Em espera. As chamadas em espera
após o início de uma sessão de monitoramento continuarão sendo
monitoradas.

l Se o aplicativo Monitoramento em tempo real retornar uma
mensagem de falha quando você iniciar o monitoramento de um
agente, pode ser por um dos seguintes motivos:

n O Unified CM não pôde fazer uma chamada para a extensão for-
necida.

n O agente já está sendo monitorado por outro usuário.

n O telefone do agente não dá suporte à Gravação de rede.

n A Ponte integrada não está ativada no telefone do agente.

l O Monitoramento de áudio em tempo real se baseia em cada
chamada, não em dispositivo, nem em linha. Isso significa que você
iniciar o monitoramento em uma determinada chamada e quando
ela termina, sua sessão de monitoramento também acaba. Não é
possível continuar monitorando um usuário ou uma linha.

l As chamadas do Monitoramento de áudio em tempo real são do tipo
"acionar e esquecer". Depois que a sessão de monitoramento em
tempo real é estabelecida, o aplicativo Monitoramento em tempo
real não rastreia, nem fornece controle de chamada para a sessão de
monitor.

l Seu ramal atende as chamadas monitoradas automaticamente. Se o
telefone estiver no gancho, a chamada será enviada automaticamente
para o viva-voz.

Nota: ao usar um telefone Cisco sem o fone de ouvido, talvez
seja preciso suspender o fone antes de iniciar o
Monitoramento de áudio em tempo real.
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l Depois de estabelecer uma sessão de Monitoramento de áudio em
tempo real no telefone, você poderá transferi-la para qualquer lugar,
da mesma forma que faria com uma chamada normal. Por exemplo,
você poderia transferi-la para o telefone celular.

l Se tentar monitorar uma chamada que já esteja sendo monitorada
por outro supervisor ou gerente, você ouvirá um sinal de ocupado
na extensão e o telefone exibirá a extensão do agente que está
tentando monitorar. No entanto, os usuários monitorados ainda
poderão ser registrados por meio da Gravação de rede.

l Para terminar uma sessão do Monitoramento de áudio em tempo
real, encerre a chamada no telefone ou aguarde o fim da chamada
monitorada.

n Monitoramento de tela em tempo real: 

l O Monitoramento de tela em tempo real não é afetado pelo estado da
chamada. Você pode monitorar a tela de um agente se ele estiver em
uma chamada ou não.

l O Monitoramento de tela em tempo real funciona
independentemente do tipo de gravação.

l O Monitoramento de tela em tempo real não é compatível com o
Windows XP.

l O aviso automático de controles ActiveX deve ser habilitado no
navegador da Web. Consulte Com habilitar controles ActiveX no
Internet Explorer para obter mais informações.

l Se um agente bloquear a tela, as janelas do Monitoramento de tela
em tempo real exibem uma mensagem de pausa. O Monitoramento
de tela em tempo real não é retomado automaticamente quando o
agente volta a fazer login em sua máquina. Para retomar o geren-
ciamento do agente quando o agente faz login de volta em sua
máquina, feche a janela Monitoramento de tela em tempo real atual
e tente novamente.

l Se a máquina do agente entrar no modo de suspensão, a janela Moni-
toramento de tela em tempo real interromperá a exibição da ati-
vidade. O Monitoramento de tela em tempo real não é retomado
automaticamente quando o agente volta a fazer login em sua
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máquina. Para retomar o gerenciamento do agente quando o agente
faz login de volta em sua máquina, feche a janela Monitoramento de
tela em tempo real atual e tente novamente.

n Entrar

l Uma chamada de interceptação não aparece dessa forma nos eventos
JTAPI ou relatórios; ela aparecerá como uma teleconferência normal
de um agente para seu supervisor ou gerente.

l Se alguma parte da sequência de chamadas falhar, a interceptação
inteira falhará, e a teleconferência será derrubada e limpa.

l O recurso Interceptar tentará descartar qualquer chamada Moni-
toramento em tempo real existente entre o supervisor e o agente.

Configurar Campos

A janela Configurar Campos permite escolher os campos que você deseja que
sejam exibidos na tabela Monitoramento ao Vivo. Por padrão, todos os campos
são selecionados.

Campo Definição

Organização

Nome O nome do agente.

Sobrenome O sobrenome do agente.

Nome da equipe O nome da equipe.

Contato

Caixa de diálogo pop-up Configurar campos

161



Monitoramento em Tempo Real

Campo Definição

Estado O estado da atividade atual para chamada ou linha. Os
estados possíveis são os seguintes:

n Nenhum — Não há chamadas nos ramais
monitoráveis dos usuários. Isto inclui chamadas
que estão tocando, mas não foram respondidas .
Você não pode monitorar este usuário.

n Falar — O usuário respondeu a chamada e está
conversando. O estado Falar tem precedência sobre
qualquer outro. (Isto é, se alguma chamada estiver
ativa, o estado será Conversa.) Um usuário pode ter
apenas uma chamada por vez no estado Conversa
(essa é uma restrição do Unified CM). Você pode
monitorar este usuário.

n Em espera — O usuário respondeu a chamada e está
em espera. Você não pode monitorar este usuário.

Se uma chamada estiver em um estado Conversa, os
campos a seguir serão preenchidos: Linha, Número
chamado, Número a chamar, Direção e Duração.

Linha O ramal que o agente utilizou para atender a chamada.

Nota: esse campo será preenchido somente se uma
chamada estiver no estado Conversa.

Número
chamado

O número DID ou DNIS usado para discar esse ramal.

Nota: esse campo será preenchido somente se uma
chamada estiver no estado Conversa.
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Campo Definição

Número de
origem

A ID ou ANI do chamador. “Desconhecido” é exibido
quando o número que fez a chamada não é listado ou
está bloqueado para identificação.

Nota: esse campo será preenchido somente se uma
chamada estiver no estado Conversa.

Direção A direção da chamada. Os valores possíveis são:

n Entrada — Indica uma chamada de entrada.

n Saída — Indica uma chamada de saída iniciada pelo
agente.

Nota: esse campo será preenchido somente se uma
chamada estiver no estado Conversa.

Duração da
Chamada

O tempo no formato HH:MM:SS decorrido desde que a
chamada foi atendida.

Nota: esse campo será preenchido somente se uma
chamada estiver no estado Conversa.

Configurações do Monitoramento ao Vivo

A caixa de diálogo pop-up Definições de monitoramento em tempo real permite
que você pesquise usuários ativos específicos em uma Gravação de rede. Ao
acessar pela primeira vez o aplicativo Monitoramento ao Vivo, a tabela Usuário
mostra todos os usuários em seu objetivo.

163



Monitoramento em Tempo Real

Todos os campos de critérios de pesquisa, com exceção de Equipe e Grupo,
aceitam todos os caracteres unicode definidos, além dos coringas ("?' e "*"). Um
caractere unicode definido é qualquer caractere que pode ser digitado em seu
teclado. O asterisco (*) corresponde a um ou mais caracteres. É possível
substituir o ponto de interrogação (?) em uma cadeia de caracteres por
qualquer caractere, mas o tamanho da cadeia de caracteres deve ser exatamente
igual à representação.

Campo Descrição

Pesquisar usuários

Nome Filtra agentes ativos com base no nome do agente. Você
pode inserir uma correspondência exata do nome ou usar
curingas. Um asterisco (*) corresponde a zero ou mais
caracteres e o ponto de interrogação (?) corresponde a
caracteres únicos.

Campos e botões de Definições demonitoramento em tempo real
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Campo Descrição

Sobrenome Filtra agentes ativos com base no sobrenome do agente.
Você pode inserir uma correspondência exata do nome ou
usar curingas. Um asterisco (*) corresponde a zero ou
mais caracteres e o ponto de interrogação (?) corresponde
a caracteres únicos.

Grupo Filtra agentes ativos com base no grupo atribuído. A lista
suspensa Grupo exibe todos os grupos no seu objetivo.
Selecione um, mais ou todos os grupos atribuídos. Se você
escolher Todos os atribuídos, o Monitoramento ao Vivo fil-
trará a pesquisa baseado em todos os grupos dentro do
seu objetibo. Escolha uma das opções a seguir para sele-
cionar vários grupos.

n Pressione a tecla Shift e clique para selecionar linhas
contíguas na lista de equipes

n Pressione a tecla Ctrl e clique para selecionar linhas
contíguas na lista de equipes

Nota: a lista suspensa Grupo está disponível apenas
para gerentes.

Equipe Filtra agentes ativos com base na equipe selecionada. A
lista Equipe exibe todas as equipes no objetivo. Você pode
selecionar uma ou mais equipes. Escolha uma das opções
a seguir para selecionar várias equipes.

n Pressione a tecla Shift e clique para selecionar linhas
contíguas na lista de equipes

n Pressione a tecla Ctrl e clique para selecionar linhas
contíguas na lista de equipes

n Marque a caixa de seleção para selecionar todas as
equipes

Se você não selecionar nenhuma equipe, será presumido
que deseja todas (isto é, o que deseja o grupo selecionado).
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Campo Descrição

Selecionar Tudo Ao marcar, seleciona todas as equipes na lista. Essa caixa
de seleção está desmarcada por padrão.

Enviar Quando o usuário clica nessa opção, ela localiza os usu-
ários ativos que correspondem aos parâmetros do filtro.

Definições do telefone

Extensão O ramal usado para o recebimento da chamada moni-
torada para o usuário selecionado. Você pode optar por
alterar o ramal antes de emitir as solicitações de moni-
toramento e monitorar sessões diferentes em extensões
diferentes.

Digite o número da maneira como ele é exibido no canto
superior direito do seu telefone; ele esse número poderá
incluir o código de área e um prefixo. Não insira hifens (-)
no campo.

Exemplo: 5555551234

Para o Unified CCX, você pode monitorar apenas agentes
atribuídos ao mesmo cluster do Unified CM como o ramal
fornecido no campo.

Dispositivo O endereço MAC do dispositivo associado ao ramal. Se o
ramal for uma linha compartilhada, a lista suspensa
Dispositivo exibirá todos os dispositivos associados à linha
compartilhada.

Exemplo: o ramal 7003 está associado a um telefone
para hardware que tem um endereço MAC de
SEPD4BED91529ea e um telefone para software que
tem um endereço MAC de SEPD4BED91529EA.

Cancelar Saia da caixa de diálogo pop-up Configurações do Live
Monitor.
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Monitoramento de tela em tempo real

A janela Monitoramento de tela em tempo real aparece quando você clica no
ícone Monitoramento de tela em tempo real e segue os avisos.

Botão Ícone Descrição

Conectar Conecte-se ao monitor do agente.

Nota: a conexão com o monitor do agente é
concluída depois que você clica nesse botão.

Desconectar Desconecte do monitor do agente.

Botões da barra de ferramentas de widgets
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Botão Ícone Descrição

Aumentar Amplia a tela para que você possa ver claramente
um objeto na tela de um agente. Use as barras de
rolagem para se mover pela tela.

Fechar Fecha a janela Monitoramento da tela em tempo
real

Gerenciando o Monitoramento ao Vivo

n Para configurar campos na tabela Monitoramento em tempo real:

l Clique em Configurações  na barra de ferramentas da tabela
Monitoramento em tempo real, clique em uma guia, marque a caixa
de seleção próxima a cada nome de campo que você deseja que
apareça na tabela. Repita para cada guia e clique em Aplicar.

A tabela Monitoramento ao Vivo exibe os campos que você
selecionou.

l Para mover uma coluna para outro local, clique no cabeçalho da
coluna, clique no corpo da coluna e arraste a coluna para um novo
local.

n Para configurar seu ramal, clique em Configurações na barra de
ferramentas Monitor em tempo real e escolha uma das seguintes opções:

l Para adicionar seu ramal, digite-o no campo Ramal em Con-
figurações do telefone, escolha um dispositivo na lista suspensa Dis-
positivo e clique em Enviar

l Para excluir o ramal, apague o campo Ramal e clique em Enviar.

n Para pesquisar usuários ativos, clique em Configurações na barra de
ferramentas Monitor em tempo real e preencha os campos em Pesquisar
usuários na janela Definições de monitoramento em tempo real e clique
em Enviar.

A tabela Monitoramento ao Vivo exibe os usuários que correspondem
com a sua pesquisa.
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n Para ouvir uma chamada ativa, clique em Monitoramento de áudio em
tempo real .

O aplicativo Monitoramento em tempo real inicia o monitoramento da
chamada do usuário selecionado a partir da linha identificada quando
você configurou Meu ramal. Agora você pode ouvir a chamada.

Nota: se o telefone tiver vários ramais e você quiser monitorar mais
de um usuário por vez, repita esta etapa para cada ramal no seu
telefone. Ou use o mesmo ramal para monitorar outra chamada. Se
você usar o mesmo ramal para monitorar um segundo usuário ao
mesmo tempo, a primeira chamada será colocada em espera.

Enquanto ouve uma chamada ativa, você pode escolher uma das opções a
seguir:

l Para treinar um agente em uma chamada ativa, clique em Sussurro
. Agora você pode ouvir a chamada e fornecer conselhos ao agente.

l Para ingressar o agente em uma chamada ativa, clique em Inter-
ceptar . Agora você pode conversar com o cliente e o agente.

l Para finalizar uma sessão de Monitoramento ao Vivo, clique
Finalizar Chamada no seu telefone.

Se você estiver monitorando várias chamadas, repita esta etapa para
cada ramal no telefone.

A sessão do Monitoramento o Vivo é encerrada.

n Para monitorar a tela de um agente, clique em Monitoramento de tela
e em Conectar . Ao monitorar a tela de um agente, você pode escolher

um das opções a seguir:

l Para ampliar a tela de um agente, clique em Aumentar .

l Para interromper o monitoramento da tela de um agente, clique em
Desconectar .
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O aplicativo Monitoramento de gravação permite que gerentes, supervisores e
usuários de arquivo monitorem o status da gravação de voz e tela de chamadas
ativas para usuários no respectivo escopo.

Você pode usar o aplicativo Gerenciamento de gravação para identificar quando
chamadas e telas não estiverem sendo gravadas e saber por que elas não estão
sendo gravadas. Ao saber que uma chamada ou tela não está sendo gravada,
você pode corrigir a situação imediatamente.

O campo Filtrar linhas permite filtrar chamadas ativas por texto que aparece em
uma coluna. Cada linha na tabela é associada a um agente.

Configurar Campos

A caixa de diálogo Configurar campos permite escolher os campos que você
deseja que sejam exibidos na tabela Monitoramento de gravação. Por padrão,
todos os campos são selecionados.

A tabela a seguir lista todos os campos que aparecem na caixa de diálogo
Configurar campos. Quando esses campos aparecem no aplicativo
Monitoramento de gravação, eles são atualizados automaticamente assim que o
status muda, com exceção do campo ACD conectado.
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Nota: as atualizações em tempo real para Gravação do Cisco MediaSense
não são aceitas.

Campo Definição

Organização

Sobrenome O sobrenome do agente.

Nome O nome do agente.

Nome do grupo O nome de grupo.

Nome da
equipe

O nome da equipe.

Site O nome do local.

Licença O tipo de licença atribuído ao usuário. Os valores possíveis
são:

n Não licenciado

n Avançado

n Básico

n Conformidade

n SPAdvanced

n SPBasic

n SPCompliance

Gravação

Ramais O ramal do agente.

Nota: esse campo será preenchido somente se uma
chamada estiver no estado Conversa.

Caixa de diálogo Configurar campos
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Campo Definição

Dispositivo de
gravação

O endereço MAC do telefone do usuário.

Tipo de gra-
vação

O tipo de gravação. Os possíveis valores são os seguintes:

n Entroncamento final — gravação de desktop

n Rede

n Servidor

n MediaSense

n CUBO

n Desconhecido — o contato foi gravado antes da
versão 8.7, um tipo de contato Não chamada, ou o
tipo de gravação não pôde ser determinado.

Esse campo aparece em Expandir pesquisa.

Endereço de
tela

O endereço IP do servidor de Gravação de tela.

Endereço de voz O endereço IP do servidor de Gravação de voz.

Status da gravação do usuário

Computador
conectado

O status de conexão do usuário do QM.

Voz O estado atual de gravação de voz. Os estados possíveis são
os seguintes:

n — gravação de voz bem-sucedida

n — gravação de voz malsucedida

n — nenhuma informação sobre gravação de voz
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Campo Definição

Tela O estado atual de gravação de tela. Os estados possíveis são
os seguintes:

n — gravação de tela bem-sucedida

n — gravação de tela malsucedida

n — nenhuma informação sobre gravação de tela

Último êxito Última vez, em aaaa--mm-dd hh:mm, que uma chamada
foi gravada com êxito.

Último erro Última vez, em aaaa--mm-dd hh:mm, que houve erro ao
gravar uma chamada.

Causa do
último erro

Motivo pelo qual a gravação falhou.

Definir filtros

A janela Definir filtros permite pesquisar agentes que estão gravando contatos
ativamente.

Por padrão, o aplicativo Monitoramento de gravação exibe apenas os resultados
malsucedidos nos campos Voz e Tela. Clique em Apagar todos para exibir todos
os resultados. Todos que estiverem configurados aparecerão na lista, mesmo
quem não tem licença.

A tabela a seguir descreve os campos e botões que podem ser usados para
filtrar sua pesquisa.
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Campo Descrição

Nome Pesquisar contatos por nome.

Sobrenome O sobrenome do usuário.

Caso você esteja usando o Active Directory, Definir filtros
usará o nome e o sobrenome criados no Active Directory.
Caso você esteja usando Autenticação do QM, Definir filtros
usará o nome e o sobrenome criados na interface do
administrador.

Você pode usar os curingas *, % e ? nos campos Sobrenome e
Nome.

Exemplo: John* ou John%, onde os curingas * ou %
representam qualquer número de dígitos, ou John???,
onde o curinga ? representa 1 dígito.

Nome O nome do usuário.

Organização Pesquisar contatos por organização.

Nome do
grupo

O nome de grupo.

Nome da
equipe

O nome da equipe.

Site O nome do local.

Licença Os tipos de licença disponíveis.

A lista suspensa relaciona apenas os tipos de licença
atribuídos aos usuários configurados, incluindo os Não
licenciados.

Gravação Pesquisar contatos por tipo de gravação.
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Campo Descrição

Tipo de gra-
vação

Pesquisar contatos por tipo de gravação. Você pode escolher
uma das seguintes opções:

n Endpoint

n Rede

n Servidor

n MediaSense

n CUBO

n Reconciliação

n Eventos

n Desconhecido

Falha Pesquise contatos por falha ou gravação de voz e/ou gravação
de tela.

Voz Pesquise contatos por voz. Você pode escolher uma das segu-
intes opções:

n Falha—filtrar por gravações que falharam.

n Êxito—filtrar por gravações bem-sucedidas.

n Desconhecido—filtrar por gravações desconhecidas.

Tela Pesquise contatos por tela. Você pode escolher uma das segu-
intes opções:

n Falha—filtrar por gravações que falharam.

n Êxito—filtrar por gravações bem-sucedidas.

n Desconhecido—filtrar por gravações desconhecidas.

Logon Pesquisar contatos por tipo de login.
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Campo Descrição

Computador
conectado

Pesquisar contatos por login no computador. Você pode esco-
lher uma das seguintes opções:

n Sim — filtre por PCs que estão conectados.

n Não — filtre por PCs que não estão conectados.

n Desconhecido — filtre por PCs que têm um estado de
login desconhecido

ACD conec-
tado

Pesquise contatos por login do ACD. Você pode escolher uma
das seguintes opções:

n Sim — filtre por ACDs que estão conectados.

n Não — filtre por ACDs que não estão conectados.

n Desconhecido — filtre por ACDs que têm um estado de
login desconhecido

Pesquisar Pesquise agentes que estão gravando contatos ativamente.

Limpar
Tudo

Esse botão exibe todos os resultados. Todos que estiverem con-
figurados aparecerão na lista, mesmo quem não tem licença.

Cancelar Sair sem salvar as alterações.

Como gerenciar o monitoramento de gravação

n Para configurar campos na tabela Monitoramento de gravação, clique em
Configurações  na barra de ferramentas da tabela Monitoramento de
gravação, clique em uma guia, marque a caixa de seleção próxima a cada
nome de campo que você deseja que apareça na tabela. Repita para cada
guia e clique em Aplicar.

A tabela Monitoramento de gravação exibe os campos que você
selecionou.

n Para mover uma coluna para outro local, clique no cabeçalho da coluna,
clique no corpo da coluna e arraste a coluna para um novo local.

n Para filtrar as chamadas ativas, escolha uma das opções seguintes:
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l Digite texto no campo Filtras linhas.

l Clique em Definir filtros, preencha os campos e clique em Pesquisar.

A tabela Monitoramento de gravação exibe os usuários que correspondem
aos seus requisitos de pesquisa.
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Gerenciamento de aplicativos

O aplicativo Gerenciamento de aplicativos é usado por administradores de
sistema para configurar recursos do produto. Se os usuários tiverem acesso a
mais de um produto, todos os recursos configuráveis dos produtos serão
disponibilizados por esse aplicativo. Os produtos precisam estar em execução
para que os recursos configuráveis associados estejam disponíveis.

Gerenciador de desempenho

As páginas desta seção do Gerenciamento de aplicativos são usadas por
administradores para configurar os recursos de desempenho do produto.

Em Gerenciamento de qualidade e gravação de chamada, o Gerenciador de
desempenho permite configurar o recurso de ludificação.

Navegação de exibição longa

O painel de navegação à esquerda de qualquer página do Gerenciamento de
desempenho é chamado de "exibição longa".

179



Gerenciamento de aplicativos

A exibição longa ajuda você a se mover para cima e para baixo na página. Um
link de navegação na exibição longa se tornará azul-escuro quando você
selecioná-lo, e essa seção da página pulará para o topo da janela.

Marcas de verificação ao lado de cada link de navegação informam se uma
seção da página foi concluída ou não. Quando todos os links estiverem
marcados, você terá disponibilizado todas as informações necessárias para
configurar esse registro.

Configurar ludificação

As páginas desta seção do Gerenciamento de desempenho permitem a
ludificação.

Nota: somente os administradores de sistema podem acessar a
Ludificação da configuração.

Estas páginas são:

n Pontos

n Níveis

n Categorias de desempenho

n Coletar dados de desempenho

Point

A página Ponto permite atribuir pontos a um intervalo de pontuações de uma
única métrica.

Dois ou mais intervalos com valores de ponto associados a cada intervalo são
obrigatórios. Você pode definir pontos para até 10 intervalos.

Por exemplo:

Início do intervalo Fim do intervalo (inclusivo) Pontos

- 10 -5

10 20 -3

20 40 144
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Início do intervalo Fim do intervalo (inclusivo) Pontos

40 120 1

120 90 3

90 - 5

O Início do intervalo da 1ª linha é sempre - (o que significa qualquer coisa
abaixo do Fim do intervalo).

O Fim do intervalo da última linha é sempre - (o que significa qualquer coisa
acima do Início do intervalo.

Sem pontos x 0 pontos

É importante esclarecer a diferença entre não ter pontos e fazer 0 pontos.

0 pontos significa que sua pontuação foi 0, de acordo com o sistema de pontos
que foi definido.

Sem pontos significa que não houve dados de métrica para um agente em um
dia específico, de modo que a pontuação não pôde ser calculada.

Gerenciamento de pontos

Use a página Pontos (Gerenciamento de desempenho > Ludificação > Pontos)
para criar e gerenciar pontos. Os pontos são concedidos para intervalos de
pontuações de uma única métrica.

Os campos da página estão descritos abaixo.

Campo Descrição

Nome do intervalo
de pontos

Insira o nome do intervalo de pontos.

Selecionar intervalo
de pontos

Selecione um intervalo de pontos.

Iniciar A coluna Início do intervalo é exclusiva e somente
leitura. Seu valor é obtido do Fim do intervalo na
linha anterior.

181



Gerenciamento de aplicativos

Campo Descrição

Finalizar Insira um valor inteiro associado ao Fim do
intervalo.

Pontos Insira um valor inteiro associado ao Início e Fim do
intervalo.

Para excluir um intervalo de pontos, clique em Excluir à direita do intervalo de
pontos.

Níveis

Os níveis de ludificação podem ser associados às notificações que identificam o
nível de realização do agente. Cada nível é baseado em um valor de pontos
específico. Quando um agente atinge o número mínimo de pontos para o
próximo nível, ele obtém uma nova notificação.

A página Níveis permite criar grupos de níveis, associar notificações a cada
nível e definir um intervalo do período para cada nível. O intervalo do período
(em dias) de cada nível permite controlar até que ponto voltar para coletar
dados para pontuação.

Exemplo:  você pode definir um intervalo de período para coletar dados
dos últimos 30 dias.

É possível especificar um mínimo de três níveis. O intervalo do primeiro nível
inclui valores negativos. O primeiro nível é obrigatório e não pode ser excluído.
O segundo nível é o intervalo para o valor mínimo. O segundo nível precisa ser
um valor 0 ou maior. O terceiro nível é o intervalo para o valor máximo.

O widget Pontuação de ludificação no aplicativo Painel não mostrará atividade
na barra de progresso se a pontuação for menor que 0.

Gerenciamento de níveis

Use a página Níveis (Gerenciamento de desempenho > Ludificação > Níveis)
para criar e gerenciar os grupos de níveis.

Os campos da página estão descritos abaixo.
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Campo Descrição

Nome do novo nível Insira o nome do grupo de níveis.

Selecionar nível Selecione um grupo de níveis.

Informar o intervalo
do período para este
nível

Insira o número de dias para este intervalo de
período.

Nível Exibe o número do nível. Esse campo não é editável.

Pontos Insira um valor inteiro para os pontos.

Notificação Selecione uma notificação na lista suspensa.

Para excluir um nível, clique em Excluir, à direita do nível.

Categorias de desempenho

A página Categorias de desempenho permite criar um grupo de desempenho e
atribuir a ele métricas, níveis e agentes.

Gerenciamento das categorias de desempenho

Use a página Gerenciamento de categorias de desempenho (Gerenciamento de
desempenho > Ludificação > Categorias de desempenho) para criar e gerenciar
os grupos de desempenho de ludificação. Nessa página, você atribui métricas de
ponto, níveis e usuários para criar pontuações de ludificação.

Os campos da página estão descritos abaixo.

Campo Descrição

Nome do grupo de
desempenho

Insira o nome da categoria de desempenho.
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Campo Descrição

Selecionar métrica
de desempenho

Selecione uma métrica de desempenho. Suas opções
são as seguintes:

n Adesão — extrai os dados de adesão dos agentes
do WFM

n Qualidade — extrai os dados de desempenho
dos agentes das avaliações em Gerenciamento
de qualidade e gravação de chamada

Selecionar nível Selecione o nome de um nível.

Selecionar intervalo
de pontos

Selecione o nome de um intervalo de pontos.

Filtro Insira o nome do grupo, da equipe ou do agente
nesse campo para pesquisar rapidamente as listas de
grupos, equipes ou agentes.

Grupo, Equipe ou
Agente

Selecione o grupo, a equipe ou os agentes que deseja
atribuir à categoria de desempenho.

Coletar dados de desempenho

A página Coletar dados de desempenho permite configurar como recuperar
dados históricos que são obtidos pelo serviço de Ludificação. Esse recurso é
particularmente útil em instalações novas do Gerenciamento de desempenho,
onde as métricas de dados preexistentes foram coletadas por algum tempo antes
da existência do recurso de ludificação.

Os dados de desempenho são capturados automaticamente todos os dias, de
modo que essa opção normalmente não é necessária para períodos após a data
de instalação.

Gerenciamento do coletor de desempenho

Use a página Coletar dados de desempenho (Gerenciamento de desempenho
> Ludificação > Coletar dados de desempenho) para recuperar dados de
desempenho do histórico e fazer cálculos de ludificação.

Os campos da página estão descritos abaixo.
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Campo Descrição

Selecionar métrica
de desempenho

Você define quais informações serão incluídas ou
extraídas com base na definição da configuração de
conexão para essa métrica.

Intervalo de datas Selecione um intervalo de datas.

Filtro Insira o nome do grupo, da equipe ou do agente
nesse campo para pesquisar rapidamente as listas de
grupos, equipes ou agentes.

Grupo, Equipe ou
Agente

Selecione o grupo, a equipe ou os agentes que deseja
atribuir ao coletor de desempenho.
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O aplicativo Relatório é um aplicativo comum (vários produtos) que contém
relatórios para todos os produtos aos quais está conectado. Os relatórios que
você pode acessar são determinados pela sua função.

Relatório de Funções e Escopo

O objetivo do aplicativo Gravações é baseado na sua função mais alta. Se você
for um supervisor e um agente, seu acesso ao aplicativo Gravação é baseado na
função de supervisor.

O aplicativo Gravações permite escolher um relatório e o objetivo do relatório
(grupo específico, equipe específica ou agente específico). O objetivo do relatório
é baseado na menor seleção feita por você no aplicativo Gravação.

A tabela a seguir mostra as opções de filtro disponíveis no aplicativo Relatório
com base na função.

Relatórios Funções

Pontuar todos os dados Agente ou Operador de Informação

Supervisor + Agente

Supervisor + Profissional do
conhecimento

Gerenciador

Gráfico dos Totais de Avaliação Agente ou Operador de Informação

Supervisor + Agente

Supervisor + Profissional do
conhecimento

Gerenciador

Filtragemde funções e escopo dos relatórios de avaliação
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Relatórios Funções

Pontuações de avaliação Agente ou Operador de Informação

Supervisor + Agente

Supervisor + Profissional do
conhecimento

Gerenciador

Gráfico Totais do Contato Agente ou Operador de Informação

Supervisor + Agente

Supervisor + Profissional do
conhecimento

Gerenciador

Pontuações da seção Agente ou Operador de Informação

Supervisor + Agente

Supervisor + Profissional do
conhecimento

Gerenciador

Gráfico de tendências do agente Agente ou Operador de Informação

Supervisor + Agente

Supervisor + Profissional do
conhecimento

Gerenciador

Pontuações da questão Agente ou Operador de Informação

Supervisor + Agente

Supervisor + Profissional do
conhecimento

Gerenciador
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Relatórios Funções

Avaliação marcada do agente Agente ou Operador de Informação

Supervisor + Agente

Supervisor + Profissional do
conhecimento

Gerenciador

Gráfico de Médias de Qualidade Agente ou Operador de Informação

Supervisor + Agente

Supervisor + Profissional do
conhecimento

Gerenciador

Desempenho do avaliador Gerenciador

Detalhe do Contato Agente ou Operador de Informação

Supervisor + Agente

Supervisor + Profissional do
conhecimento

Gerenciador

Calibragem da Avaliação Gerenciador

Avaliador

Relatórios Funções

Acesso de gravação pelo usuário Administrador do Sistema

Administrador de telefonia

Usuário do Arquivo

Gerenciador

Filtragemde funções e escopo dos relatórios do sistema
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Relatórios Funções

Acesso de gravação pelo contato Administrador do Sistema

Administrador de telefonia

Usuário do Arquivo

Gerenciador

Status da gravação do usuário Administrador do Sistema

Administrador de telefonia

Gerenciador

Supervisor

Status do sistema Administrador do Sistema

Administrador de telefonia

Trilha de auditoria Administrador do Sistema

Execução de um relatório

Siga estas etapas para executar um relatório:

1. Na barra de ferramentas do aplicativo Relatório, clique em um destes
botões:

n O botão do produto cujos relatórios você deseja executar. Se usar
um login compartilhado, haverá um botão para cada produto.

n O botão Salvo para acessar relatórios que já tenham sido
configurados e salvos para fins de reutilização.

2. Na página resultante, clique no relatório que deseja executar para exibir
sua página de configurações.

3. Preencha as informações de configuração do relatório. Escolha os cri-
térios, o período, o formato e os campos a serem incluídos no relatório.

4. Se o WFM estiver configurado para enviar relatórios por e-mail, e se sua
função permitir, defina a recorrência do relatório. Você pode configurar

190



Relatórios

o relatório para executar automaticamente em intervalos especificados
por período definido ou indefinidamente. Os relatórios recorrentes são
enviados por e-mail para os endereços que você insere na seção Destino.
É necessário inserir pelo menos um endereço. Os endereços de e-mail
são separados por ponto-e-vírgula, por exemplo:

john.smith@example.com;mary.jones@example.com

Nota: para usar o recurso Recorrência, você deve salvar o relatório
para uso futuro.

5. Clique em Executar relatório para executar o relatório imediatamente, ou
em Salvar como, para salvar o relatório e usá-lo posteriormente.

Práticas Recomendadas para Executar um Relatório

Ao solicitar vários relatórios grandes, você deve executar fora da memória. A
prática recomendada para solicitar somente o que você deseja visualizar.
Quando você executa um relatório com menos gravações, menos memória é
necessária, portanto, o relatório é executado com mais rapidez. Use as seguintes
diretrizes ao gerar um relatório:

n Antes de executar um relatório, saiba quais os dados que você precisa
acessar e a melhor forma para filtrar estes dados. Se você pode limitar os
resultados a algumas centenas de avaliações/contatos/eventos, as
consultas utilizadas para gerar os dados, com poucas exceções, será rápida
e o uso de memória será mínimo.

n Use a menor faixa de dados possível — Se você tem um número muito
grande de avaliações em seu banco de dados do , a execução de relatórios
em um menor período de tempo usará menos memória. Você deve
considerar a quantidade de dados que um relatório pode retornar antes de
escolher executá-lo por um ano inteiro.

n Para o relatório Avaliação Pontuado do Agente, tente não solicitar um
período de tempo que incluiria mais de 50 avaliações para o agente.

n Use muitas pesquisas etiquetadas em vez de uma pesquisa grande.

n Use filtros de grupo, equipe, e agente para obter uma pequena quantidade
de dados em vez de executar um relatório para todos os grupos ou equipes
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em seu sistema.

n Para relatórios que são executados sobre várias equipes e grupos,
selecione os grupos ou equipes específicos que você precisa visualizar no
relatório. Os relatórios gerarão muito mais rápido e com menos chance de
falhar, se você executar um relatório por equipe em vez de um relatório
para todas as equipes.

n Verifique se um relatório terminou a execução antes de solicitar outro
relatório. Menos memória é usada quando menos relatórios estão sendo
executados ao mesmo tempo.

Pontos que Devem Ser Lembrados

Ao executar relatórios, tenha em mente o seguinte:

n Ao salvar um relatório, as configurações são salvas nele. Por exemplo,
você pode salvar um relatório para uma de serviço, uma equipe ou um
agente e, em seguida, modificar o relatório e salvá-lo para outro de
serviço, uma equipe ou um agente.

n Alguns relatórios permitem escolher os campos que aparecerão neles e a
ordem em que aparecerão. Quando você clica em Executar relatório ou
em Salvar como, os campos selecionados se tornam padrão no relatório.

n Os supervisores, gerentes, avaliadores e usuários de arquivo podem
agendar um relatório para execução recorrente e especificar quando
executar o relatório. O relatório é enviado por e-mail aos endereços de e-
mail especificados.

n O e-mail de um relatório agendado inclui o endereço do usuário que
agendou o relatório no campo De. Se o endereço de e-mail do usuário não
estiver disponível, o endereço de e-mail será
<Nome>.<Sobrenome>@automated.report. Onde <Nome> e <Sobrenome> é
o nome do usuário.

n Ao executar um relatório padrão, o valor que prefixa cada título de
relatório que pode ser executado para grupo, equipe ou agente, é uma
variável. Ele muda de acordo com as opções que você selecionar ao gerar
um relatório e o relatório se torna um resumo para um grupo, equipe ou
agente.
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l Se você estiver conectado como um gerente, o valor padrão do
prefixo de cada título de relatório será Grupo.

l Se você for um supervisor, o valor padrão do prefixo de cada título
de relatório será Equipe.

l Se você for um agente, o valor padrão do prefixo de cada título de
relatório será Agente.

Exemplo: se você for um gerente e gerar um relatório para
Pontuações de avaliação usando as configurações padrão, o título do
relatório será "Pontuações de avaliação de grupo". Se você escolher
uma equipe na lista Equipe, o título do relatório será "Pontuações de
avaliação de equipe". Se escolher um agente na lista Agente, o título
do relatório será "Pontuações de avaliação de agente". Por padrão,
um agente vê apenas "Pontuações de avaliação de agente".

Personalização do logotipo do relatório

A saída de relatórios no formato HTML, PDF e XLS contém um logotipo no
canto superior esquerdo próximo ao título do relatório.

Um administrador pode personalizar o logotipo substituindo o padrão por um
novo. Isso é feito no utilitário de instalação da configuração do sistema do
(PostInstall.exe).

Para obter informações sobre como personalizar o logotipo do relatório,
consulte "Configuração do logotipo de relatório" no Guia de instalação do
servidor.

Filtros de relatório

A tabela a seguir descreve os filtros para os relatórios disponíveis. Estes campos
aparecem quando você seleciona um relatório para executar. Os campos são
agrupados de acordo com o lugar em que aparecem.

Os valores nos campos são salvos quando você clica Pesquisar.
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Filtros de relatório Descrição

Data(s)

Data de início A data de início desse período do relatório.

Data de término A data de término desse período do relatório.

Período Executa um relatório por período. As opções possíveis
são:

n Hoje—o dia atual

n Ontem—o dia anterior

n Amanhã—o dia seguinte

n Na semana passada—os últimos sete dias

n No mês passado—os últimos 30 dias

n No ano passado—os últimos 365 dias

Data Específica Executa um relatório pela data de calendário. A data
padrão ao trocar de Período para Data Específica é a
data de hoje.

Critérios

Grupo Todos os grupos disponíveis no escopo do usuário. (A
seleção da quantidade de grupos, se um ou vários,
dependerá do tipo de relatório.) Para alguns relatórios,
Grupo é usado apenas para filtragem e não aparece no
relatório.

Equipe Todas as equipes disponíveis no objetivo do usuário. (A
seleção da quantidade de equipes, se uma ou várias,
dependerá do tipo de relatório.) Para alguns relatórios,
Equipe é usada apenas para filtragem e não aparece no
relatório.

Filtros de relatório
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Filtros de relatório Descrição

Agente Todos os agentes disponíveis no escopo do usuário. (Se
você pode apenas selecionar um ou vários agentes
dependendo do tipo de relatório.)

Área Todas as áreas modificáveis no escopo do usuário. (É
possível selecionar mais de uma área.)

Esse filtro aparece apenas no relatório Trilha de
auditoria.

Ação Todas as ações possíveis no escopo do usuário. (Você
pode selecionar mais de uma ação.)

Esse filtro aparece apenas no relatório Trilha de
auditoria.

Usuário Todos os usuários que tem chamadas acessadas nos
arquivos Gravação. É possível selecionar mais de um
usuário.

Esse filtro aparece somente no relatório Acesso de
gravação pelo usuário.

Selecionar Tudo Quando selecionado, selecione todos os agentes ou
equipes na lista. Essa caixa de seleção está desmarcada
por padrão. (A habilidade em selecionar todos depende
do tipo de relatório e sua função.)

Formulário

Avaliação Todos os formulários de avaliação disponíveis. Você
poderá selecionar um ou vários relatórios dependendo
do tipo de relatório.

Se houver apenas um formulário de avaliação
disponível, o nome dele será exibido na lista suspensa
Formulário de avaliação como o item padrão. Se
houver mais de um formulário de avaliação disponível,
a opção padrão será Todos.
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Filtros de relatório Descrição

Nível

Nível O nível do evento. Escolha uma ou mais das seguintes
opções:

n TODOS — exibe todas as mensagens do evento.

n INFORMAÇÕES—exibe apenas as mensagens
informativas. Isso não é um erro. Essas são
informações relacionadas que podem ser úteis
para a resolução de problemas.

n AVISO—exibe apenas mensagens de aviso. Há um
defeito que incomoda, mas não interfere no
funcionamento do programa

n ERRO—exibe apenas mensagens de erro. O
programa não pode continuar

Esse filtro aparece somente nos relatórios Status da
gravação do usuário e Status do sistema.

Formato.
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Filtros de relatório Descrição

Saída As seguintes opções estão disponíveis.

n HTML — os relatórios no formato HTML podem
ser exibidos e impressos com o seu navegador da
Web. Quando você seleciona essa opção e clica
em Gerar relatório, o relatório é exibido no
navegador. HTML é a opção padrão.

n PDF — os relatórios no formato PDF podem ser
exibidos e impressos com o Adobe Acrobat
Reader versão 6.0 ou superior. O Adobe Acrobat
Reader está disponível para download gratuito em
www.adobe.com. Quando você seleciona essa
opção e clica em Gerar relatório, a caixa de
diálogo Download de arquivo é exibida. Você
pode abrir ou salvar o arquivo PDF.

n CSV — relatórios no formato CSV (Comma
Separated Values, valores separados por vírgula)
podem ser exibidos e impressos de planilhas ou
programas de processamento de texto para
manipulações posteriores. Observe que pode
haver diferenças mínimas entre os relatórios CSV
e os relatórios HTML/PDF devido às limitações
do formato do arquivo. Quando você seleciona
essa opção e clica em Gerar relatório, a caixa de
diálogo Download de arquivo é exibida. Você
pode abrir ou salvar o arquivo CSV.

O nome de arquivo padrão para um relatório PDF ou
CSV é <nome do relatório>_<data atual>.<tipo de
extensão>, por exemplo, report_scores_all_data_
20113.18.pdf.

Nota: se o relatório não for aberto em formato
PDF ou CSV, certifique-se de que as
configurações de seu navegador de Internet
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Filtros de relatório Descrição

estejam corretas. No Microsoft Internet Explorer,
é preciso selecionar a opção Habilitar para Aviso
automático de downloads de arquivo.

Campos

Disponível As colunas disponíveis para o relatório. Essas colunas
não aparecem no relatório.

<u>S</u>elecionado As colunas que são exibidas no relatório e a ordem em
que elas aparecem. São as colunas padrão do relatório
quando você clica em Executar relatório.

Recorrência — os campos Recorrência serão exibidos apenas se a caixa de
seleção Permitir o envio de relatório por e-mail for selecionada em Con-
figurações da empresa no Administrador do Quality Management.

Nota: para usar o recurso Recorrência, você deve salvar o relatório
para uso futuro.

Desativado Este relatório não será executado automaticamente.
Desativado é a configuração padrão.
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Filtros de relatório Descrição

Ativado O relatório será executado automaticamente nos dias e
horas especificados. Suas opções são:

n Executar a cada <dias da semana> às <hora> —
em que <dias da semana> especifica um ou mais
dias da semana em que o relatório é executado e
<hora> especifica a hora, em intervalos de 30
minutos, para a execução do relatório. O padrão
de dia e hora é domingo às 12:00.

n Executar a cada mês no dia <dia do mês> às
<hora> — em que <dia do mês> especifica o dia (1
a 31 e Último dia) durante o mês em que o
relatório é executado. Use a opção Último dia
para executar o relatório no último dia do mês. O
padrão de dia e hora é 1º às 12:00.

Execução

Data de início O primeiro dia possível quando o relatório pode ser
executado automaticamente.

Sem data de tér-
mino

O relatório agendado recorrente não tem data de tér-
mino. O relatório será executado para sempre.

Terminar após
<number> ocor-
rências

O relatório será executado por <número> de ocor-
rências, em que <número> é o número de vezes que o
relatório será executado (de 1 a 999).

Data Final O último dia possível em que o relatório recorrente é
executado.

Destino

Endereços O endereço de e-mail de cada pessoa que receberá o
relatório. Cada endereço de e-mail deve ser separado
por um ponto e vírgula. Esse campo permite até 1350
caracteres ou, aproximadamente, 50 a 60 endereços de
e-mail.
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Relatórios QM

Os tipos de relatório que estão disponíveis para Gerenciamento de qualidade e
gravação de chamada são:

n Relatórios de avaliação

n Relatórios do sistema

Nota: as pontuações são arredondadas para seções individuais nos
formulários de avaliação. No entanto, nos relatórios que mostram médias
de seção para agentes, equipes e grupos, as pontuações das seções são
somadas e têm a média calculada antes do arredondamento. Como
resultado, a média exibida nos relatórios variará ligeiramente do número
calculado adicionando as pontuações da seção, conforme exibido no
formulário de avaliação, e a média delas.

O Gerenciamento de qualidade e gravação de chamada exibe a hora de duas
maneiras diferentes, dependendo de onde ele aparece.

No Gerenciamento de qualidade e gravação de chamada, a hora associada a um
contato é a hora em que o contato ocorreu no local do agente, expresso em um
formato apropriado para a localidade. Por exemplo, se o agente estiver em
Chicago, a hora associada a qualquer contato feito por esse agente será
mostrada na hora local de Chicago.

O contato também exibe a abreviação do fuso horário local. Se o fuso horário
associado ao contato não for conhecido Unified Workforce Optimization, a hora
será exibida no Horário de Greenwich (GMT).

Em todos os relatórios do Gerenciamento de qualidade e gravação de chamada,
exceto para status do sistema e status de gravação do usuário, a hora associada
a um contato é a hora em que o contato ocorreu no local do agente. A hora
aparece em um formato apropriado para a localidade com um fuso horário
designado.

Nos relatórios de status do sistema e status de gravação do usuário, o tempo
associado com um contato está em um formato apropriado para o local mais a
compensação GMT. Por exemplo, a hora de um contato feito por um agente de
Chicago às 3:42 PM (hora de Chicago) é exibida como 9:42 PM GMT-06:00.
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Relatórios de avaliação

Os relatórios de avaliação a seguir estão disponíveis para Gerenciamento de
qualidade e gravação de chamada.

n Pontuar todos os dados

n Pontuações de avaliação

n Pontuações da seção

n Pontuações da questão

n Desempenho do avaliador

n Gráfico de Médias de Qualidade

n Gráfico dos Totais de Avaliação

n Gráfico Totais do Contato

n Gráfico de tendências do agente

n Avaliação marcada do agente

n Detalhe do Contato

n Calibragem da Avaliação

Pontuar todos os dados

O relatório Pontuar Todos os Dados exibe as pontuações de avaliação coletiva.
Os campos exibidos no relatório são listados na ordem padrão, da esquerda para
a direita, da mesma forma que aparecem no relatório, e têm hiperlinks para
suas definições no Dicionário de campo de Relatório.

O modelo Pontuar todos os dados permite gerar os seguintes relatórios:

n Pontuar todos os dados do grupo—para exibir esse relatório, escolha um
grupo

n Pontuar todos os dados de equipe — escolha um grupo e uma equipe para
este relatório

n Pontuar todos os dados de agente — escolha um grupo, uma equipe e um
agente para exibir este relatório

Os seguintes campos aparecem neste relatório.
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INICIAR

A data de início desse período do relatório.

TÉRMINO

A data de término desse período do relatório.

GRUPO

O nome de grupo.

EQUIPE

O nome da equipe.

SOBRENOME

O sobrenome do agente ou avaliador.

NOME

O nome do agente ou avaliador.

ID DO AGENTE

ID de sistema do agente.

FORMULÁRIO

O nome do formulário de avaliação.

GRAVAÇÕES

O número de gravações.

AVALIAÇÕES

O número total de avaliações.

SUPERA

O número de contatos avaliados que excede as expectativas.
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CORRESPONDE

O número de contatos avaliados atende às expectativas.

ABAIXO

O número de contatos avaliados que estão abaixo das expectativas.

PONTUAÇÃO MÉDIA (%)

A pontuação média de um dos itens a seguir: Formulário, Seção e
Pergunta.

PESO DA SEÇÃO

Uma porcentagem aplicada a uma seção em um formulário de avaliação.
A soma dos pesos da seção em um formulário de avaliação é 100%.

SEÇÃO

O nome da seção no formulário de avaliação.

PERGUNTA

A pergunta real exibida no formulário de avaliação.

PESO DA QUESTÃO

Uma porcentagem aplicada a uma questão em um formulário de
avaliação. A soma dos pesos da seção em um formulário de avaliação é
100%.

[AGENTE]

O nome e o sobrenome do agente com base nos critérios de filtragem de
seleção desse relatório.

[EQUIPE]

Os nomes das equipes com base nos critérios de filtragem de seleção
para esse relatório.
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[GRUPO]

Os nomes dos grupos com base nos critérios de filtragem de seleção para
esse relatório.

[FORMULÁRIO]

Os nomes dos formulários de avaliação com base nos critérios de
filtragem de seleção para esse relatório.

PÁGINA

A página atual desse relatório e o número total de páginas dele.

DATA DA EXECUÇÃO

A data em que o relatório foi gerado.

Pontuações de avaliação

O relatório Pontuações de Avaliação exibe as pontuações para cada avaliação. Os
campos que aparecem no relatório estão listados na ordem em que aparecem e
têm hiperlinks para suas definições no Dicionário de campo de Relatório.

O modelo Pontuações de avaliação permite gerar os seguintes relatórios:

n Pontuações de avaliação de grupo — escolha um grupo para ver este
relatório

n Pontuações de avaliação da equipe — escolha um grupo e uma equipe
para exibir este relatório

n Pontuações de avaliação de agente — escolha um grupo, uma equipe e um
agente para exibir este relatório

Os seguintes campos podem aparecer neste relatório:

INICIAR

A data de início desse período do relatório.

TÉRMINO

A data de término desse período do relatório.
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ID DO AGENTE

ID de sistema do agente.

ABAIXO

O número de contatos avaliados que estão abaixo das expectativas.

AVALIAÇÕES

O número total de avaliações.

SUPERA

O número de contatos avaliados que excede as expectativas.

NOME

O nome do agente ou avaliador.

FORMULÁRIO

O nome do formulário de avaliação.

[FORMULÁRIO]

Os nomes dos formulários de avaliação com base nos critérios de
filtragem de seleção para esse relatório.

GRUPO

O nome de grupo.

[GRUPO]

Os nomes dos grupos com base nos critérios de filtragem de seleção para
esse relatório.

SOBRENOME

O sobrenome do agente ou avaliador.

CORRESPONDE

O número de contatos avaliados atende às expectativas.
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PÁGINA

A página atual desse relatório e o número total de páginas dele.

PERGUNTA

A pergunta real exibida no formulário de avaliação.

PESO DA QUESTÃO

Uma porcentagem aplicada a uma questão em um formulário de
avaliação. A soma dos pesos da seção em um formulário de avaliação é
100%.

GRAVAÇÕES

O número de gravações.

DATA DA EXECUÇÃO

A data em que o relatório foi gerado.

SEÇÃO

O nome da seção no formulário de avaliação.

PESO DA SEÇÃO

Uma porcentagem aplicada a uma seção em um formulário de avaliação.
A soma dos pesos da seção em um formulário de avaliação é 100%.

EQUIPE

O nome da equipe.

[EQUIPE]

Os nomes das equipes com base nos critérios de filtragem de seleção
para esse relatório.

Pontuações da seção

O relatório Pontuações da Seção exibe a pontuação média para cada seção de
um formulário de avaliação durante um período especificado. As médias podem
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ser relacionadas a pontuações de várias avaliações feitas com o mesmo
formulário. Os campos que aparecem no relatório estão listados na ordem em
que aparecem e têm hiperlinks para suas definições no Dicionário de campo de
Relatório.

O modelo Pontuações da seção permite gerar os seguintes relatórios:

n Pontuações de seção de grupo—escolha um grupo para ver este relatório

n Pontuações de seção da equipe — escolha um grupo e uma equipe para
exibir este relatório

n Pontuações da seção do agente — escolha um grupo, uma equipe e um
agente para exibir este relatório

Os seguintes campos podem aparecer neste relatório:

INICIAR

A data de início desse período do relatório.

TÉRMINO

A data de término desse período do relatório.

[AGENTE]

O nome e o sobrenome do agente com base nos critérios de filtragem de
seleção desse relatório.

ID DO AGENTE

ID de sistema do agente.

PONTUAÇÃO MÉDIA (%)

A pontuação média de um dos itens a seguir: Formulário, Seção e
Pergunta.

ABAIXO

O número de contatos avaliados que estão abaixo das expectativas.

TÉRMINO

A data de término desse período do relatório.
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AVALIAÇÕES

O número total de avaliações.

SUPERA

O número de contatos avaliados que excede as expectativas.

NOME

O nome do agente ou avaliador.

[FORMULÁRIO]

Os nomes dos formulários de avaliação com base nos critérios de
filtragem de seleção para esse relatório.

FORMULÁRIO

O nome do formulário de avaliação.

[GRUPO]

Os nomes dos grupos com base nos critérios de filtragem de seleção para
esse relatório.

GRUPO

O nome de grupo.

SOBRENOME

O sobrenome do agente ou avaliador.

CORRESPONDE

O número de contatos avaliados atende às expectativas.

PÁGINA

A página atual desse relatório e o número total de páginas dele.

GRAVAÇÕES

O número de gravações.

208



Relatórios

DATA DA EXECUÇÃO

A data em que o relatório foi gerado.

SEÇÃO

O nome da seção no formulário de avaliação.

PESO DA SEÇÃO

Uma porcentagem aplicada a uma seção em um formulário de avaliação.
A soma dos pesos da seção em um formulário de avaliação é 100%.

INICIAR

A data de início desse período do relatório.

EQUIPE

O nome da equipe.

[EQUIPE]

Os nomes das equipes com base nos critérios de filtragem de seleção
para esse relatório.

PERGUNTA

A pergunta real exibida no formulário de avaliação.

PESO DA QUESTÃO

Uma porcentagem aplicada a uma questão em um formulário de
avaliação. A soma dos pesos da seção em um formulário de avaliação é
100%.

Pontuações da questão

O relatório Pontuações da pergunta exibe as pontuações para cada pergunta. Os
campos que aparecem no relatório estão listados na ordem em que aparecem e
têm hiperlinks para suas definições no Dicionário de campo de Relatório.

O modelo Pontuações da questão permite gerar os seguintes relatórios:
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n Pontuações da pergunta do grupo—escolha um grupo para ver este
relatório

n Pontuações da pergunta da equipe — escolha um grupo e uma equipe
para exibir este relatório

n Pontuações da pergunta do agente — escolha um grupo, uma equipe e um
agente para exibir este relatório

Os seguintes campos podem aparecer neste relatório:

[AGENTE]

O nome e o sobrenome do agente com base nos critérios de filtragem de
seleção desse relatório.

ID DO AGENTE

ID de sistema do agente.

PONTUAÇÃO MÉDIA (%)

A pontuação média de um dos itens a seguir: Formulário, Seção e
Pergunta.

ABAIXO

O número de contatos avaliados que estão abaixo das expectativas.

TÉRMINO

A data de término desse período do relatório.

AVALIAÇÕES

O número total de avaliações.

SUPERA

O número de contatos avaliados que excede as expectativas.

NOME

O nome do agente ou avaliador.
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[FORMULÁRIO]

Os nomes dos formulários de avaliação com base nos critérios de
filtragem de seleção para esse relatório.

FORMULÁRIO

O nome do formulário de avaliação.

[GRUPO]

Os nomes dos grupos com base nos critérios de filtragem de seleção para
esse relatório.

GRUPO

O nome de grupo.

SOBRENOME

O sobrenome do agente ou avaliador.

CORRESPONDE

O número de contatos avaliados atende às expectativas.

PÁGINA

A página atual desse relatório e o número total de páginas dele.

GRAVAÇÕES

O número de gravações.

DATA DA EXECUÇÃO

A data em que o relatório foi gerado.

SEÇÃO

O nome da seção no formulário de avaliação.
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PESO DA SEÇÃO

Uma porcentagem aplicada a uma seção em um formulário de avaliação.
A soma dos pesos da seção em um formulário de avaliação é 100%.

INICIAR

A data de início desse período do relatório.

EQUIPE

O nome da equipe.

PERGUNTA

A pergunta real exibida no formulário de avaliação.

PESO DA QUESTÃO

Uma porcentagem aplicada a uma questão em um formulário de
avaliação. A soma dos pesos da seção em um formulário de avaliação é
100%.

Desempenho do avaliador

Este relatório fornece um resumo da produtividade de todos os avaliadores ao
exibir o número de avaliações realizadas em um período especificado, além da
pontuação média concedida a essas avaliações. Os campos que aparecem no
relatório estão listados na ordem em que aparecem e têm hiperlinks para suas
definições no Dicionário de campo de Relatório.

Os seguintes campos são exibidos no relatório.

INICIAR

A data de início desse período do relatório.

TÉRMINO

A data de término desse período do relatório.

SOBRENOME

O sobrenome do agente ou avaliador.
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NOME

O nome do agente ou avaliador.

ID DO USUÁRIO

O logon do Windows (e o domínio, no caso de um sistema com Active
Directory) da pessoa que acessou os arquivos.

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO

O formulário usado para atribuir pontos ao contato.

TOTAL DE AVALIAÇÕES

O número total de avaliações feitas no período de tempo especificado
com o formulário de avaliação especificado.

PONTUAÇÃO MÉDIA (%)

A pontuação média de um dos itens a seguir: Formulário, Seção e
Pergunta.

[FORMULÁRIO]

Os nomes dos formulários de avaliação com base nos critérios de
filtragem de seleção para esse relatório.

PÁGINA

A página atual desse relatório e o número total de páginas dele.

DATA DA EXECUÇÃO

A data em que o relatório foi gerado.

Gráfico de Médias de Qualidade

O relatório Gráfico de Médias de Qualidade exibe as médias de qualidade. Os
campos que aparecem no relatório estão listados na ordem em que aparecem e
têm hiperlinks para suas definições no Dicionário de campo de Relatório.

Este modelo permite gerar os seguintes relatórios:
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n Gráfico Médias de qualidade de grupo — escolha um grupo para exibir
este relatório

n Gráfico Médias de qualidade de equipe — escolha um grupo e uma equipe
para exibir este relatório

n Gráfico Médias de qualidade de agente — escolha um grupo, uma equipe
e um agente para exibir este relatório

Os seguintes campos podem aparecer neste relatório:

INICIAR

A data de início desse período do relatório.

TÉRMINO

A data de término desse período do relatório.

MÉDIA DO GRUPO

A pontuação média de todos os contatos avaliados para os agentes do
grupo.

MÉDIA DA EQUIPE

A pontuação média de todas as avaliações da equipe.

MÉDIA DO AGENTE

A pontuação média de todas as avaliações sofridas pelo agente.

[AGENTE]

O nome e o sobrenome do agente com base nos critérios de filtragem de
seleção desse relatório.

[EQUIPE]

Os nomes das equipes com base nos critérios de filtragem de seleção
para esse relatório.
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[GRUPO]

Os nomes dos grupos com base nos critérios de filtragem de seleção para
esse relatório.

[FORMULÁRIO]

Os nomes dos formulários de avaliação com base nos critérios de
filtragem de seleção para esse relatório.

PÁGINA

A página atual desse relatório e o número total de páginas dele.

DATA DA EXECUÇÃO

A data em que o relatório foi gerado.

Gráfico dos Totais de Avaliação

O relatório Gráfico de totais de avaliação exibe os totais de avaliação por mês.
Os campos que aparecem no relatório estão listados em ordem alfabética e têm
hiperlinks para suas definições no Dicionário de campo de Relatório.

Este modelo permite gerar os seguintes relatórios:

n Gráfico Totais de avaliação de grupo — escolha um grupo para exibir este
relatório

n Gráfico Totais de avaliação de equipe — escolha um grupo e uma equipe
para exibir este relatório

n Gráfico Totais de avaliação de agente — escolha um grupo, uma equipe e
um agente para exibir este relatório

Os seguintes campos podem aparecer neste relatório:

INICIAR

A data de início desse período do relatório.

TÉRMINO

A data de término desse período do relatório.
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TOTAL SUPERADO

O número total de contatos avaliados cujas pontuações excedem as
expectativas. O intervalo de pontuação padrão é 90-100%. Esse intervalo
pode ser modificado pelo administrador.

TOTAL CORRESPONDENTE

O número total de contatos avaliados cujas pontuações atendem às
expectativas. O intervalo de pontuação padrão vai de 75 a 89%. Este
intervalo pode ser modificado pelo administrador .

TOTAL ABAIXO

O número total de contatos avaliados cujas pontuações estão abaixo das
expectativas. O intervalo de pontuação padrão é 0-74%. Esse intervalo
pode ser modificado pelo administrador.

[AGENTE]

O nome e o sobrenome do agente com base nos critérios de filtragem de
seleção desse relatório.

[EQUIPE]

Os nomes das equipes com base nos critérios de filtragem de seleção
para esse relatório.

[GRUPO]

Os nomes dos grupos com base nos critérios de filtragem de seleção para
esse relatório.

[FORMULÁRIO]

Os nomes dos formulários de avaliação com base nos critérios de
filtragem de seleção para esse relatório.

PÁGINA

A página atual desse relatório e o número total de páginas dele.
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DATA DA EXECUÇÃO

A data em que o relatório foi gerado.

Gráfico Totais do Contato

O relatório dos Gráficos Totais de Contato exibe o número total de gravações de
gerenciamento de qualidade e avaliações por mês para um grupo especificado.
Os campos exibidos no relatório são listados na ordem padrão, da esquerda para
a direita, da mesma forma que aparecem no relatório, e têm hiperlinks para
suas definições no Dicionário de campo de Relatório.

Este modelo permite gerar os seguintes relatórios:

n Gráfico Totais de contatos do grupo — para exibir esse relatório, escolha
um grupo

n Gráfico Totais de contatos da equipe — para exibir esse relatório, escolha
um grupo e uma equipe

n Gráfico Totais de contatos do agente — para exibir esse relatório, escolha
um grupo, uma equipe e um agente

Os seguintes campos podem aparecer neste relatório:

INICIAR

A data de início desse período do relatório.

TÉRMINO

A data de término desse período do relatório.

TOTAL DE GRAVAÇÕES DO QM

O número total de gravações de gerenciamento de qualidade.

TOTAL DE AVALIAÇÕES

O número total de avaliações feitas no período de tempo especificado
com o formulário de avaliação especificado.
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[AGENTE]

O nome e o sobrenome do agente com base nos critérios de filtragem de
seleção desse relatório.

[EQUIPE]

Os nomes das equipes com base nos critérios de filtragem de seleção
para esse relatório.

[GRUPO]

Os nomes dos grupos com base nos critérios de filtragem de seleção para
esse relatório.

[FORMULÁRIO]

Os nomes dos formulários de avaliação com base nos critérios de
filtragem de seleção para esse relatório.

PÁGINA

A página atual desse relatório e o número total de páginas dele.

DATA DA EXECUÇÃO

A data em que o relatório foi gerado.

Gráfico de tendências do agente

Este relatório exibe a pontuação média de um agente ou operador de
informação específico em cada avaliação feita em um período de tempo
especificado, juntamente com um indicador que mostra se a pontuação
corresponde, excede ou está abaixo das expectativas para o formulário em
questão. Os campos que aparecem no relatório estão listados na ordem em que
aparecem e têm hiperlinks para suas definições no Dicionário de campo de
Relatório.

Os seguintes campos são exibidos no relatório.

INICIAR

A data de início desse período do relatório.
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TÉRMINO

A data de término desse período do relatório.

PONTUAÇÃO

A pontuação de avaliação atribuída ao contato.

TENDÊNCIA

A pontuação de avaliação média com o tempo.

AGENTE

A ID do contato.

ID DO CONTATO

A ID exclusiva da conversa.

FORMULÁRIO

O nome do formulário de avaliação.

DATA DO CONTATO

A data em que o contato ocorreu.

HORA DO CONTATO

A hora em que o contato ocorreu.

FUSO HORÁRIO DO CONTATO

O fuso horário no qual o contato ocorreu.

DURAÇÃO DA CHAMADA

O tempo de conversa da chamada (tempo decorrido entre o atendimento
e o encerramento da chamada).

PONTUAÇÃO(%)

A pontuação de avaliação atribuída ao contato.
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[AGENTE]

O nome e o sobrenome do agente com base nos critérios de filtragem de
seleção desse relatório.

[FORMULÁRIO]

Os nomes dos formulários de avaliação com base nos critérios de
filtragem de seleção para esse relatório.

PÁGINA

A página atual desse relatório e o número total de páginas dele.

DATA DA EXECUÇÃO

A data em que o relatório foi gerado.

Avaliação marcada do agente

O relatório Avaliação Pontuada do Agente exibe os detalhes de todas as
avaliações pontuadas para um agente ou operador de informação específico
durante um período de tempo específico, incluindo as pontuações dadas em
cada pergunta da avaliação, a pontuação de cada seção, a pontuação geral e
quaisquer comentários adicionados. Os campos que aparecem no relatório estão
listados na ordem em que aparecem e têm hiperlinks para suas definições no
Dicionário de campo de Relatório.

Os seguintes campos são exibidos no relatório.

INICIAR

A data de início desse período do relatório.

TÉRMINO

A data de término desse período do relatório.

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO

O formulário usado para atribuir pontos ao contato.
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ID DO CONTATO

A ID exclusiva da conversa.

NÚMERO CHAMADO

O número DID ou DNIS (Dialed Number Identification Service, serviço de
identificação de número discado) do telefone que recebeu a chamada.
“Desconhecido” é exibido se o número chamado não é listado ou está
bloqueado.

NÚMERO DE ORIGEM

A ID da chamada ou o ANI (Automatic Number Identification,
identificação automática do número) da parte que chama. Exibe
“desconhecido” quando o número que chama não é listado ou está
bloqueado.

DURAÇÃO DA CHAMADA

O tempo de conversa da chamada (tempo decorrido entre o atendimento
e o encerramento da chamada).

DATA DO CONTATO

A data em que o contato ocorreu.

HORA DO CONTATO

A hora em que o contato ocorreu.

FUSO HORÁRIO DO CONTATO

O fuso horário no qual o contato ocorreu.

DATA DE AVALIAÇÃO

A data em que o contato foi avaliado.

HORA DE AVALIAÇÃO

A hora em que o avaliador avaliou o contato.
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FUSO HORÁRIO DE AVALIAÇÃO

O fuso horário em que o contato foi avaliado.

SOBRENOME DE AVALIAÇÃO

O sobrenome do avaliador.

NOME DE AVALIAÇÃO

O nome do avaliador.

PONTUAÇÃO(%)

A pontuação de avaliação atribuída ao contato.

SEÇÃO

O nome da seção no formulário de avaliação.

PESO(%)

Uma porcentagem aplicada a uma seção ou questão em um formulário
de avaliação. A soma dos pesos da seção em um formulário de avaliação
é 100%.

PONTUAÇÃO

A pontuação de avaliação atribuída ao contato.

PONTUAÇÃO POSSÍVEL

A pergunta real exibida no formulário de avaliação.

POSSÍVEL

A pontuação total possível.

KPI

Indicador Chave de Desempenho.
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PERGUNTA

A pergunta real exibida no formulário de avaliação.

TOTAL DA SEÇÃO

A pontuação total da seção.

COMENTÁRIOS DO FORMULÁRIO

Os comentários para um formulário. Qualquer pessoa que possa
visualizar a avaliação pode adicionar um comentário.

NOME

O nome do agente ou avaliador.

SOBRENOME

O sobrenome do agente ou avaliador.

DATA DO COMENTÁRIO

A data em que o comentário foi inserido.

HORA DO COMENTÁRIO

A hora em que o comentário foi inserido.

FUSO HORÁRIO DO COMENTÁRIO

O fuso horário em que o comentário foi inserido.

COMENTÁRIO

Os comentários em relação a um determinado formulário ou seção.
Qualquer pessoa que possa visualizar a avaliação pode adicionar um
comentário.

TOTAL DE AVALIAÇÕES

O número total de avaliações feitas no período de tempo especificado
com o formulário de avaliação especificado.
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[AGENTE]

O nome e o sobrenome do agente com base nos critérios de filtragem de
seleção desse relatório.

[FORMULÁRIO]

Os nomes dos formulários de avaliação com base nos critérios de
filtragem de seleção para esse relatório.

PÁGINA

A página atual desse relatório e o número total de páginas dele.

DATA DA EXECUÇÃO

A data em que o relatório foi gerado.

Detalhe do Contato

O relatório Detalhe do contato exibe as pontuações médias de avaliação, os
intervalos e os dados de contatos totais de um agente específico. Os campos que
aparecem no relatório estão listados na ordem em que aparecem e têm
hiperlinks para suas definições no Dicionário de campo de Relatório.

O modelo Detalhe do contato permite a geração do relatório Detalhe de contato
do agente. Para exibir esse relatório, selecione um grupo, uma equipe e um
agente.

Nota: as estatísticas relacionadas a contatos pontuados não incluem as
avaliações em andamento, nem as avaliações aguardando aprovação.

Os seguintes campos são exibidos no relatório.

INICIAR

A data de início desse período do relatório.

TÉRMINO

A data de término desse período do relatório.
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DATA

A data do contato.

PONTUAÇÃO(%)

A pontuação de avaliação atribuída ao contato.

SUPERA

O número de contatos avaliados que excede as expectativas.

CORRESPONDE

O número de contatos avaliados atende às expectativas.

ABAIXO

O número de contatos avaliados que estão abaixo das expectativas.

DURAÇÃO DA CHAMADA

O tempo de conversa da chamada (tempo decorrido entre o atendimento
e o encerramento da chamada).

[AGENTE]

O nome e o sobrenome do agente com base nos critérios de filtragem de
seleção desse relatório.

[FORMULÁRIO]

Os nomes dos formulários de avaliação com base nos critérios de
filtragem de seleção para esse relatório.

PÁGINA

A página atual desse relatório e o número total de páginas dele.

DATA DA EXECUÇÃO

A data em que o relatório foi gerado.
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Calibragem da Avaliação

O relatório Avaliação exibe os resultados da pontuação de avaliações calibradas.
O relatório aponta apenas as avaliações pontuadas marcada para calibração. Ele
não exibe as pontuações padrão da avaliação. Utilize esse relatório para avaliar
seus avaliadores.

Os campos exibidos no relatório são listados na ordem padrão, da esquerda para
a direita, da mesma forma que aparecem no relatório, e têm hiperlinks para
suas definições no Dicionário de campo de Relatório.

Nota: esse relatório pode levar vários minutos para ser gerado.

O modelo Calibração da avaliação permite gerar o relatório Calibração de
avaliação.

Os seguintes campos são exibidos no relatório.

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO

O formulário usado para atribuir pontos ao contato.

ID DO CONTATO

A ID exclusiva da conversa.

NÚMERO CHAMADO

O número DID ou DNIS (Dialed Number Identification Service, serviço de
identificação de número discado) do telefone que recebeu a chamada.
“Desconhecido” é exibido se o número chamado não é listado ou está
bloqueado.

NÚMERO DE ORIGEM

A ID da chamada ou o ANI (Automatic Number Identification,
identificação automática do número) da parte que chama. Exibe
“desconhecido” quando o número que chama não é listado ou está
bloqueado.
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DURAÇÃO DA CHAMADA

O tempo de conversa da chamada (tempo decorrido entre o atendimento
e o encerramento da chamada).

DATA DO CONTATO

A data em que o contato ocorreu.

HORA DO CONTATO

A hora em que o contato ocorreu.

NOME DO AVALIADOR

O nome e o sobrenome do avaliador ou calibrador.

SEÇÃO

O nome da seção no formulário de avaliação.

PONTUAÇÃO DA SEÇÃO (%)

A pontuação da seção atribuída ao contato.

PERGUNTA

A pergunta real exibida no formulário de avaliação.

PESO(%)

Uma porcentagem aplicada a uma seção ou questão em um formulário
de avaliação. A soma dos pesos da seção em um formulário de avaliação
é 100%.

KPI

Indicador Chave de Desempenho.

TIPO DE PERGUNTA

O tipo de questão. Os tipos de questão possíveis são Sim-Não e 0-5.
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PONTUAÇÃO POSSÍVEL

A pergunta real exibida no formulário de avaliação.

PONTUAÇÃO(%)

A pontuação de avaliação atribuída ao contato.

COMENTÁRIOS DO FORMULÁRIO

Os comentários para um formulário. Qualquer pessoa que possa
visualizar a avaliação pode adicionar um comentário.

[CONTATO]

O ID exclusivo do contato.

PÁGINA

A página atual desse relatório e o número total de páginas dele.

DATA DA EXECUÇÃO

A data em que o relatório foi gerado.

Relatórios do sistema

Os relatórios do sistema a seguir estão disponíveis para Gerenciamento de
qualidade e gravação de chamada.

n Acesso de gravação pelo usuário

n Acesso de gravação pelo contato

n Status da gravação do usuário

n Atividade do sistema

n Status do sistema

n Trilha de auditoria

Acesso de gravação pelo usuário

O relatório Acesso de gravação pelo usuário mostra quais usuários acessaram
as gravações durante um período específico. Os campos que aparecem no
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relatório estão listados na ordem em que aparecem e têm hiperlinks para suas
definições no Dicionário de campo de Relatório.

Os seguintes campos são exibidos no relatório:

INICIAR

A data de início desse período do relatório.

TÉRMINO

A data de término desse período do relatório.

SOBRENOME DO USUÁRIO

O sobrenome do usuário.

NOME DO USUÁRIO

O nome do usuário.

ID DO USUÁRIO

O logon do Windows (e o domínio, no caso de um sistema com Active
Directory) da pessoa que acessou os arquivos.

DATA DE ACESSO

A data em que o contato foi acessado.

TEMPO ACESSADO

A hora em que o contato foi acessado.

FUSO HORÁRIO ACESSADO

O fuso horário em que o contato foi acessado.

SOBRENOME DO AGENTE

O sobrenome do agente.

NOME DO AGENTE

O nome do agente.
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ID DO AGENTE

ID de sistema do agente.

ID DO CONTATO

A ID exclusiva da conversa.

DATA DO CONTATO

A data em que o contato ocorreu.

NÚMERO DE ORIGEM

A ID da chamada ou o ANI (Automatic Number Identification,
identificação automática do número) da parte que chama. Exibe
“desconhecido” quando o número que chama não é listado ou está
bloqueado.

NÚMERO CHAMADO

O número DID ou DNIS (Dialed Number Identification Service, serviço de
identificação de número discado) do telefone que recebeu a chamada.
“Desconhecido” é exibido se o número chamado não é listado ou está
bloqueado.

[USUÁRIO]

Os nomes dos usuários com base nos critérios de filtragem de seleção
para esse relatório.

PÁGINA

A página atual desse relatório e o número total de páginas dele.

DATA DA EXECUÇÃO

A data em que o relatório foi gerado.
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Acesso de gravação pelo contato

O relatório Acesso de gravação pelo contato exibe uma lista de gravações
arquivadas para um agente específico que foram acessadas durante um período
especificado. Ele permite determinar se um número significativo de gravações
relacionadas a um contato, número chamado ou número originador específico
foi analisado. Os campos que aparecem no relatório estão listados na ordem em
que aparecem e têm hiperlinks para suas definições no Dicionário de campo de
Relatório.

Os seguintes campos são exibidos no relatório:

INICIAR

A data de início desse período do relatório.

TÉRMINO

A data de término desse período do relatório.

SOBRENOME DO AGENTE

O sobrenome do agente.

NOME DO AGENTE

O nome do agente.

ID DO AGENTE

ID de sistema do agente.

DATA DE ACESSO

A data em que o contato foi acessado.

TEMPO ACESSADO

A hora em que o contato foi acessado.

FUSO HORÁRIO ACESSADO

O fuso horário em que o contato foi acessado.
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SOBRENOME DO USUÁRIO

O sobrenome do usuário.

NOME DO USUÁRIO

O nome do usuário.

ID DO USUÁRIO

O logon do Windows (e o domínio, no caso de um sistema com Active
Directory) da pessoa que acessou os arquivos.

ID DO CONTATO

A ID exclusiva da conversa.

DATA DO CONTATO

A data em que o contato ocorreu.

NÚMERO DE ORIGEM

A ID da chamada ou o ANI (Automatic Number Identification,
identificação automática do número) da parte que chama. Exibe
“desconhecido” quando o número que chama não é listado ou está
bloqueado.

NÚMERO CHAMADO

O número DID ou DNIS (Dialed Number Identification Service, serviço de
identificação de número discado) do telefone que recebeu a chamada.
“Desconhecido” é exibido se o número chamado não é listado ou está
bloqueado.

[AGENTE]

O nome e o sobrenome do agente com base nos critérios de filtragem de
seleção desse relatório.

PÁGINA

A página atual desse relatório e o número total de páginas dele.
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DATA DA EXECUÇÃO

A data em que o relatório foi gerado.

Status da gravação do usuário

Este relatório exibe eventos de usuário e gravação associados aos agentes
configurados para gravação. Você pode optar por exibir as mensagens geradas
pelo serviço nos níveis de INFORMAÇÕES, AVISO ou ERRO ou ainda em todos
os níveis. As informações estão disponíveis para os últimos 7 dias, incluindo a
data atual. Os campos que aparecem no relatório estão listados na ordem em
que aparecem e têm hiperlinks para suas definições no Dicionário de campo de
Relatório.

Os seguintes campos são exibidos no relatório.

INICIAR

A data de início desse período do relatório.

TÉRMINO

A data de término desse período do relatório.

EQUIPE

O nome da equipe.

SOBRENOME

O sobrenome do agente ou avaliador.

NOME

O nome do agente ou avaliador.

ID DO USUÁRIO

O logon do Windows (e o domínio, no caso de um sistema com Active
Directory) da pessoa que acessou os arquivos.

MÁQUINA

O endereço MAC do computador onde o evento ocorreu.
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ENDEREÇO IP

O endereço IP do computador em que o evento ocorreu.

DATA

A data do contato.

HORA

A hora do contato.

NÍVEL

O nível do evento. As possíveis opções são as seguintes:

l TODOS exibe todas as mensagens no nível de evento.

l INFORMAÇÕES exibe somente mensagens informativas que não são um
erro, mas podem ser úteis na solução de problemas.

l AVISO exibe somente mensagens de aviso indicando que há um mau fun-
cionamento que é um incômodo, mas não interfere na operação do pro-
grama.

l ERRO exibe somente mensagens de erro onde o programa não pode con-
tinuar.

CATEGORIA

O aplicativo associado ao evento.

MENSAGEM

A mensagem do evento.

[EQUIPE]

Os nomes das equipes com base nos critérios de filtragem de seleção
para esse relatório.

[NÍVEL]

Os nomes dos níveis com base nos critérios de filtragem de seleção para
esse relatório.
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PÁGINA

A página atual desse relatório e o número total de páginas dele.

DATA DA EXECUÇÃO

A data em que o relatório foi gerado.

Atividade do sistema

O relatório Atividade do sistema mostra inclui estas informações:

n O desempenho do sistema

n Quantas gravações foram criadas

n Quantas dessas gravações foram carregadas

n Por que uma chamada falhou na reconciliação

Os seguintes campos aparecem neste relatório:

Status do sistema

O relatório Status do sistema exibe eventos de sistema e administração
associados aos agentes configurados para gravação. Você pode optar por exibir
as mensagens geradas pelo serviço nos níveis de INFORMAÇÕES, AVISO ou
ERRO ou ainda em todos os níveis. As informações estão disponíveis para os
últimos 7 dias, incluindo a data atual. Os campos que aparecem no relatório
estão listados na ordem em que aparecem e têm hiperlinks para suas definições
no Dicionário de campo de Relatório.

O aplicativo Web Mídia grava eventos que avisam quando o espaço livre está
baixo no servidor Carregamento de site ou quando os carregamentos param
porque o espaço livre é muito baixo.

Os seguintes campos são exibidos no relatório.

INICIAR

A data de início desse período do relatório.

TÉRMINO

A data de término desse período do relatório.
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DATA

A data do contato.

HORA

A hora do contato.

MÁQUINA

O endereço MAC do computador onde o evento ocorreu.

ENDEREÇO IP

O endereço IP do computador em que o evento ocorreu.

NÍVEL

O nível do evento. As possíveis opções são as seguintes:

l TODOS exibe todas as mensagens no nível de evento.

l INFORMAÇÕES exibe somente mensagens informativas que não são um
erro, mas podem ser úteis na solução de problemas.

l AVISO exibe somente mensagens de aviso indicando que há um mau fun-
cionamento que é um incômodo, mas não interfere na operação do pro-
grama.

l ERRO exibe somente mensagens de erro onde o programa não pode con-
tinuar.

CATEGORIA

O aplicativo associado ao evento.

MENSAGEM

A mensagem do evento.

PÁGINA

A página atual desse relatório e o número total de páginas dele.
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DATA DA EXECUÇÃO

A data em que o relatório foi gerado.

Trilha de auditoria

O relatório Trilha de auditoria exibe as alterações administrativas no
Gerenciamento de qualidade Cisco. Isso permite determinar quando uma
alteração foi feita que poderia ter afetado o desempenho, quem fez a alteração e
quando a alteração foi aplicada. Você pode usar esse relatório para ajudar a
diagnosticar problemas e corrigi-los imediatamente.

Os seguintes campos são exibidos no relatório.

DATA

A data em que os dados foram alterados.

HORA

A hora em que os dados foram alterados.

USUÁRIO

O nome do usuário.
(missing or bad snippet)

AÇÃO

O tipo de ação aplicado aos dados. As ações possíveis são as seguintes:

n Adicionar

n Excluir

n Atualizar

DESCRIÇÃO

Uma explicação da alteração.
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