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Aan de slag

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

Unified Workforce Optimization ondersteund:

n Call Recording and Quality Management

n Workforce Management (WFM)

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

Toegang krijgen tot de gebruikersinterface

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

https://<basisserver> of

http://<basisserver>

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

Uw pc valideren

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

Open de aanmeldpagina voor de Unified Workforce Optimization en klik op de
koppeling Mijn pc-configuratie valideren. Unified Workforce Optimization
wordt de evaluatie uitgevoerd en wordt vervolgens de pagina Diagnostische
gegevens weergegeven, waarop de vereiste functies worden vermeld voor elk
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Aan de slag

product in uw systeem. In de kolom Resultaat ziet u of uw pc al dan niet correct
is geconfigureerd voor die functie.

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

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

Een vertrouwde website toevoegen aan Internet
Explorer

U wordt aangeraden om voordat u voor de eerste keer inlogt bij de Unified
Workforce Optimization, de URL van de Unified Workforce Optimization als
een vertrouwde website toe te voegen aan Internet Explorer (als dat de browser
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Aan de slag

is die u gebruikt). Door een website toe te voegen aan de beveiligingszone
Vertrouwd, kunt u het beveiligingsniveau instellen dat voor die site wordt
gebruikt.

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

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

3. Selecteer Vertrouwde websites en klik op Websites.

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

5.
Opmerking: Mogelijk verschijnt dit bericht:

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

Als u dit bericht ziet, schakelt u het selectievakje Serververificatie
(https:) voor alle websites in deze zone vereist uit en klikt u
nogmaals op Toevoegen. Schakel vervolgens het selectievakje
Serververificatie (https:) voor alle websites in deze zone vereist in.

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

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

ActiveX-besturingselementen inschakelen in
Internet Explorer

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

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

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

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

Optie Instelling

Automatisch vragen bij het uitvoeren van
ActiveX-besturingselementen

Inschakelen

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

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

5. Start Internet Explorer opnieuw.

Aanmelden

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

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

Veld Beschrijving

Selectievakje Aparte
productaanmeldingen

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

Selectievakje Pro-
ductnaam

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

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

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

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

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

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

16



Aan de slag

Veld Beschrijving

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

Mijn pc-configuratie
valideren.

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

Aanmelden bij één product

Aanmelden bij één product:

1. Schakel het selectievakje Aparte productaanmeldingen in.

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

3. Schakel het selectievakje voor de productnaam in.

4. Vul de velden op de pagina Aanmelden in.

5. Klik op Aanmelden.

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

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

Aanmelden bij meerdere producten

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

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

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

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

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

Toegang op basis van rol

In de volgende tabel ziet u de functies die per rol beschikbaar zijn voor WFM.

Opmerking: De omvang van de gebruikersrol beperkt het aantal functies
dat in een toepassing beschikbaar is. Alle rollen hebben bijvoorbeeld
toegang tot rapporten, maar agents kunnen slechts één rapport weergeven
terwijl beheerders alle beschikbare rapporten kunnen weergeven.

Toepassing Beheerder Planner Supervisor Agent

Agentplanningen X X X

Toepassingsbeheer X X

Dashboard X X X X

Berichten X X X X

Mijn planning X X X X

Planning X X

Rapportage X X X X
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Over de rol Beheerder

WFM wordt geleverd met een gebruikers-id voor de systeembeheerder. Het
wachtwoord voor deze gebruikers-id (beheerder) wordt aanvankelijk tijdens de
installatie ingesteld in het hulpprogramma WFM Configuratie instellen en
vervolgens onderhouden in WFM (via de pagina Gebruikers voor de beheerder-
gebruiker).

U kunt de beheerderrol niet toewijzen aan een andere gebruiker in WFM.
"Beheerder" is geen optie in de lijst met rollen die beschikbaar zijn bij het
configureren van gebruikers.

Het is echter wel mogelijk om meerdere WFM-beheerders te hebben.

n In systemen die Active Directory gebruiken om gebruikers-id's en wacht-
woorden te beheren, kunt u Active Directory-gebruikers configureren als
WFM-beheerder door ze toe te wijzigen aan een specifieke gebrui-
kersgroep binnen Active Directory. De naam van deze groep wordt inge-
voerd in het hulpprogramma WFM Configuratie instellen (stap WFM-
verificatie) bij het toevoegen van de verbindingsgegevens voor Active
Directory. WFM behandelt gebruikers die lid zijn van deze groep als
WFM-beheerders.

n In systemen die niet gebruikmaken van Active Directory, kunnen alleen
meerdere beheerders bestaan als gebruikers de gebruikers-id en het wacht-
woord van de beheerder delen.

Werken met meerdere browsertabbladen

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

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

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

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

1. Meld u aan bij de Unified Workforce Optimization.

2. Kopieer de URL.

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

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

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

Uw browsegeschiedenis wissen

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

De browsegeschiedenis in Internet Explorer wissen:

1. Kies Extra > Internetopties in Internet Explorer.

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

3. Start Internet Explorer opnieuw.

De browsegeschiedenis in Chrome wissen:

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

2. Kies Meer hulpprogramma's > Browsegegevens wissen.
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3. Geef aan in het dialoogvenster dat wordt weergegeven, van hoe ver terug
u gegevens wilt wissen en schakel het selectievakje Browsegeschiedenis
in.

4. Klik op Browsegegevens wissen.

5. Start Chrome opnieuw op.

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

Afmelden

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

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

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

De Unified Workforce Optimization is verdeeld in drie secties.

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

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

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

n Het aantal nieuwe meldingen bekijken en een
lijst met meldingen weergeven. Op de knop
Meldingen wordt ook het aantal nieuwe
beschikbare berichten weergegeven. Wanneer
u op een van de meldingen in de lijst klikt,
wordt het dialoogvenster Meldingsbericht
weergegeven met meer informatie.

n De online Help openen.
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Toepassingsvenster Het middelste gedeelte van de pagina waarop een
geselecteerde toepassing wordt weergegeven.

Widgets Zelfstandige toepassingen die op het dashboard van
de gebruiker verschijnen en kunnen worden gecon-
figureerd voor een bepaald doel.

Werkbalk

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

Knop Pictogram Beschrijving

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

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

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

Planningen en plan-
nen

Deze toepassing:

n Hiermee kunnen beheerders, super-
visors en planners planningen voor
geselecteerde agents beheren door de
productieplanning bij te werken.

n Hiermee kunnen agents hun plan-
ning per dag, week of maand weer-
geven in een detail-, overzichts- of
lijstweergave.

Werkbalk
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Knop Pictogram Beschrijving

Berichten Hiermee kunnen agents aanvragen maken
en beheerders, supervisors en planners
kunnen aanvragen beheren.

Toepassingsbeheer Hiermee kunnen beheerders en planners
services, personen, planningen,
activiteiten, historische gegevens,
systeemconfiguratie, vakantieplanning
(geavanceerde bundel) en strategische
planning (geavanceerde bundel) beheren.

Rapportage Hiermee kunt u rapporten met statistische
gegevens genereren.

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

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

Help Hiermee geeft u de Help per product weer.

Toepassingsvenster

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

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

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

Tabellen sorteren

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

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

Het Dashboard is een algemene toepassing met meerdere producten die
productspecifieke widgets bevat. Het verschijnt standaard wanneer u inlogt.

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

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

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

n Selecteren welke widgets worden weergegeven

n Widgets een andere naam geven

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

n Widgets op het dashboard anders indelen

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

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

Beschikbare widgets per rol

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

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

Widget Agent Supervisor Planner

Agentgesprekken per uur x x x

Volumes agentgesprekken x x x

Agentpercentages x x x

Verdelingen tijd agent x x x

Totalen tijd agent x x x

Beschikbare widgets per rol
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Widget Agent Supervisor Planner

Mijn planning x x x

Real-time overeenstemming x x

Prestaties servicewachtrij x x

De widgetwerkbalk

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

Knop Pictogram Beschrijving

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

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

Knoppen op de widgetwerkbalk

Widgetinstellingen

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

De velden die mogelijk aanwezig zijn in het dialoogvenster Widgetinstellingen,
worden hierna weergegeven. Alleen velden die van toepassing zijn op een
specifieke widget, worden in het dialoogvenster Instellingen van die widget
weergegeven.
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Opmerking: Voor sommige widgets worden mogelijk een of meer van
deze instellingen niet weergegeven omdat de gegevens niet beschikbaar of
niet van toepassing zijn.

Veld Beschrijving

Agent De naam van de agent.

De standaardinstelling voor dit veld hangt af van uw rol:

n Als u een agent bent, verschijnt uw naam in dit
veld en is het veld uitgeschakeld.

n Als u een supervisor bent, wordt dit veld
ingeschakeld en kunt u een agent kiezen in de
vervolgkeuzelijst.

n Als u een supervisor en een agent bent, verschijnt
uw naam in dit veld en kunt u een agent kiezen uit
de vervolgkeuzelijst.

Als u de naam van een agent kiest uit de
vervolgkeuzelijst en dit is niet uw eigen naam, verschijnt
de naam van de agent in de widgetwerkbalk.

Bereik Het datumbereik voor de historische informatie.

Het standaardbereik is één maand.

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

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

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

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

Groeperen op: Hoe datums zijn gegroepeerd. De standaardinstelling is
Dag.
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Veld Beschrijving

Serie 1–8 De gegevenselementen die u in deze widget wilt weer-
geven. Elke widget bevat een unieke reeks gege-
venselementen.

Servicewachtrij De naam van de servicewachtrij. Dit veld verschijnt alleen
voor supervisors.

Doel Indien geselecteerd, wordt hier het doel voor de gese-
lecteerde servicewachtrij weergegeven.

Widgetbeschrijvingen

In dit gedeelte worden de widgets beschreven die beschikbaar zijn in uw
dashboard.

Widget Volumes agentgesprekken

De widget Volumes agentgesprekken geeft de gespreksvolumes weer voor het
geselecteerde datumbereik. Gegevens kunnen worden gegroepeerd op dag of
maand voor een bereik van 1–12 maanden. Houd de muis boven een
gegevenspunt in de grafiek om info weer te geven met de exacte waarde van het
gegevenspunt.

U kunt ervoor kiezen om afgehandelde gesprekken weer te geven (het totale
aantal ACD-gesprekken dat de agent heeft afgerond) of de doorverbonden
gesprekken (het totale aantal ACD-gesprekken dat door de agent is
doorverbonden), of beide.

Opmerking: Een nul in de grafiek geeft aan dat de agent zich gedurende
de dag heeft aangemeld maar geen gesprekken heeft aangenomen. Geen
gegevens in de grafiek betekent dat de agent zich op die dag niet heeft
aangemeld.
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Widget Agentgesprekken per uur

De widget Agentgesprekken per uur geeft het gemiddelde aantal ACD-
gesprekken per uur weer dat een agent afhandelt gedurende het geselecteerde
datumbereik. Gegevens kunnen worden gegroepeerd op dag of maand voor een
bereik van 1–12 maanden. Houd de muis boven een gegevenspunt in de grafiek
om info weer te geven met de exacte waarde van het gegevenspunt.

Een gesprek wordt meegeteld voor het planningsinterval waarin de agent het
gesprek aanneemt.

Bijvoorbeeld: Als een agent bijvoorbeeld een gesprek aanneemt om 10:58
en dit afrondt om 11:03, wordt het gesprek meegeteld voor het
planningsinterval van10:00–10:59.

Widget Agentpercentages

De widget Agentpercentages geeft de bezettingsverhouding of het percentage
beantwoorde gesprekken of beide weer voor het geselecteerde datumbereik.

Gegevens kunnen worden gegroepeerd op dag of maand voor een bereik van 1–
12 maanden. Houd de muis boven een gegevenspunt in de grafiek om info weer
te geven met de exacte waarde van het gegevenspunt.

U kunt een van de volgende gegevenselementen of beide gegevenselementen in
een willekeurige volgorde weergeven vanuit het deelvenster Instellingen:

l Bezetting %—Het percentage tijd dat een agent is aangemeld en besteedt
aan het actief afhandelen van contacten (bijvoorbeeld aan inkomende
gesprekken, afrondingsactiviteiten en uitgaande gesprekken).

l Verbruik %—Het percentage aangeboden gesprekken dat de agent heeft
beantwoord.

Widget Verdelingen tijd agent

In de widget Verdelingen tijd agent wordt de gemiddelde tijd weergegeven die u
hebt besteed in een specifieke ACD-status voor het geselecteerde datumbereik.

Gegevens kunnen worden gegroepeerd op dag of maand voor een bereik van 1–
12 maanden, en worden uitgedrukt in seconden. Houd de muis boven een
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gegevenspunt in de grafiek om info weer te geven met de exacte waarde van het
gegevenspunt.

U kunt ervoor kiezen om maximaal drie van de volgende gegevenselementen in
een willekeurige volgorde weer te geven.

Gegevenselement Beschrijving

Gemiddelde ver-
werkingstijd

Afhankelijk van het gebruikte ACD-systeem:

Unified CCE of Unified CCX—De gemiddelde tijd dat
een agent in gesprek was, in de wacht stond, gereed
voor werk was of niet gereed voor werk was.

Avaya AACC—De gemiddelde tijdsduur dat een agent
in gesprek was, in de wacht stond, of pauze (werk)
had.

Avaya CMS—De gemiddelde tijdsduur dat een agent
in gesprek was, in de wacht stond of werk na het
gesprek afhandelde.

Gemiddelde gespreks-
tijd

De gemiddelde tijd dat een agent inkomende ACD-
gesprekken afhandelt, vanaf het moment waarop het
gesprek wordt aangenomen totdat de verbinding
wordt verbroken,met inbegrip van tijd in de wacht.

Gemiddelde wacht-
tijd

De totale tijd dat de agent gesprekken in de wacht
plaatste, inclusief de tijd in de wacht voor door-
verbonden gesprekken en conferentiegesprekken.

Gemiddelde werktijd De gemiddelde tijd die een agent heeft doorgebracht
in de status Werk meteen na een ACD-gesprek.

Gemiddelde tijd
gereed

De gemiddelde tijd dat een agent was aangemeld en
beschikbaar was om ACD-oproepen te accepteren.

Gemiddelde tijd niet
gereed

De gemiddelde tijd dat een agent aangemeld was,
maar niet beschikbaar om ACD-gesprekken aan te
nemen.
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Widget Totalen tijd agent

In de widget Totalen agenttijd wordt de totale tijd weergegeven die u hebt
besteed in een specifieke ACD-status voor het geselecteerde datumbereik.

Gegevens kunnen worden gegroepeerd op dag of maand voor een bereik van 1
tot 12 maanden en worden gepresenteerd in de indeling UU:MM:SS. Houd de
muis boven een gegevenspunt in de grafiek om info weer te geven met de
exacte waarde van het gegevenspunt.

U kunt ervoor kiezen om maximaal acht van de volgende gegevenselementen in
een willekeurige volgorde weer te geven.

Gegevenselement Beschrijving

Totale ver-
werkingstijd

Afhankelijk van het gebruikte ACD-systeem:

Unified CCE of Unified CCX—De gemiddelde tijd dat
een agent in gesprek was, in de wacht stond, gereed
voor werk was of niet gereed voor werk was

Avaya AACC—De totale tijdsduur dat een agent in
gesprek was, in de wacht stond, of pauze (werk) had.

Avaya CMS—De totale tijdsduur dat een agent in
gesprek was, in de wacht stond of werk na het
gesprek afhandelde.

Totale tijd in gesprek De totale tijd dat een agent inkomende ACD-gesprek-
ken afhandelt, vanaf het moment waarop het gesprek
wordt aangenomen totdat de verbinding wordt ver-
broken, met inbegrip van tijd in de wacht.

Totale tijd in wacht De totale tijd dat de agent gesprekken in de wacht
plaatste, inclusief de tijd in de wacht voor door-
verbonden gesprekken en conferentiegesprekken.

Totale tijd werk De totale tijd die een agent heeft doorgebracht in de
status Werk meteen na een ACD-gesprek.

Totale tijd gereed De totale tijd dat een agent was aangemeld en
beschikbaar was om ACD-oproepen te accepteren.
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Gegevenselement Beschrijving

Totale tijd niet
gereed

De totale tijd dat een agent aangemeld was, maar niet
beschikbaar om ACD-gesprekken aan te nemen.

Totale tijd in service De totale tijd dat een agent de status Gereed had of
bezig was met het voeren van een gesprek (totale
spreektijd plus de totale tijd voor werk na het con-
tact). De standaardoptie voor Serie 1 in het deel-
venster Instellingen.

Totale aanmeldtijd De totale tijd dat de agent was aangemeld bij de ACD.
De standaardoptie voor Serie 2 in het deelvenster
Instellingen.

Widget Mijn planning

In de widget Mijn planning wordt een overzicht weergegeven van de planning
van een agent voor één dag. Dit is standaard de planning van vandaag. In de
widget worden de vroegst geplande activiteit en daarnaast nog maximaal vier
andere activiteiten getoond (als die er zijn). Als de planning nog meer
activiteiten bevat, staat het woord “Meer” onder aan de widget.

De widget geeft ook de actuele percentages voor overeenstemming (A) en
conformiteit (C) weer voor de agent op de huidige dag. Meer informatie over
het berekenen van de percentages voor overeenstemming en conformiteit vindt
u in Widget Real-time overeenstemming.

Als de agent niet is ingepland voor de activiteit, wordt in Mijn planning het
bericht “Niets gepland op deze dag” weergegeven.

U kunt eerdere en latere planningen per dag weergeven door vooruit of terug te
klikken door de kalenderpagina's.

Klik op de knop Koppeling  op de widgetwerkbalk om de toepassing Mijn
planning te openen en de hele planning voor de op dat moment geselecteerde
dag weer te geven.

De getoonde begin- en eindtijden van de activiteit zijn gebaseerd op de waarde
voor Tijdzone weergeven die de beheerder voor de agent heeft geconfigureerd.
De datum is gebaseerd op de tijdzone van de WFM-server. Als de planning over
middernacht heen gaat, wordt de begintijd voor de activiteiten voorafgaande
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aan middernacht gemarkeerd. Zie Rekening houden met tijdzones voor meer
informatie over tijdzones.

Agents kunnen de widget Mijn planning niet wijzigen. Supervisors kunnen de
widget wijzigen door de agent te selecteren waarvoor de planning in de widget
wordt weergegeven en eventueel de naam van de widget wijzigen.

Widget Real-time overeenstemming

De widget Real-time overeenstemming is alleen beschikbaar voor supervisors,
planners en beheerders. De widget geeft de real-time
overeenstemmingsgegevens weer voor geselecteerde agents. De gegevens
worden om de 30 seconden bijgewerkt.

Kolommen in de widget kunnen worden vergroot of verkleind door de
verdeelstrepen voor de kolomkop naar links of naar rechts te slepen. De
tabelrijen kunnen worden gesorteerd in oplopende of aflopende volgorde door
op de kolomkop te klikken.

Klik op de knop Koppeling  op de widgetwerkbalk om de toepassing
Agentplanningen te openen en de hele planning voor vandaag weer te geven.

U kunt ervoor kiezen om de geselecteerde agents weer te geven en maximaal
vijf van de volgende gegevenselementen in een willekeurige volgorde.

Gegevenselement Beschrijving

Status over-
eenstemming

Geeft een rode stip weer als de agent niet in over-
eenstemming is en een groene stip als dat wel het
geval is.

Activiteit plannen De huidige geplande activiteit van de agent. Als de
agent niet beschikbaar is, is het veld leeg.

Agentstatus De huidige ACD-status van de agent.
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Gegevenselement Beschrijving

Overeenstemming % Het percentage van de tijd dat agenten werken vol-
gens hun planningen. Bij het berekenen van de over-
eenstemming houdt WFM rekening met aankomst-
en vertrektijden, pauzes, lunches en de tijd die is
besteed aan geplande activiteiten. Vervolgens wordt
de werkelijke activiteit vergeleken met de geplande
activiteit voor elke milliseconde van de dienst.

Overeenstemming wordt berekend op basis van de
volgende formule:

[(geconfigureerde minuten
planningsovereenstemming – minuten niet in
overeenstemming) ÷ geconfigureerde minuten
planningsovereenstemming] × 100

Waarbij “geconfigureerde minuten
planningsovereenstemming” het totaal is van de tijd
die is gepland voor de activiteiten die de beheerder
in Toepassingsbeheer in de kolom Overeenstemming
berekenen heeft geconfigureerd als “Ja”.

Opmerking: Als de formule een negatieve
waarde oplevert, geeft het veld een nul (0) weer.
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Gegevenselement Beschrijving

Conformiteit % Het percentage van de tijd dat een agent de juiste hoe-
veelheid tijd werkt, ongeacht de tijd van de dag
waarop de agent werkt. Bij de planningsconformiteit
wordt geen rekening gehouden met aankomst- en
vertrektijden.

Planningsconformiteit wordt berekend op basis van
de volgende formule:

(totale tijd dat een agent in de status gereed, in
gesprek, in de wacht of bezet is) ÷ (totale geplande
tijd in service) × 100

Onder tijd in service vallen niet lunches, pauzes,
projecten of uitzonderingen.

Redencode De redencode die samenhangt met de status Afge-
meld en Niet gereed in de kolom Geplande activiteit.

Widget Prestaties servicewachtrij

De widget Prestaties servicewachtrij is alleen beschikbaar voor supervisors,
planners en beheerders. In de widget worden de serviceniveauprestaties (%
serviceniveau) in real-time weergegeven voor de geselecteerde servicewachtrij.
Ook wordt desgewenst het doel (prognose) voor de serviceniveauprestaties
weergegeven. De gegevens worden om de 30 minuten bijgewerkt om 15
minuten na het uur en 45 minuten na het uur.

Gegevens kunnen worden gegroepeerd per dag of per interval, voor bereiken
tussen 8 en 180 dagen.

Het serviceniveaupercentage is het percentage werkelijk beantwoorde
gesprekken voor elk interval binnen de tijd die als drempelwaarde voor de
service is ingesteld.

Als u de werkelijke serviceniveauprestaties (%SVL-A) wilt vergelijken met de
prognose (doel) voor de serviceniveauprestaties (%SVL-G), selecteert u in de
vervolgkeuzelijst Groeperen op de optie Interval en schakelt u in het
deelvenster Instellingen het selectievakje Doel in.
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Beheertaken

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

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

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

Het dashboard per rol configureren

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

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

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

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

c. Als u het dashboard wilt vergrendelen zodat gebruikers dit niet
kunnen wijzigen, schakelt u het selectievakje Vergrendelen in.
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2. Klik op Toepassen om uw wijzigingen op te slaan en sluit het dia-
loogvenster Dashboardwidgets configureren.

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

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

U kunt een widget niet naar een lege ruimte slepen.

4. Configureer instellingen voor elke afzonderlijke widget.

Agent, supervisor en plannertaken

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

Uw ontgrendelde dashboard beheren

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

Met een ontgrendeld dashboard kunt u het volgende doen:

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

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

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

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

Uw vergrendelde dashboard beheren

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

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

n Widgets aan het dashboard toevoegen of eruit verwijderen

n Widgets op het dashboard anders indelen

n Widgets een andere naam geven

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

Sommige gebruikers kunnen, afhankelijk van hun rol, nog wel agents en
services selecteren in bepaalde widgets. In deze widgets is het pictogram
Widgetconfiguratie aanwezig op de werkbalk.

Bijvoorbeeld: Een supervisor kan bijvoorbeeld een agent selecteren in de
widget Volumes agentgesprekken. Alle andere elementen van de widget
zijn echter vergrendeld en kunnen niet worden gewijzigd.

Als de widget geen keuzes voor agent of service bevat, is het pictogram
Widgetconfiguratie op de widgetwerkbalk uitgeschakeld.
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De toepassing Toepassingsbeheer wordt gebruikt door beheerders voor het
configureren van productkenmerken. Als gebruikers toegang hebben tot
meerdere producten, zijn alle configureerbare kenmerken voor de producten
beschikbaar via deze toepassing. Producten moeten worden uitgevoerd voor de
bijbehorende configureerbare voorzieningen om beschikbaar te zijn.

Meldingen

WFM genereert meldingen om u de status te laten weten van de aanvragen die
u hebt uitgevoerd. De ballon Meldingen rechtsboven in het venster bevat een
getal dat aangeeft hoeveel ongelezen meldingen er zijn om weer te geven.

Wanneer u de muis boven de ballon Meldingen houdt, wordt de lijst met
meldingen weergegeven.
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Klik op een melding om een pop-upvenster weer te geven met een meer
gedetailleerde uitleg over de melding.

Wanneer u op Sluiten klikt, wordt het pop-upvenster gesloten en wordt het
getal dat in de ballon Meldingen worden weergegeven, met één verlaagd. Als u
items uit de lijst met meldingen wilt verwijderen, kunt u ze uitsluitend een voor
een verwijderen door de muisaanwijzer op een item te plaatsen en op de X in de
rechterbovenhoek te klikken. U wordt aangeraden meldingen te verwijderen om
te voorkomen dat er steeds meer meldingen in de lijst komen te staan.
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Navigatie in lange weergave

Het navigatiedeelvenster links van elke pagina in Toepassingsbeheer wordt de
'lange weergave' genoemd.

Gebruik de lange weergave om naar boven en beneden te navigeren op de
pagina. Een navigatiekoppeling in de lange weergave wordt blauw en vet
weergegeven wanneer u deze selecteert en de desbetreffende sectie van de
pagina wordt verplaatst naar het begin van het venster.

Vinkjes naast elke navigatiekoppeling geven aan of een gedeelte van de pagina
is voltooid of niet. Wanneer alle koppelingen zijn gemarkeerd, hebt u alle
informatie opgegeven die nodig is voor het configureren van dat record.

Synchroniseren met de ACD

WFM  kan gegevens synchroniseren met sommige ACD's (bijvoorbeeld Cisco
Unified Contact Center Enterprise en Cisco Unified Contact Center Express). De
Synchronisatieservice extraheert automatisch de volgende informatie van de
ACD en laadt deze in WFM:

n Agents

n Hoofdteams
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n Relaties tussen agents en hoofdteams

n Servicewachtrijen

Als deze informatie is geëxtraheerd naar WFM, kunt u WFM vervolgens
configureren voor het genereren van prognoses en planningen voor
servicewachtrijen.

Opmerking: Teams, agents, relaties of servicewachtrijen die u maakt in
WFM, worden niet gesynchroniseerd met de ACD. Ze worden alleen
onderhouden in WFM.

Agentgegevens synchroniseren

WFM gaat ervan uit dat elke gebruiker die uit de ACD in WFM wordt
geïmporteerd, een agent is. Vervolgens worden een gebruikersrecord en een
agentrecord gemaakt voor elke gesynchroniseerde gebruiker en worden deze
twee aan elkaar gekoppeld.

Voordat u een agent activeert in WFM, controleert u of de gebruiker werkelijk
een agent is en geen supervisor of planner.

Als een gebruiker geen agent is, maakt u handmatig een nieuwe niet-
agentgebruiker in WFM en wijst u de juiste rol en weergave toe aan die
gebruiker.

Wanneer gebruikergegevens worden gewijzigd in de ACD, wordt dit
gedetecteerd door de Synchronisatieservice en worden wijzigingen aangebracht
in WFM. In de volgende tabel worden deze wijzigingen samengevat.
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Wijziging in de ACD Resulterende wijziging in deWFM

Nieuwe agent wordt
toegevoegd

Nieuwe agent wordt toegevoegd. Specifiek:

l Past de voornaam en achternaam van de ACD-
agent toe op de voornaam en achternaam van
de WFM-agent.

l Past de ACD-aanmeld-id toe op de WFM-mede-
werker-id en de ACD-id. U kunt de medewerker-
id wijzigen maar niet de ACD-id. Het wijzigen
van de medewerker-id heeft geen effect op de
ACD-aanmeld-id

l Stelt de begindatums voor het bedrijf en de afde-
ling in WFM in op de huidige datum

l Wijst het overeenkomstige team toe aan de
agent als het hoofdteam van de agent

l Wijst de agent toe aan het team Nieuwe agen-
ten en het standaardteam, als daarvan sprake is.

Nieuwe agent wordt toegevoegd. Specifiek:

l Past de voornaam en achternaam van de ACD-
agent toe op de voornaam en achternaam van
de WFM-gebruiker.

l Brengt een koppeling tot stand tussen de gebrui-
ker en de agent

l Stelt de status van de gebruiker in op inactief

Voornaam of ach-
ternaam van agent
wordt gewijzigd

Voornaam of achternaam van agent wordt gewijzigd

Agent wordt ver-
wijderd

Agent en gebruikerstatus worden ingesteld op Inac-
tief
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Teamgegevens synchroniseren

Wanneer teamgegevens worden gewijzigd in de ACD, wordt dit gedetecteerd
door de Synchronisatieservice en worden wijzigingen aangebracht in WFM. In
de volgende tabel worden deze wijzigingen samengevat.

Wijziging in de ACD Resulterende wijziging inWFM

Nieuw team wordt
toegevoegd

Nieuw team wordt toegevoegd met dezelfde naam

Maakt een agent die lid is van het ACD-team, ook lid
van het WFM-team en wijst het team aan als het
hoofdteam van de agent

Naam team wordt
gewijzigd

Naam team wordt gewijzigd

Nieuwe agent wordt
toegevoegd aan het
team

Nieuwe agent wordt toegevoegd aan het team en het
team wordt aangeduid als het hoofdteam van de
agent

Ander team Geen verandering

Agent wordt ver-
wijderd uit een team

Geen verandering

U kunt teams maken in WFM en agents aan deze teams toevoegen, maar deze
nieuwe teams worden niet gesynchroniseerd met de ACD.

In de ACD kan een agent slechts deel uitmaken van één team. In WFM kan een
agent deel uitmaken van meerdere teams. Het toewijzen van een agent aan een
team in WFM heeft geen effect op de teamtoewijzing van de agent in de ACD.

Servicewachtrijgegevens synchroniseren

Wanneer de gegevens van een servicewachtrij worden gewijzigd in de ACD,
wordt dit gedetecteerd door de synchronisatieservice en worden wijzigingen
aangebracht in WFM. In de volgende tabel worden deze wijzigingen
samengevat.
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Wijziging in de ACD Resulterende wijziging in deWFM

Nieuwe ser-
vicewachtrij wordt
toegevoegd

Nieuwe servicewachtrij wordt toegevoegd. Specifiek:

l Past de naam van de ACD-servicewachtrij toe op
de beschrijving van de WFM-servicewachtrij

l Past de id van de ACD-servicewachtrij toe op de
id van de WFM-servicewachtrij

l De nieuwe servicewachtrij heeft Inter-
actief/spraak als servicewachtrijtype

Nieuwe vaardigheidskoppeling wordt toegevoegd.
Specifiek:

l Past de naam van de ACD-servicewachtrij toe op
de naam van de WFM-vaardigheidskoppeling

l Past de id van de ACD-servicewachtrij toe op het
nummer van de WFM-vaardigheidskoppeling

Maakt een één-op-één koppeling tussen de ACD-
vaardigheidskoppeling en de WFM-
vaardigheidskoppeling

Naam van ser-
vicewachtrij wordt
gewijzigd

l Past de naam van de nieuwe ACD-ser-
vicewachtrij toe op de beschrijving van de
WFM-servicewachtrij (naam)

l Past de naam van de nieuwe ACD-ser-
vicewachtrij toe op de naam van de WFM-vaar-
digheidskoppeling

Servicewachtrij
wordt verwijderd

Geen verandering

Activiteiten

Op de pagina's in dit gedeelte van Toepassingsbeheer kunt u uitzonderingen en
projecten instellen en beheren.

De pagina's zijn:
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n Uitzonderingen

n Uitzonderingstypen

n Projecten

Uitzonderingen

Uitzonderingen zijn activiteiten waardoor agents niet beschikbaar zijn voor
service. Voorbeelden van uitzonderingen zijn vergaderingen, training en verlof.

Uitzonderingen kunnen op de volgende drie manieren worden toegewezen:

n Aangevraagd door agents via een Uitzonderingsaanvraag voor datums in
het verleden of de toekomst. Dit type uitzondering moet worden goed-
gekeurd door de supervisor van de agent voordat dit op de planning kan
worden toegepast.

n Toegewezen aan agents voordat een planning wordt uitgevoerd door een
supervisor of een planner. Bij het genereren van een planning past WFM
de uitzondering toe op de planning van de agent en worden pauzes ver-
plaatst om de uitzondering in te passen. WFM probeert ook om een
andere agent op die datum te laten werken om te zorgen dat aan de ver-
eisten voor de servicewachtrij wordt voldaan.

n Toegewezen aan agents nadat een planning is uitgevoerd door een super-
visor of planner op de pagina Agentplanningen. Door uitzonderingen na
de productie toe te wijzen wordt gezorgd dat de planning de huidige
omstandigheden correct weerspiegelt en dat een historie met uit-
zonderingen wordt bewaard.

Er kan door de toepassing Rapporten een lijst worden gegenereerd met agents
aan wie een specifieke uitzondering is toegewezen (rapport Toegewezen
uitzonderingen).

Wanneer een uitzondering wordt toegepast op een planning, past WFM de
uitzondering toe conform de volgende regels:

n Een uitzondering moet plaatsvinden binnen de beschikbare uren van de
dienst van een agent. De extra tijd verschijnt niet in de planning van de
agent.
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n De maximumlengte van de uitzondering wordt aangepast aan de maxi-
male beschikbaarheid van de agent als de duur van de uitzondering groter
is dan de beschikbaarheid van de agent.

n Een uitzondering wordt toegepast op de opgegeven datums en tijden, tenzij
de uitzondering plaatsvindt op een dag dat de agent geen dienst heeft.

n De lengte van een uitzondering die korter is dan het maximumaantal werk-
uren, wordt afgetrokken van het maximumaantal werkuren van de dienst.
Als de dienst bijvoorbeeld maximaal 8 uur duurt en de uitzondering voor
die 4 uur lang is, wordt de agent voor maximaal 4 uur ingepland.

Uitzonderingen beheren

Op de pagina Uitzonderingen (Toepassingsbeheer > Uitzonderingen) kunt u
uitzonderingen maken, bewerken, verwijderen en toewijzen.

Aanbevolen werkwijzen:  Het wordt afgeraden om uitzonderingen die
niet meer worden gebruikt te verwijderen als ze voorheen waren
toegewezen aan agents. Als ze worden verwijderd, gaan de
samenhangende historische gegevens verloren. Maak de uitzonderingen
in plaats daarvan inactief.

Hieronder worden de velden beschreven die op de pagina verschijnen wanneer
u een uitzondering maakt, bewerkt of verwijdert.

Veld Beschrijving

Uitzonderingsgegevens Voer een unieke naam in voor de uitzondering. De
maximale lengte bedraagt 50 tekens.

Activeren Schakel het selectievakje in om de uitzondering te
activeren en beschikbaar te maken voor gebruik.
Als u het selectievakje uitschakelt, is de uit-
zondering niet meer beschikbaar voor gebruik.

Betaald Schakel het selectievakje in als de activiteit een
betaalde activiteit is. Deze instelling kan worden
genegeerd wanneer de uitzondering wordt toe-
gewezen aan een agent.
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Veld Beschrijving

Hyperlink-URL Als de agent een webpagina moet openen om de uit-
zonderingsactiviteit uit te voeren, geeft u hier de
URL van die webpagina op. Gebruik de volledige
URL (met indien nodig http, https en www). De URL
verschijnt in de uitzondering in Mijn planning.

Weer te geven tekst Voer optionele tekst in die moet worden weer-
gegeven als een hyperlink in de uitzondering in
plaats van de URL.

Kleur Selecteer een kleur om deze uitzondering in de
planning aan te geven.

Agents toegewezen
aan deze uitzondering

Als u een lijst met agents wilt weergeven die aan
deze uitzondering zijn toegewezen, voert u het rap-
port Toegewezen uitzondering uit in de toepassing
Rapporten.

Hieronder worden de velden beschreven die op de pagina verschijnen wanneer
u een uitzondering toewijst aan een agent.

Veld Beschrijving

Uitzondering Selecteer de uitzondering die u wilt toewijzen uit de
vervolgkeuzelijst.

Deze uitzondering is
een betaalde acti-
viteit

Dit selectievakje geeft standaard de betaalde status
aan die is toegewezen aan de uitzondering. U kunt dit
selectievakje in- of uitschakelen om deze instelling te
overschrijven wanneer u de uitzondering toewijst.

Agenten Selecteer de agents aan wie u de uitzondering wilt
toewijzen. Standaard bevat het beschikbare deel-
venster alle agents. U kunt de agents filteren door op
de knop Alles weergeven te klikken en een team te
selecteren.
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Veld Beschrijving

Datums Geef de begin- en einddatum op van de uit-
zonderingsactiviteit. U kunt een begindatum opgeven
en vervolgens een aantal exemplaren opgeven voor
een herhaalde activiteit. Als u een aantal exemplaren
opgeeft, wordt het veld Einddatum uitgeschakeld.

Duur Voer een begin- en eindtijd in voor de activiteit of
kies Hele dag. WFM berekent automatisch de tijds-
duur en geeft deze weer in het veld Uren.

Frequentie Kies de frequentie van de activiteit: dag, week, maand
of jaar.

Exemplaar Afhankelijk van de frequentiekeuze worden hier de
opties weergegeven waarmee u kunt kiezen of u dage-
lijkse, wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse exem-
plaren wilt instellen.

De volgende voorbeelden laten ziet hoe u de frequentie en exemplaren instelt
voor dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse uitzonderingen.

Voorbeeld 1: als u een uitzondering wilt toewijzen die slechts één keer
voorkomt, gebruikt u deze instellingen: Begindatum en Einddatum—
dezelfde datum; Frequentie—Dag; Dagelijks exemplaar—Om de 1 dagen.

Voorbeeld 2: als u een uitzondering wilt toewijzen die slechts één keer
per week op maandag voorkomt gedurende 10 weken, gebruikt u deze
instellingen: Begindatum—datum van de eerste maandag in de reeks;
Aantal exemplaren—10; Frequentie—Week; Wekelijks exemplaar—Om de
1 weken en selecteer Maandag bij Op deze dagen. Geselecteerde dagen zijn
blauw, niet-geselecteerde dagen zijn wit.

Voorbeeld 3: als u een uitzondering wilt toewijzen die één keer per
maand op de tweede maandag voorkomt gedurende 12 maanden, gebruikt
u deze instellingen: Begindatum—datum van de eerste maandag in de
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reeks; Aantal exemplaren—12; Frequentie—Maand; Maandelijks
exemplaar—Selecteer de tweede optie en vul in "De tweede maandag van
elke 1 maanden".

Voorbeeld 4: als u een uitzondering wilt toewijzen die één keer per jaar
op 15 januari voorkomt gedurende 5 jaar, gebruikt u deze instellingen:
Begindatum—datum van de eerste 15 januari in de reeks; Aantal
exemplaren—5; Frequentie—Jaar; Jaarlijks exemplaar—Selecteer de eerste
optie en vul in "Elke januari op deze datum: 15".

Uitzonderingstypen

Een uitzonderingstype is een algemene uitzondering of een uitzondering op
hoog niveau die door agents wordt geselecteerd bij het aanvragen van een
uitzondering.

Als u denkt dat uw agents een passend uitzonderingstype zullen selecteren bij
verlofaanvragen, kunt u uitzonderingstypen maken die minder algemeen zijn.
Als u denkt dat uw agents geen passend uitzonderingstype zullen selecteren,
kunt u een klein aantal zeer algemene uitzonderingstypen maken en de agents
vragen om een beschrijving op te nemen wanneer ze verlof aanvragen.

Bijvoorbeeld: Een agent heeft een afspraak bij de dokter, maar selecteert
voor de verlofaanvraag het uitzonderingstype 'Ziekteverlof' en neemt
vervolgens een opmerking op dat de aanvraag een doktersbezoek betreft.
Dit uitzonderingstype doet dienst als tijdelijke aanduiding totdat de
supervisor de aanvraag goedkeurt. Bij het goedkeuren van de aanvraag,
voert de supervisor de specifieke uitzondering 'Doktersbezoek' in.

Uitzonderingstypen beheren

Op de pagina Uitzonderingstypen (Toepassingsbeheer > Uitzonderingstypen)
kunt u uitzonderingstypen maken, bewerken en verwijderen.

Hieronder worden de velden op de pagina beschreven.

53



Toepassingsbeheer

Veld Beschrijving

Naam uit-
zonderingstype

Geef een unieke naam voor het uitzonderingstype op.
De maximale lengte bedraagt 50 tekens.

Projecten

Een project is een activiteit die verhindert dat agents op contacten reageren.
Projecten worden gewoonlijk toegewezen om de inzet van agents in inactieve
perioden te optimaliseren wanneer het contactvolume laag is. Deze activiteiten
vinden in elke dienst plaats en kunnen voor één of meer dagen per week
worden toegewezen.

WFM  bekijkt de dekking voor elk interval en plant een project voor een tijdstip
waarop dit de minste impact op de dekking heeft. Als aan een agent meerdere
projecten zijn toegewezen, kijkt WFM ook naar de prioriteit van elk project en
wordt het project met de hoogste prioriteit het eerst gepland.

Bijvoorbeeld: U wijst een aantal agents aan om te werken aan twee
projecten en u wijst een prioriteit toe aan elk project. Als WFM de
planningen genereert voor de twee projecten en ontdekt dat er
onvoldoende agents zijn om alle prognosevereisten voor beide projecten
te ondersteunen, worden de prioriteitwaarden voor de twee projecten
vergeleken. WFM plant vervolgens eerst de agents voor het project met de
hoogste prioriteit.

Projecten beheren

Op de pagina Projecten (Toepassingsbeheer > Projecten) kunt u projecten
maken, bewerken en verwijderen.

Aanbevolen werkwijzen:  Het wordt afgeraden om projecten te
verwijderen. Als u een project verwijdert, gaan alle samenhangende
historische gegevens verloren.

Opmerking: U kunt geen project verwijderen als het project is gepland
voor dat moment.
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Hieronder worden de velden op de pagina beschreven.

Veld Beschrijving

Projectnaam Geef een unieke projectnaam op.

Prioriteit Geef een getal op tussen 0 en 9 om de pro-
jectprioriteit te beschrijven waarbij 0 de hoogste
prioriteit heeft.

Hyperlink-URL Als de agent een webpagina moet openen om het
project uit te voeren, geeft u hier de URL van die
webpagina op. Gebruik de volledige URL (met
indien nodig http, https en www). De URL ver-
schijnt in de projectactiviteit in Mijn planning.

Weer te geven tekst Voer optionele tekst in die moet worden weer-
gegeven als een hyperlink in de projectactiviteit in
plaats van de URL.

Betaald Schakel het selectievakje in als dit project een
betaalde activiteit is.

Activeren Schakel het selectievakje in om dit project te acti-
veren. Een project kan pas worden gepland als het
is geactiveerd.

Begindatum/Einddatum Geef de begin- en einddatum op van de periode
waarin agents kunnen worden ingepland om aan
het project te werken.

Begintijd /Eindtijd Geef de begin- en eindtijden op van de periode
waarin agents kunnen worden ingepland om aan
het project te werken.
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Veld Beschrijving

Toename planning Geef de toename voor de planning op waarmee de
intervallen worden bepaald waarin het project kan
starten. Als u bijvoorbeeld een toename van 15
minuten kiest en de begintijd is 08:00, dan kun-
nen agents om 08:00, 08:15, 08:30 enzovoort aan
het project gaan werken.

Dagen dat agents aan
het project kunnen wer-
ken

Klik op de dagen op de balk om aan te geven
welke dagen van de week agents kunnen worden
ingepland om te werken aan het project. Gese-
lecteerde dagen zijn blauw. Standaard wordt elke
dag van de week geselecteerd.

Minimumduur Geef op hoe lang agents minimaal moeten worden
ingepland om aan het project te werken. Deze
waarde kan niet lager zijn dan die in het veld Duur
eenheid en moet een veelvoud zijn van de gekozen
eenheid voor duur.

Maximumduur Geef op hoe lang agents maximaal kunnen worden
ingepland om aan het project te werken. Deze
waarde moet een veelvoud zijn van de waarde in
het veld Duur eenheid en moet ten minste even
groot zijn als de waarde in het veld Mini-
mumduur.

Duur eenheid Geef de basisblokken voor tijd op waarin agents
kunnen worden ingepland om aan het project te
werken. Als de duur van een eenheid bijvoorbeeld
30 minuten is en een agent wordt ingepland om
60 minuten tijdens een dienst aan het project te
werken, dan kan die tijd bestaan uit twee opeen-
volgende eenheden van in totaal 60 minuten of
één eenheid van 30 minuten in de ochtend en een
tweede van 30 minuten in de middag.
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Veld Beschrijving

Het totale aantal uren
beperken die per week
aan dit project worden
besteed

Schakel het selectievakje in als u het totale aantal
uren wilt beperken dat per week aan het project
wordt besteed. Wanneer het selectievakje is inge-
schakeld, verschijnt de optie Maximumaantal uren
per week.

Maximumaantal uren
per week

Geef het maximumaantal uren per week op dat
een agent aan dit project kan werken en selecteer
een van de twee opties die aangeven of de agent
meerdere dagen per week of slechts één dag per
week aan het project kan werken.

Agents Selecteer de agents die aan het project gaan wer-
ken.

Kleur Selecteer een kleur om dit project in de planning
aan te geven.

Historische gegevens

Op de pagina's in dit gedeelte van Toepassingsbeheer kunt u historische
gegevens vastleggen, samenvoegen en bewerken.

De pagina's zijn:

n Historische gegevens weergeven en bewerken

n Historische gegevens vastleggen

n Aanvraag historische gegevens samenvoegen

n Aanvraag voor compilatie van nauwkeurigheid prognose

Historische gegevens weergeven en bewerken

Voor het genereren van verdelingen, prognoses en planningen en om
statistische gegevens te berekenen heeft WFM  historische gegevens nodig. Hoe
nauwkeuriger de historische gegevens zijn, des te nauwkeuriger de prognoses
en planningen zullen zijn. Soms zijn de historische gegevens voor een
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servicewachtrij echter onvolledig, onnauwkeurig of ontbreken ze helemaal.
Wanneer dat gebeurt, kunt u de ontbrekende gegevens handmatig invoeren of
bestaande onnauwkeurige gegevens bewerken op de pagina Historische
gegevens weergeven en bewerken.

Redenen voor het bewerken of invoeren van historische gegevens zijn:

n Gegevens corrigeren die niet juist zijn vanwege systeem- of net-
werkproblemen

n Gegevens corrigeren die ongebruikelijk zijn vanwege een niet frequente
gebeurtenis zoals een marketingcampagne

n Ontbrekende gegevens invoeren wanneer het contactvolume normaal is
maar er geen gegevens zijn vastgelegd omdat het systeem of netwerk was
uitgevallen

n Als u gegevens wilt maken wanneer er geen historische gegevens beschik-
baar zijn of deze ontbreken, moet u eerst WFM installeren

n Ter ondersteuning van prognoses en planningen voor niet-interactieve ser-
vicewachtrijen (bijvoorbeeld voor het verwerken van e-mail en sociale
media)

Opmerking: De API Generic Interface Services (GIS) kan ook worden
gebruikt voor het toevoegen van historische gegevens uit een ACD aan de
WFM-database. De GIS API is onderdeel van WFM en vereist geen
afzonderlijke installatie of uitvoerbaar bestand. In de naslaghandleiding
GIS API Reference Guide vindt u meer informatie.

Uw historische gegevens weergeven en bewerken

Op de pagina Historische gegevens weergeven en bewerken (Toepassingsbeheer
> Historische gegevens weergeven en bewerken) kunt u historische gegevens
weergeven voor een specifieke servicewachtrij en datum.

Opmerking:  Als u een Avaya ACD hebt, beschikt u ook over de optie om
historische gegevens weer te geven voor telefoonlijstnummers (directory
numbers, DN's). U kunt DN-gegevens echter niet bewerken in WFM.
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Nadat u de parameters voor de historische gegevens hebt ingevuld, wordt een
tabel weergegeven met de gewenste gegevens, als deze tenminste bestaan. Als er
geen gegevens bestaan voor een servicewachtrij, kunt u gegevens voor die
servicewachtrij invoeren en een specifieke dag opgeven bij het zoomniveau
Interval.
(missing or bad snippet)

Hieronder worden de velden op de pagina Historische gegevens weergeven en
bewerken beschreven.

Veld Beschrijving

Servicewachtrij Selecteer de servicewachtrij waarvoor u de gege-
vens wilt weergeven en/of bewerken.

Telefoonlijstnummer (Alleen Avaya ACD) Selecteer het tele-
foonlijstnummer waarvan u de gegevens wilt weer-
geven.

Zoomniveau Selecteer de mate van detail waarmee u de
gegevens wilt weergeven. U hebt de volgende
opties:

n I (per interval)

n D (per dag)

n W (per week)

n M (per maand)

n J (per jaar)

Gegevens kunnen alleen worden bewerkt bij het
zoomniveau Interval.

Datum Verschijnt alleen wanneer het zoomniveau Interval
wordt geselecteerd. Geef de datum op waarvoor u
de gegevens wilt weergeven en/of bewerken.

Begindatum/Einddatum Verschijnt alleen wanneer het zoomniveau Dag,
Week, Maand of Jaar wordt geselecteerd. Geef een
begin- en einddatum op voor de periode waarvoor
u de gegevens wilt weergeven.
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Hieronder worden de velden in de tabel met historische gegevens beschreven.
In de tabel wordt de definitie van het veld getoond voor zowel interactieve
servicewachtrijen als niet-interactieve servicewachtrijen.

Meer informatie over interactieve en niet-interactieve servicewachtrijen vindt u
in Servicewachtrijtypen.

Veld Beschrijving

Afgehandelde con-
tacten

Het aantal ACD-gesprekken/contacten dat de agents
hebben voltooid tijdens het interval.

Verlaten contacten Het aantal naar de servicewachtrij gerouteerde ACD-
gesprekken tijdens het interval dat is verlaten (de bel-
ler heeft opgehangen in de wachtrij of terwijl de tele-
foon van de agent overging). Gesprekken worden
geteld voor het interval wanneer de beller ophangt.

Beantwoorde con-
tacten

Het aantal ACD-gesprekken/-contacten dat naar de
servicewachtrij wordt gerouteerd tijdens het interval.
Gesprekken zijn geteld in het interval waarin de
agent deze beantwoordde.

Totale antwoordtijd De tijdsduur dat alle gesprekken/contacten in de
wachtrij stonden en zijn beantwoord tijdens het inter-
val.

Gemiddelde gespreks-
tijd

Interactieve servicewachtrijen:  de gemiddelde tijd die
is besteed aan het voeren van gesprekken en gesprek-
ken in de wacht voor alle gesprekken die in het inter-
val zijn afgehandeld.

Niet-interactieve servicewachtrijen: de gemiddelde
tijd die is besteed aan elk contact voor alle contacten
die in het interval zijn afgehandeld.

Gemiddelde werktijd Gemiddelde hoeveelheid werk na elk contact voor
alle contacten die in het interval zijn afgehandeld.

Percentage ser-
viceniveau

Het percentage contacten dat voldoet aan de doel-
stelling voor het serviceniveau voor het interval.
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Historische gegevens vastleggen

In sommige omstandigheden kan het noodzakelijk zijn om historische
gegevens van uw ACD vast te leggen. Bijvoorbeeld:

n U wilt historische gegevens van uw ACD importeren uit de periode voor-
dat u WFM hebt geïnstalleerd.

n U wilt gaten in uw historische gegevens opvullen die zijn ontstaan door
onderbrekingen in de verbinding met uw ACD nadat u WFM hebt geïn-
stalleerd.

Opmerking:  Deze voorziening is niet beschikbaar voor Avaya ACD's of
ACD's die als 'algemeen' zijn geclassificeerd tijdens de WFM-installatie.

Historische gegevens vastleggen

Op de pagina Historische gegevens vastleggen (Toepassingsbeheer > Historische
gegevens vastleggen) kunt u een aanvraag indienen voor het vastleggen van
historische gegevens uit uw ACD en deze gegevens importeren in WFM.

Aanbevolen werkwijzen: Het vastleggen van gegevens van de ACD kan
een zware belasting zijn voor het systeem. Als u een grote hoeveelheid
gegevens aanvraagt, kunt u deze aanvraag daarom het beste indienen als
het contactcenter is gesloten of tijdens een rustige periode.

Hieronder worden de velden op de pagina Historische gegevens vastleggen
beschreven.

Veld Beschrijving

Begindatum Selecteer de begindatum voor de gegevens die u wilt
vastleggen. De standaardwaarde is de huidige datum.

Begintijd Selecteer de begintijd voor de gegevens die u wilt
vastleggen. De standaardwaarde is het begin van het
huidige interval van een half uur.
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Veld Beschrijving

Einddatum Selecteer de einddatum voor de gegevens die u wilt
vastleggen. De standaardwaarde is de huidige datum.

Eindtijd Selecteer de eindtijd voor de gegevens die u wilt vast-
leggen. De standaardwaarde is het einde van het hui-
dige interval van een half uur.

Aanvraag historische gegevens samenvoegen

Virtuele servicewachtrijen zijn samengesteld uit meerdere servicewachtrijen.
Vaak bestonden deze servicewachtrijen al voordat de virtuele servicewachtrij
werd gemaakt. Ten gevolge daarvan bestaan er historische gegevens die aan
elke servicewachtrij zijn gekoppeld voor die eerdere periode. Voor het opstellen
van historische gegevens voor de virtuele servicewachtrij, moeten de
historische gegevens voor alle samenstellende servicewachtrijen worden
samengevoegd in de virtuele servicewachtrij. U kunt dit doen met Aanvraag
historische gegevens samenvoegen.

De historische gegevens voor de afzonderlijke servicewachtrijen blijven
bewaard, dus als u een servicewachtrij uit de virtuele servicewachtrij verwijdert,
kan deze nog steeds worden gebruikt.

Aanvraag genereren voor historische gegevens samenvoegen

Voer de volgende stappen uit om een aanvraag voor het samenvoegen van
historische gegevens te genereren (Toepassingsbeheer > Aanvraag historische
gegevens samenvoegen):

1. Geef een begin- en einddatum op voor de periode met historische gege-
vens die u wilt samenvoegen.

2. Selecteer de virtuele servicewachtrij.

3. Plan de aanvraag. Standaard wordt de aanvraag meteen uitgevoerd.

Aanvraag voor compilatie van nauwkeurigheid prognose

De nauwkeurigheid van een prognose kan worden bepaald door te kijken naar
de verhouding tussen het voorspelde contactvolume en het daadwerkelijke
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contactvolume. Met de aanvraag voor een compilatie van de nauwkeurigheid
van de prognose wordt deze verhouding voor een of meer servicewachtrijen
berekend op basis van historische gegevens. Hiermee kan niet worden
aangegeven hoe nauwkeurig een prognose in de toekomst zal zijn, maar alleen
de juistheid van prognoses uit het verleden worden bepaald.

Bijvoorbeeld: Als het percentage voor het nauwkeurigheidsniveau van de
prognose voor de servicewachtrij 105% is, betekent dit dat het verwachte
contactvolume 5% hoger was dan het werkelijke contactvolume.

De waarde die met deze aanvraag wordt berekend, wordt weergegeven op de
pagina Servicewachtrijen in het gedeelte Percentage precisieniveau prognose.

Aanvraag voor compilatie van nauwkeurigheid prognose genereren

Voer de volgende stappen uit om een aanvraag voor een compilatie van de
nauwkeurigheid van prognoses te genereren (Toepassingsbeheer > Aanvraag
voor compilatie van nauwkeurigheid prognose):

1. Geef een begin- en einddatum op voor de periode waarvoor u de nauw-
keurigheid van de prognose wilt analyseren.

2. Selecteer een of meer servicewachtrijen. Voor elke servicewachtrij moe-
ten prognoses zijn gegenereerd voor het geselecteerde datumbereik.

3. Plan de aanvraag. Standaard wordt de aanvraag meteen uitgevoerd.

Personen

Op de pagina's in dit gedeelte van Toepassingsbeheer kunt u gebruikers, agents,
teams en weergaven configureren om agenttoegang voor WFM in te stellen.

De pagina's zijn:

n Gebruikers

n Agenten

n Teams

n Weergaven
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Gebruikers

Een gebruiker is iemand met een rol in WFM. In systemen die niet worden
gesynchroniseerd met een ACD, worden gebruikers gemaakt, bewerkt en
verwijderd in WFM.

In systemen die wel worden gesynchroniseerd met een ACD, worden
gebruikers gemaakt en beheerd in de ACD, hoewel u ook gebruikers kunt
maken in WFM. Wanneer gebruikers worden gesynchroniseerd via de ACD,
wordt zowel een gebruikersrecord als een agentrecord gemaakt en wordt het
gebruikersrecord automatisch gekoppeld aan het overeenkomstige agentrecord.
U kunt deze instellingen niet wijzigen.

Opmerking: In gesynchroniseerde systemen worden gebruikers die in
WFM zijn gemaakt, niet weer gesynchroniseerd met de ACD.

Een gebruiker moet ten minste één rol hebben in WFM. De rollen die u kunt
toewijzen, zijn agent, supervisor en planner. Er is geen toewijsbare
beheerdersrol, er is alleen de ingebouwde systeembeheerder. Meer informatie
voor de beheerdersrol vindt u in Over de beheerdersrol.

Gebruikers beheren

Op de pagina Gebruikers (Toepassingsbeheer > Gebruikers) kunt u gebruikers
maken, bewerken en verwijderen. U kunt één gebruiker per keer bewerken en
verwijderen of meerdere gebruikers tegelijk.

Als u ervoor kiest om meerdere gebruikers te beheren, kunt u drie
verschillende acties uitvoeren:

n Activeren of inactief maken

n Rollen toewijzen

n Verwijderen

Opmerking: In gesynchroniseerde systemen kunt u het beste gebruikers
maken in de ACD. U kunt een gebruiker maken in WFM, maar die
gebruiker kan geen agent zijn (u kunt het gebruikerrecord niet koppelen
aan een agentrecord), alleen een supervisor of planner.
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Opmerking:  Als u in gesynchroniseerde systemen een gebruikersrecord
wilt verwijderen, moet u dit eerst verwijderen in de ACD en dan in WFM.
De synchronisatieservice verwijdert geen gebruikers uit WFM wanneer ze
zijn verwijderd in de ACD, dus u moet dit handmatig doen.

Aanbevolen werkwijzen:  Het wordt afgeraden om gebruikers te
verwijderen in WFM. Als ze worden verwijderd, raakt mogelijk de
koppeling tussen het agentrecord en het gebruikersrecord verbroken.

Hieronder worden de velden op de pagina Gebruikers beschreven.

Veld Beschrijving

Voornaam De voornaam van de gebruiker.

Achternaam De achternaam van de gebruiker.

Gebruikersnaam De WFM-gebruikersnaam. In een Active Direc-
tory-omgeving is dit de AD-gebruikersnaam die
niet kan worden bewerkt.

Wachtwoord/Wachtwoord
bevestigen

Geef hier het wachtwoord voor de gebruiker op
of stel het opnieuw in. In een Active Directory-
omgeving worden deze velden niet weer-
gegeven omdat het Active Directory-wacht-
woord van de gebruiker wordt gebruikt. Het
wachtwoord wordt beheerd in AD.

Deze gebruiker activeren Schakel dit selectievakje in om de gebruiker te
activeren. De gebruiker pas inloggen als het
gebruikersaccount is geactiveerd.

Gemaakt op (Alleen lezen) De datum waarop het gebrui-
kersrecord is gemaakt.
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Veld Beschrijving

Deactiveringsdatum (Alleen lezen) De datum waarop het gebrui-
kersrecord is gedeactiveerd. Zolang als een
record is geactiveerd, is dit veld niet zichtbaar.
Als het zichtbaar is, wordt de datum van de
meest recente deactivering weergegeven.

Tijdzone weergeven Selecteer de tijdzone waarin de gebrui-
kersplanningen worden weergegeven. Stan-
daard wordt de tijdzone geconfigureerd op de
pagina Algemene instellingen.

Rollen Selecteer een of meer rollen voor deze
gebruiker. In een gesynchroniseerd systeem
wordt aan de gebruiker automatisch de rol van
agent toegewezen.

Opmerking:  Als een gebruiker een
actieve agent is en een extra rol krijgt
toegewezen (bijvoorbeeld promotie naar
supervisor), waardoor die gebruiker niet
meer hoeft te werken als agent, moet u
het agentrecord van de gebruiker
deactiveren en ook de toewijzing van de
agentrol ongedaan maken. Anders werkt
WFM mogelijk niet correct.
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Veld Beschrijving

Deze gebruiker aan een
agent koppelen/Agent
selecteren

Schakel het selectievakje in en selecteer een
agent in de vervolgkeuzelijst Agent selecteren.
In gesynchroniseerde systemen is het
selectievakje ingeschakeld en kan dat niet
worden gewijzigd. De agent die tegelijk met het
gebruikersrecord is gemaakt, wordt gekoppeld
met het record.

Opmerking: In een gesynchroniseerd
systeem zijn dit selectievakje en dit veld
niet zichtbaar wanneer u een gebruiker
maakt in WFM.

Weergaven Selecteer de weergaven voor de gebruiker. U
moet ten minste één weergave selecteren en
een van de geselecteerde weergaven moet wor-
den aangeduid als de Hoofdweergave. De aan-
duiding Hoofdweergave bepaalt de toegang van
de gebruiker. Als een weergave wordt aan-
geduid als Hoofdweergave voor de gebruiker,
dan heeft die gebruiker lees-schrijftoegang tot
planningen in de applicatie Agentplanningen.
Als het Hoofdteam van een agent onderdeel uit-
maakt van de Hoofdweergave van een super-
visor, heeft de supervisor toegang tot de
aanvragen van die agent in de toepassing
Berichten.

Actie Als u ervoor kiest om meerdere gebruikers te
beheren, verschijnt het gedeelte Actie. Selecteer
de actie die u wilt ondernemen in het ver-
volgkeuzeveld Actie en selecteer de gewenste
gebruikers in het selectiedeelvenster.
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Agents

In een gesynchroniseerd systeem worden agents automatisch gemaakt als de
ACD  is gesynchroniseerd met WFM. U kunt ook niet-ACD-agents maken in een
gesynchroniseerd systeem.

Aanbevolen werkwijzen: Breng geen wijzigingen aan in de Voornaam,
Achternaam of ACD-id  van een gesynchroniseerde ACD-agent in WFM.
Deze wijzigingen moeten altijd worden aangebracht in de ACD zelf. Ook
moet u aan alle niet-ACD-agents die u maakt, een ACD-id toewijzen die
uniek is en die geen potentieel duplicaat is van een ACD-id die wordt
gemaakt door de ACD.

In een niet-gesynchroniseerd systeem kunt u agents zonder restrictie maken,
bewerken en verwijderen. De agents die u in WFM maakt, moeten echter
dezelfde namen en id's hebben als voor hen zijn ingesteld in uw ACD. Dat stelt
WFM  in staat om de historische gegevens die uit de ACD in WFM  zijn
geïmporteerd, aan de juiste agent te koppelen.

Agenten beheren

Gebruik de pagina Agenten (Toepassingsbeheer > Agenten) om ACD-agents en
niet-ACD-agents te maken, bewerken en verwijderen.

Opmerking: Een agent moet inactief zijn voordat deze kan worden
verwijderd.

Aanbevolen werkwijzen:  Het wordt afgeraden om agenten te verwijderen.
Als u een agent verwijdert, gaan alle historische gegevens die aan de
agent zijn gekoppeld en ook alle planningen van de agent verloren.

Hieronder worden de velden op de pagina Agenten beschreven.

Veld Beschrijving

Voornaam De voornaam van de agent. In gesynchroniseerde
systemen is deze waarde afkomstig van de ACD.
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Veld Beschrijving

Achternaam De achternaam van de agent. In gesyn-
chroniseerde systemen is deze waarde afkomstig
van de ACD.

Medewerker-id De id van de agent in WFM. Deze waarde moet
uniek zijn.

Gebruikersnaam (Alleen-lezen) De WFM-gebruikersnaam van de
agent, zoals die is geconfigureerd in de record
Gebruikers die is gekoppeld aan deze agen-
trecord. In een Active Directory-systeem is dit de
AD-gebruikersnaam van de agent.

ACD-id De agent-id die is toegewezen in de ACD. Dit
nummer wordt gebruikt om gesynchroniseerde
agentrecords tussen de ACD en WFM te
verbinden en WFM gebruikt dit nummer om de
agent aan te duiden. In gesynchroniseerde
systemen is deze waarde afkomstig van de ACD
en moet deze waarde niet worden gewijzigd.

In een niet-gesynchroniseerd systeem voert u de
id in van de agent, zoals die is toegewezen in de
ACD, als de agent een ACD-agent is.

Als de agent een niet-ACD-agent is, geeft u een
uniek nummer op in een bereik dat nooit in
conflict zal komen met een id die is toegewezen
aan een ACD-agent.

Begindatum bedrijf Geef de datum op waarop de agent is begonnen
bij het bedrijf. WFM gebruikt deze waarde om
planningsprioriteiten te bepalen. De agent wordt
niet vóór deze datum ingepland.
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Veld Beschrijving

Einddatum bedrijf (Optioneel) Geef de datum op waarop de agent is
gestopt bij het bedrijf. De agent wordt na deze
datum niet ingepland. Gebruik dit veld als u de
einddatum van de agent weet.

Begindatum afdeling Geef de datum op waarop de agent is begonnen
bij het contactcenter. WFM gebruikt deze waarde
om planningsprioriteiten te bepalen.

Rang (Optioneel) Voer een geheel getal in van 0 t/m
99999 om een rang toe te wijzen aan agents op
basis van het aantal dienstjaren en de expertise
van de agents. WFM gebruikt deze waarde om
planningsprioriteiten te bepalen. De exacte
betekenis van rang hangt af van de service die
uw contactcenter biedt. Als u geen rang invoert,
wordt de agent door WFM behandeld als een
agent met rang 99999.

Opmerking: In versie 9.2 en lager werden
alfanumerieke waarden geaccepteerd in dit
veld. Bestaande rangen die alfanumeriek
zijn, gaan verloren als WFM  wordt
geüpgraded naar versie 9.3 of hoger.

Deze agent activeren Schakel dit selectievakje in om de agent te acti-
veren. Agenten moeten zijn geactiveerd om te
kunnen worden ingepland.

Teams Wijs de agent toe aan een of meer teams en geef
één team aan als het Hoofdteam van de agent.
Het Hoofdteam bepaalt de statistieken en berich-
ten die de agent op het dashboard ziet. Standaard
is de agent toegewezen aan het team Nieuwe
agenten.
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Veld Beschrijving

Vaardigheidskoppelingen Wijs de agent toe aan een of meer
vaardigheidskoppelingen. De
vaardigheidskoppelingen die u kiest, bepalen
voor welke servicewachtrijen de agent kan
worden ingepland. Zowel de agent en de
servicewachtrij moeten worden toegewezen aan
dezelfde vaardigheidskoppeling voordat de agent
voor die servicewachtrij kan worden ingepland.

Opmerking:  Er worden geen
vaardigheidskoppelingen gebruikt als de
agent wordt toegewezen aan een
multivaardigheidsgroep.
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Veld Beschrijving

Diensten Wijs dienstrotaties toe aan de agent. Wanneer u
een dienstrotatie maakt, krijgt de eerste dienst
die naar het deelvenster Toegewezen wordt
verplaatst, de begindatum van de huidige week.
Elke volgende toegewezen dienst krijgt de datum
van de volgende week. Er kan geen ruimte zitten
tussen weken van de ene dienst naar de andere.
De diensten voor dynamische planning van een
agent worden genegeerd door WFM wanneer de
agent dienstrotaties doet.

Opmerking:  Als automatische dienstrotatie
niet is ingeschakeld bij het uitvoeren van
een planning, moet er een dienst zijn
geconfigureerd voor de specifieke week van
de planning om deze agent te kunnen
inplannen.

Gebruik de pijlen omhoog en omlaag om de
volgorde van de diensten in de rotatie te wijzigen.
De diensten gaan met halve stappen omhoog en
omlaag. Eén klik omhoog en de geselecteerde
dienst valt samen met de dienst erboven,
waardoor het een gesplitste dienst wordt. Klik
nogmaals en de dienst gaat naar de week voor de
bovenliggende dienst en neemt de datum van die
dienst over. Alle diensten eronder krijgen
automatisch de overeenkomstige nieuwe datum.
Hetzelfde geldt voor het gebruik van de pijl
omlaag. Kijk bij Voorbeeld van dienstrotaties
voor meer informatie.

Opmerking:  Als de agent de dynamische
planning voor een specifieke week heeft
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Veld Beschrijving

voltooid, wordt de dynamische-
planningsdienst gebruikt voor die week in
plaats van deze toegewezen of geroteerde
diensten.

Rotaties van diensten
kopiëren

U kunt de dienstrotatie van deze agent kopiëren
naar een of meer geselecteerde agenten. Daar-
mee vervangt u de eerdere dienstrotaties van
deze agenten. Sla de agentrecord eerst op voordat
u deze probeert te kopiëren.

Toegewezen uit-
zonderingen

Deze tabel geeft alle uitzonderingen weer die aan
de agent zijn toegewezen. Standaard wordt de
tabel op datum in aflopende volgorde gesorteerd,
zodat de huidige datum boven aan staat. De tabel
kan worden gesorteerd op elke willekeurige
kolom. U kunt uitzonderingen uit de tabel
verwijderen door het selectievakje naast de
uitzondering in te schakelen en op Verwijderen
te klikken. De knop Verwijderen wordt pas
ingeschakeld als ten minste één uitzondering is
geselecteerd.

Opmerking: Als u hier een toegewezen
uitzondering verwijdert, wordt die
uitzondering niet verwijderd uit een reeds
gegenereerde planning van een agent.

Voorbeeld: dienstrotatie

In de volgende tabel ziet u wat er gebeurt wanneer u diensten naar boven of
naar beneden verplaatst in het deelvenster Toegewezen van de sectie Diensten
op de pagina Agents.
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Actie Effect op dienstrotatie Opmerking

Selecteer dienst 3 Week A | Dienst 1

Week B | Dienst 2

Week C | Dienst 3

Week D | Dienst 4

Klik op Omhoog Week A | Dienst 1

Week B | Dienst 2

Week B | Dienst 3

Week C | Dienst 4

Diensten 2 en 3 zijn nu
gesplitste diensten voor
Week B

Klik op Omhoog Week A | Dienst 1

Week B | Dienst 3

Week C | Dienst 3

Week D | Dienst 4

Week B heeft nu geen
gesplitste dienst meer

Klik op Omhoog Week A | Dienst 3

Week A | Dienst 1

Week B | Dienst 2

Week C | Dienst 4

Diensten 3 en 1 zijn nu
gesplitste diensten voor
Week A

Klik op Omhoog Week A | Dienst 3

Week B | Dienst 1

Week C | Dienst 2

Week D | Dienst 4

Dienst 3 is nu de eerste
in de rotatie en alle
andere diensten zijn één
week naar beneden ver-
plaatst

Opmerking: Een gesplitste dienst is een situatie waarin een agent op
dezelfde dag in twee verschillende diensten werkt. Voordat u een dienst
splitst, moet u twee diensten maken die op verschillende tijden of dagen
beginnen en eindigen en die elkaar niet overlappen.
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Bijvoorbeeld: Als een agent vier uur 's ochtends werkt en vier uur 's
avonds, maakt u één dienst die de ochtenduren dekt en een tweede dienst
voor de avonduren.

Teams

In een gesynchroniseerd systeem worden sommige teams gemaakt in de
ACD  en gesynchroniseerd met WFM. Als een team agents bevat die aan dat
team zijn toegewezen in de ACD, wordt voor deze agents in WFM dat team
weergegeven als hun Hoofdteam. Voor deze teams kunt u geen wijzigingen
aanbrengen in de teamnaam, de agents die aan het team zijn toegewezen of de
teamstatus van hoofdteam voor deze agents.

U kunt echter wel teams in WFM maken en beheren. Deze teams worden niet
gesynchroniseerd met de ACD.

In een niet-gesynchroniseerd systeem kunt u teams naar wens maken en
beheren.

Teams beheren

Op de pagina Teams (Toepassingsbeheer > Teams) kunt u projecten maken,
bewerken en verwijderen.

Aanbevolen werkwijzen:  Het wordt afgeraden om teams te verwijderen.
Als u een team verwijdert, gaan alle samenhangende historische gegevens
verloren.

Hieronder worden de velden op de pagina Teams beschreven.

Veld Beschrijving

Teamnaam Voer een unieke naam in voor het team. Gesyn-
chroniseerde teamnamen zijn alleen-lezen.
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Veld Beschrijving

Agents Wijs de gewenste agents toe aan het team en
schakel voor elke agent het selectievakje
Hoofdteam in, als dit het hoofdteam voor die
agent is. Als dit het hoofdteam is voor alle
geselecteerde agents, schakelt u het selectievakje
naast de kolomkop in om alle selectievakjes in de
lijst te selecteren.

In een gesynchroniseerd systeem kunt u de lijst
met agents die aan het gesynchroniseerde team
zijn toegewezen, niet wijzigen.

Dit team opnemen in
productiviteitsrapporten

Schakel dit selectievakje in als u wilt dat de
statistische gegevens van het team worden
opgenomen wanneer de service Vastleggen alle
productiviteitscijfers per dag, week, maand en jaar
compileert.

Weergaven

Een weergave bepaalt de omvang van de toegang die een gebruiker heeft in
WFM. Een gebruiker die is toegewezen aan een weergave, heeft alleen toegang
tot de entiteiten (teams, servicewachtrijen, servicewachtrijgroepen,
multivaardigheidsgroepen, vaardigheidskoppelingen, werkvoorwaarden,
diensten, uitzonderingen en projecten) die zijn toegewezen aan die weergave
conform de privileges van de rol van die gebruiker.

Een WFM-entiteit kan worden opgenomen in meerdere weergaven en een
gebruiker kan worden toegewezen aan meerdere weergaven.

De WFM-systeemweergave wordt EnterpriseView genoemd. Deze weergave kan
niet worden verwijderd en de naam kan niet worden gewijzigd. U kunt deze
gebruiken als uw primaire weergave of nieuwe weergaven maken die passen bij
uw wensen.

Weergaven beheren

Op de pagina Weergaven (Toepassingsbeheer > Weergaven) kunt u weergaven
maken, bewerken en verwijderen.
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Hieronder worden de velden op de pagina Weergaven beschreven.

Veld Beschrijving

Weergavenaam Voer een unieke naam in voor de weergave.

Opmerking: EnterpriseView is een
systeemweergave waarvan de naam niet
kan worden gewijzigd en die niet kan
worden verwijderd.

Deze weergave activeren Schakel dit selectievakje in om de weergave te
activeren. Een weergave kan pas worden
gebruikt als deze is geactiveerd.

Gebruikers Selecteer de gebruikers die u aan de weergave
wilt toewijzen.

Teams Selecteer de teams die u aan de weergave wilt
toewijzen.

Multivaardigheidsgroepen Selecteer de multivaardigheidsgroepen die u
aan de weergave wilt toewijzen.

Servicewachtrijen Selecteer de servicewachtrijen die u aan de weer-
gave wilt toewijzen.

Servicewachtrijgroepen Selecteer de servicewachtrijgroepen die u aan
de weergave wilt toewijzen.

Vaardigheidskoppelingen Selecteer de vaardigheidskoppelingen die u aan
de weergave wilt toewijzen.

Werkvoorwaarden Selecteer de werkvoorwaarden die u aan de
weergave wilt toewijzen.

Diensten Selecteer de diensten die u aan de weergave wilt
toewijzen.
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Veld Beschrijving

Uitzonderingen Selecteer de uitzonderingen die u aan de weer-
gave wilt toewijzen.

Projecten Selecteer de projecten die u aan de weergave
wilt toewijzen.

Werkregelsets Selecteer de werkregels die u aan de weergave
wilt toewijzen.

Gebeurtenissen voor dyna-
mische planning

Selecteer de gebeurtenissen voor dynamische
planning die u aan de weergave wilt toewijzen.

Planningen

Op de pagina's in dit gedeelte van Toepassingsbeheer kunt u alle elementen
instellen die nodig zijn om een planning te genereren.

De pagina's zijn:

n Diensten

n Werkvoorwaarden

n Speciale gebeurtenissen

n Analyseaanvraag dienstbudget

n Verlaging

n Geplande activiteiten kopiëren

n Werkregels voor dynamische planning

n Koppelingen voor dynamische planning

n Gebeurtenissen voor dynamische planning

Diensten

Met WFM kunt u diensten creëren die overeenkomen met de beschikbaarheid
van de agents en hun voorkeuren voor vrije dagen, de begintijd en de lengte
van de werkdag. Een dienst geeft de uren en dagen aan waarop een agent kan
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werken. U kunt een dienst maken voor één of meer agents. WFM plant
vervolgens de agents in om zo goed mogelijk te voldoen aan hun voorkeuren
en de vereisten van het bedrijf. Er is geen limiet voor het aantal diensten dat u
kunt maken en WFM bewaart historische planningsgegevens voor elke agent
in de WFM-database.

Wanneer u een dienst configureert, moet u bepalen wat voor type dienst het is.
U kunt agents en werkvoorwaarden aan een dienst toewijzen voor specifieke
weken. In WFM kunt u de volgende soorten diensten beheren.

n Vaste dienst

n Toegewezen dienst

n Variabele dienst

U kunt meerdere diensten maken en deze toewijzen aan een dienstrotatie voor
een agent. Als u dienstrotaties gebruikt (een agent werkt in verschillende
diensten gedurende meerdere weken), moet u de volgorde van de dienst en de
rotatie bepalen. Zie Agents beheren en Voorbeeld: dienstrotatie voor meer
informatie.

Als een agent een dynamische planning maakt die binnen een dienstrotatie valt,
overschrijft de dynamische planning de rotatie voor die week. De rotatie wordt
hervat na de dynamische planning.

Als een agent bijvoorbeeld een dienstrotatie heeft van drie diensten, maar een
dynamische planning maakt die in de tweede week van de rotatie valt,
overschrijft die dynamische planning de dienstrotatie voor de tweede week. De
rotatie wordt hervat voor de derde week waarna de normale rotatie van drie
weken wordt hervat.

Rotatie 1

Rotatie 2 met toegevoegde

dynamische planning Rotatie 3

Dienst 1 Dienst 1 Dienst 1

Dienst 2 Dynamische planning Dienst 2

Dienst 3 Dienst 3 Dienst 3

Opmerking: Als een dienst wordt verwijderd, wordt ook de
diensttoewijzing van de agent verwijderd. Volgende diensttoewijzingen van
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de agent worden in dat geval niet automatisch zodanig aangepast dat ze
aansluiten bij eerder toegewezen dienstdatums. Dit kan resulteren in
weken waarin aan de agent geen diensten zijn toegewezen.

Agents kunnen diensten ruilen. Een ruil moet worden goedgekeurd door
supervisors, planners of beheerders.

Supervisors, planners of beheerders kunnen ook ad-hoc planningsruilen
uitvoeren op basis van de vereisten van het bedrijf en het contactcenter.

Vaste diensten

Een vaste dienst is een dienst die voldoet aan vereisten voor vaste uren en
dagen en nooit verandert. Gebruik dit type dienst om agents in te plannen voor
het ondersteunen van vereisten voor hele dagen of weken.

Een vaste dienst heeft de volgende kenmerken:

n De werkdagen van een week staan vast.

n De uren die elke dag worden gewerkt, staan vast. Dit hoeven echter niet
elke dag dezelfde uren te zijn.

n De begintijd van het werk staat vast voor elke dag. Dit hoeven echter niet
elke dag dezelfde tijden te zijn.

n Het aantal uren per week dat is opgegeven voor de dienst (Uren per week),
moet gelijk zijn aan het totale aantal uren dat is gepland voor de dagen
van de week in de dienst (Totaal uren).

Als u een dienst toewijst aan een agent, is de planning voor de agent steeds
hetzelfde. Als u vaste diensten toewijst aan alle agents, kunt u de planning niet
optimaliseren om op alle tijden een adequate dekking te realiseren.

Toegewezen diensten

Een toegewezen dienst is een type vaste dienst dat niet wordt gebruikt om te
voldoen aan vereisten. Gebruik een toegewezen dienst om agents in te plannen
voor buiten service-activiteiten, zoals projecten, voor hele dagen of weken.
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Variabele diensten

Een variabele dienst is een dienst die voldoet aan vereisten voor variabele uren
en dagen. Gebruik dit type dienst om agents in te plannen voor het
ondersteunen van een servicewachtrij voor variabele dagen en weken. In
tegenstelling tot een vaste dienst biedt een variabele dienst flexibiliteit op ten
minste een van de volgende manieren:

n U kunt een of meer dagen per week toewijzen als optionele werkdag.

n U kunt het totale aantal werkuren voor één of meer dagen per week als
variabel toewijzen.

n U kunt de aankomsttijd voor een of meer dagen per week toewijzen als
variabel.

Een of meer van de volgende kenmerken zijn anders in een variabele dienst:

Minimum- en maximumaantal dagen per week en uren per week

Met een variabele dienst kunt u het maximumaantal dagen en uren per week
beperken om overuren tegen te gaan en te zorgen dat medewerkers niet
overwerkt raken. Mogelijk moet u ook een minimumaantal uren per dag en
dagen per week toewijzen voor de agent. Geef het minimum- en
maximumaantal dagen per week en uren per week op voor de dienst. Geef
vervolgens het minimum- en maximumaantal uren voor elke dag van de week
op dat de agent op die dag kan werken. Ook kunt u aangeven welke dagen van
de week mogelijke vrije dagen zijn voor de agent.

Vroegste en laatste begintijden

Bepaal de vroegste tijd waarop u wilt dat de agent begint en wanneer de agent
kan beginnen. Als u eenmaal de vroegst en laatst mogelijke begintijden weet,
configureert u de vroegste en laatste begintijden voor een agent in WFM voor
elke dag in een dienst.

Diensten beheren

Op de pagina Diensten (Toepassingsbeheer > Diensten) kunt u diensten maken,
bewerken, verwijderen en toewijzen. U kunt ook toegewezen diensten
weergeven.

Hieronder worden de velden beschreven die op de pagina verschijnen wanneer
u een dienst maakt, bewerkt of verwijdert.
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Veld Beschrijving

Naam dienst Voer een unieke naam in voor de dienst

Activeren Schakel dit selectievakje in om de dienst te activeren.
Deze moet actief zijn om beschikbaar te zijn voor
gebruik.

Opmerking:  Wanneer u een dienst deactiveert,
wordt die dienst niet langer in planningen van
agents weergegeven en wordt deze ook niet
gebruikt in nieuwe planningsaanvragen. Agents
die zijn toegewezen aan deze dienst, moeten
opnieuw worden toegewezen aan andere
actieve diensten, want anders zijn ze niet
gepland voor de week.

Type dienst Selecteer het type dienst.

n Vast: gebruikt om te voldoen aan vereisten voor
vaste uren en dagen. Deze dienst varieert niet.

n Toewijzing: gebruikt voor agentactiviteiten wan-
neer agents niet in dienst zijn. Dit is een type
vaste dienst.

n Variabel: gebruikt om te voldoen aan vereisten
voor variabele uren en dagen. Deze dienst vari-
eert afhankelijk van de voorspelde behoefte op
het moment dat de dienst wordt toegepast.

Wekelijks exemplaar (Alleen variabele diensten) Geef het minimum en
maximum aantal uren en dagen per week op dat een
agent kan worden ingepland. Deze waarden moeten
in overeenstemming zijn met de dienstparameters. U
kunt bijvoorbeeld geen minimum van 5 dagen per
week opgeven als er één dag is geconfigureerd in de
dienstparameters.
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Veld Beschrijving

Dienstparameters De dienstparameters hangen samen met het type
dienst dat u hebt geselecteerd. Wanneer u
parameters invoert voor elke dag van de week,
worden deze grafisch weergegeven in de grafiek
Dienstparameters.

Vaste en toegewezen diensten:

l Toepassen op: selecteer een dag uit de balk met
dagen om de parameters voor die dag te con-
figureren.

l Begin dienst: geef de tijd op dat de dienst start.

l Lengte dienst: geef de lengte van de dienst op.

l Dagen per week: deze waarde is een alleen-
lezenwaarde en wordt berekend op basis van
het aantal dagen dat u configureert.

l Uren per week: deze waarde is een alleen-lezen-
waarde en wordt berekend op basis van het aan-
tal dagen dat u configureert en de duur van de
dienst voor elke dag.

Variabele diensten

l Toepassen op: selecteer een dag uit de balk met
dagen om de parameters voor die dag te con-
figureren.

l Begin dienst: geef de vroegste en de laatste tijd-
stippen op dat de dienst van de agent kan begin-
nen voor die dag.

l Lengte dienst: geef de minimale en maximale
lengte van de dienst op voor die dag.

l Minimuminterval: geef de minimale tijdsduur
op tussen diensten.

l Vrije dagen toegestaan: Schakel dit selectievakje
in als de agent deze dag vrij kan hebben. Als het
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Veld Beschrijving

vakje is uitgeschakeld, moet de agent deze dag
werken als er uren beschikbaar zijn.

Toename planning (Alleen variabele diensten) Selecteer de gewenste stap-
grootte voor het verhogen van de duur van de dienst.
De standaardwaarde is 30 minuten.

Werkvoorwaarden Selecteer de werkvoorwaarden die van toepassing
zijn op de dienst.

Grafiek dienstparameters begrijpen

De grafiek met dienstparameters is een visuele representatie van de dienst die u
configureert. U ziet een staaf voor elke dag die u hebt ingesteld, met begintijden
en duur. Voor vaste en toegewezen diensten geeft de grafiek een grijze balk
weer voor elke geplande dag van de week. De geselecteerde dag wordt blauw
weergegeven.

In de volgende grafiek ziet u een vaste dienst die van maandag tot vrijdag om
08:00 begint en elke dag 8 uur duurt.

U ziet in de volgende grafiek ook een vaste dienst die twee dagen omvat waarbij
de dienst over middernacht heen gaat. Op dinsdag en donderdag begint het
werk om 18:00 en eindigt het om 02:00 de volgende ochtend. Dit wordt visueel
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weergegeven door de balk voor dinsdag (de dag is geselecteerd in de dagbalk en
dus blauw in de grafiek) te laten doorlopen in woensdag.

De volgende grafiek bevat een variabele dienst. De kernuren die de agent elke
dag werkt, wordt in donkergrijs of donkerblauw weergegeven. De variabele
begintijden en de duur van de dienst worden aangegeven met lichter grijs of
blauw. Op maandag kan de agent bijvoorbeeld beginnen tussen 08:00 en 10:00
en duurt de dienst tussen 4 en 8 uur. De donkerblauwe kleur geeft aan dat de
agent van 08:00 tot 14:00 in het contactcenter aanwezig is, ongeacht het tijdstip
waarop de agent begint of de duur van de dienst.
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Toegewezen diensten weergeven

U kunt de optie Toegewezen diensten weergeven gebruiken om een lijst van
toegewezen diensten weer te geven voor de week die een geselecteerde datum
bevat.

Wanneer u een datum kiest, worden in de tabel Toegewezen diensten alle
diensten weergegeven die zijn gepland voor de week die de door u
geselecteerde datum bevat, en wordt ook het aantal agents weergegeven dat aan
elke dienst is toegewezen.

Als u de namen wilt weergeven van de agents die aan een specifieke dienst zijn
toegewezen, selecteert u die dienst in de tabel en klikt u op Agenten weergeven.

Werkvoorwaarden

WFM maakt onderscheid tussen routinematige en niet-routinematige
activiteiten. Activiteiten die elke dienst plaatsvinden (bijvoorbeeld pauze en
lunches) worden als routinematig gecategoriseerd. Deze routinematige
activiteiten worden werkvoorwaarden genoemd. Een werkvoorwaarde is een set
regels die wordt gebruikt om routineactiviteiten aan te geven die de agent ervan
weerhouden contacten te beantwoorden.
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Een werkvoorwaarde kan worden gekoppeld aan vaste, toegewezen of variabele
diensten. Als de agent 4,5 tot 6 uur kan werken tijdens een dienst en de
planning plaatsvindt in stappen van een halfuur, moet u werkvoorwaarden
configureren voor 4,5, 5, 5,5 en 6 uur en deze toewijzen aan de dienst van de
agent of ze gebruiken als algemene voorwaarden.

Opmerking:  Als u geen werkvoorwaarden toewijst, maakt WFM
agentplanningen zonder pauzes of lunches. U kunt echter ook algemene
werkvoorwaarden maken als u geen specifieke werkvoorwaarden wilt
toewijzen voor de duur van deze dienst.

Voor elke werkvoorwaarde-activiteit geeft u de volgende informatie op:

n Naam van de werkvoorwaarde-activiteit

n Duur van de werkvoorwaarde-activiteit

n De minimale vertraging tussen het begin van de dienst en het begin van
deze werkvoorwaarde-activiteit. Als de dienst bijvoorbeeld om 08:00 begint
en deze werkvoorwaarde-activiteit niet eerder kan beginnen dan 09:00,
moet de minimale vertraging 1:00 zijn.

n De maximale vertraging tussen het begin van de dienst en het begin van
deze werkvoorwaarde-activiteit. Als de dienst bijvoorbeeld om 08:00 begint
en deze werkvoorwaarde-activiteit niet later kan beginnen dan 09:20, moet
de maximale vertraging 1:20 zijn.

n Het minimale interval tussen het einde van de vorige werkvoorwaarde-acti-
viteit en het begin van deze werkvoorwaarde-activiteit. Als de vorige werk-
voorwaarde-activiteit bijvoorbeeld een pauze van 15 minuten is en deze
werkvoorwaarde-activiteit een lunch is van één uur, en als er ten minste
anderhalf uur moet zitten tussen de pauze en de lunch, moet het mini-
male interval 90 minuten zijn.

n De stapsgewijze verhoging in minuten die WFM gebruikt om de werk-
voorwaarde-activiteit te plannen. Mogelijke waarden zijn 00:05, 00:10,
00:15, 00:20 en 00:30.

n Het gedeelte dat wordt betaald. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat pauzes
van 15 minuten worden betaald en lunches van één uur niet.

Houd er wel rekening mee dat bij het maken van planningen de
planningsservice controleert of alle werkvoorwaarde-activiteiten kunnen
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worden toegepast zoals ze zijn geconfigureerd. Als er geen geldige tijd is waarin
alle werkvoorwaarde-activiteiten kunnen worden toegepast zoals ze zijn
geconfigureerd, negeert de planningsservice de werkvoorwaarde-activiteit en
wordt er een waarschuwing opgenomen in het logboek en de
foutopsporingsbestanden.

De planningsservice plant eerst de werkvoorwaarde-activiteiten met de kleinste
minimale vertraging (in chronologische volgorde). De service houdt zich bij de
planning aan de werkvoorwaardenconfiguratie en houdt geen rekening met de
behoeften van de servicewachtrijen.

Eén manier om conflicten in planningen te voorkomen is het werken met de
volgende parametertoewijzingen:

n Maximale vertraging ochtendpauze = minimale vertraging lunch – mini-
muminterval lunch – duur ochtendpauze

n Minimale vertraging lunch = maximale vertraging ochtendpauze + duur
ochtendpauze + minimuminterval lunch

Voorbeeld 1: Werkvoorwaarde zonder onbetaalde activiteiten
Een contactcenter heeft drie werkvoorwaarde-activiteiten opgesteld:
ochtendpauze, lunch en middagpauze. De diensten duren acht uur. De begin- en
eindtijden van diensten zijn variabel: begintijden zijn vanaf 07:30 en eindtijden
tot 17:30.

De werkvoorwaarde-activiteiten worden als volgt geconfigureerd.

Activiteit Min. vertraging Max. vertraging Duur Min. interval

Ochtendpauze 01:30 03:00 00:15 00:00

Lunch 03:00 05:00 00:30 01:30

Middagpauze 05:30 06:45 00:15 01:30

Als een dienst van een agent begint om 08:00, kan de ochtendpauze van die
agent beginnen tussen 09:30 en 11:00. De lunch van de agent kan beginnen
tussen 11:00 en 13:00. De middagpauze van de agent kan beginnen tussen 13:30
en 14:45.

Stel dat WFM voor het verwerken van het verwachte gespreksvolume een agent
inplant vanaf 08:00 met een lunchpauze van 11:00 tot 11:30. WFM plant
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vervolgens de ochtendpauze van de agent vanaf 09:30 tot 09:45 om te voldoen
aan de minimumvertraging van 1:30 voor die werkvoorwaarde-activiteit.

De lunch kan echter op zijn vroegst beginnen om 11:15 (09:45 plus 01:30, het
minimuminterval tussen deze activiteit en de vorige). WFM kan geen planning
maken die voldoet aan alle geconfigureerde parameters. Deze situatie kan
worden gecorrigeerd door de minimumvertraging van de ochtendpauze te
verminderen van 1:30 naar 01:15, of door het minimuminterval van de lunch te
verminderen naar 01:15.

Voorbeeld 2: Werkvoorwaarde met onbetaalde activiteiten
Een contactcenter heeft drie werkvoorwaarde-activiteiten opgesteld:
ochtendpauze, lunch en middagpauze. De lunchpauze is een onbetaalde
activiteit. Diensten duren acht uur, maar omdat er een onbetaalde lunch van
één uur is, duurt de dienst feitelijk negen uur. De planningsservice plant negen
uur voor de agent.

De begin- en eindtijden van diensten zijn variabel: begintijden zijn vanaf 07:30
en eindtijden tot 18:30.

Activiteit Min. vertraging Max. vertraging Duur Min. interval

Ochtendpauze 01:15 03:00 00:15 00:00

Lunch 03:00 05:00 01:00 (onbe-
taald)

01:30

Middagpauze 08:00 08:30 00:15 01:30

Als een dienst van een agent begint om 08:00, kan de ochtendpauze van die
agent beginnen tussen 09:30 en 11:00. De lunch van de agent kan beginnen
tussen 11:00 en 13:00.

De middagpauze van de agent kan op elk gewenst moment tussen 16:00 en
16:30 beginnen. Dit maakt één uur onbetaalde lunch mogelijk. Het uur wordt
toegevoegd en u hebt de mogelijkheid om een vertraging in te stellen van 8:00,
iets wat u niet had kunnen doen als de lunch een betaalde activiteit was. U kunt
geen vertraging hebben die even lang duurt als een dienst, tenzij er onbetaalde
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tijd in is opgenomen. In dit geval is de duur van de planning van de agent
negen uur.

Werkvoorwaarden beheren

Op de pagina Werkvoorwaarden (Toepassingsbeheer > Werkvoorwaarden) kunt
u werkvoorwaarden maken, bewerken en verwijderen.

Hieronder worden de velden op de pagina Werkvoorwaarden beschreven.

Veld Beschrijving

Naam werk-
voorwaarde

Geef een naam op voor de werkvoorwaarde waardoor
deze eenvoudig kan worden herkend bij het toe-
wijzen van werkvoorwaarden aan agents, bij-
voorbeeld Klantenservice - 4,5 uur.

Geplande duur
dienst

Voer de duur in van de dienst waarop de werk-
voorwaarde van toepassing is, in stappen van 15
minuten. Als u een waarde invoert die geen stap van
15 minuten is, wordt de duur van de dienst afgerond
op de dichtstbijzijnde 15 minuten.

Dit is een algemene
voorwaarde

Schakel dit selectievakje in als deze werkvoorwaarde
van toepassing is op elke dienst met hetzelfde aantal
uren werk per dag en als er geen andere
werkvoorwaarde is gekoppeld aan deze diensten. Als
u het selectievakje niet inschakelt voor een
werkvoorwaarde en er geen andere werkvoorwaarde
is gekoppeld aan een dienst, worden in WFM geen
pauzes en lunches gepland voor agents die aan deze
dienst zijn toegewezen.

Opmerking:  Er kan per dag waarop de dienst
wordt toegepast, maar één algemene
voorwaarde worden gebruikt per geplande
duur van een dienst.
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Veld Beschrijving

Aankomsttijd eerste
dienst

Schakel het selectievakje “Werkvoorwaarde
toepassen op diensten met willekeurige
aankomsttijden” in als u wilt dat de werkvoorwaarde
van toepassing is op diensten met willekeurige
aankomsttijden of geef een tijd op als u wilt dat de
werkvoorwaarde van toepassing is op diensten die
op, of later dan, een specifieke aankomsttijd
beginnen. Deze opties sluiten elkaar uit, u kunt er
slechts één kiezen.

Dagen die moeten
worden opgenomen

Selecteer ten minste één dag van de week waarop de
werkvoorwaarde van toepassing is. Standaard zijn alle
geselecteerd.
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Veld Beschrijving

Activiteiten Klik op Toevoegen om een rij aan de tabel
Activiteiten toe te voegen en geef de details op van de
activiteit. Bijvoorbeeld:

l Naam: geef een naam op om de pauze of lunch
te beschrijven. Als u dit veld leeg laat, wordt er
door WFM Pauze ingevuld in dit veld.

l Type: selecteer Pauze of Lunch in de ver-
volgkeuzelijst.

l Min. vertraging: geef de minimale tijdsduur op
in de notatie uu:mm die moet verlopen tussen
de aankomsttijd voor de dienst en de start van
deze activiteit. Deze waarde moet een veelvoud
zijn van vijf minuten; als er geen veelvoud van
vijf minuten wordt ingevoerd, wordt de waarde
afgerond op de dichtstbijzijnde vijf minuten.

l Max. vertraging: geef de maximale tijdsduur op
in de notatie uu:mm die kan verlopen tussen de
aankomsttijd voor de dienst en de start van deze
activiteit. Deze waarde moet een veelvoud zijn
van vijf minuten; als er geen veelvoud van vijf
minuten wordt ingevoerd, wordt de waarde afge-
rond op de dichtstbijzijnde vijf minuten.

l Duur: voer de tijdsduur in voor de activiteit in
de notatie uu:mm. Deze waarde moet een veel-
voud zijn van vijf minuten; als er geen veelvoud
van vijf minuten wordt ingevoerd, wordt de
waarde afgerond op de dichtstbijzijnde vijf minu-
ten. Activiteiten met de waarde nul (0) worden
genegeerd.

l Toename: selecteer de toename in een uur voor
het tijdstip waarop de activiteit kan beginnen.
Als de activiteit bijvoorbeeld één uur na het
begin van de dienst om 08:00 kan starten en u
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Veld Beschrijving

een toename kiest van 15 minuten, kan de acti-
viteit starten om 09:15, 09:30 of 09:45.

l Min. interval: voer de minimumhoeveelheid tijd
in tussen deze en de vorige activiteit. Deze
waarde moet een veelvoud zijn van vijf minu-
ten; als er geen veelvoud van vijf minuten
wordt ingevoerd, wordt de waarde afgerond op
de dichtstbijzijnde vijf minuten.

l Betaald gedeelte:  het gedeelte van de activiteit
in de notatie uu:mm dat wordt betaald. Acti-
viteiten die niet worden betaald, verlengen de
dienst met de onbetaalde duur. Een dienst met
een lunch van één uur, wordt bijvoorbeeld een
dienst van negen uur. Er geldt een limiet van
48 uur voor een werkvoorwaarde.

l Kleur/Kleur-id: klik op het kleurenveld om een
kleur te selecteren die deze activiteit in de plan-
ning aangeeft. De Kleur-id is de hex-code voor
de geselecteerde kleur.

Diensten toewijzen Wijs een of meer diensten toe die van deze
werkvoorwaarde gebruikmaken.

Opmerking: Als alle werkvoorwaarden in uw
contactcenter algemene werkomstandigheden
zijn, hoeft u geen diensten daaraan toe te
kennen.

Speciale gebeurtenissen

Een speciale gebeurtenis is een gebeurtenistype waardoor het contactvolume
afwijkt van normaal. Door de speciale gebeurtenis kan het volume toe- of
afnemen. Wanneer u een speciale gebeurtenis toewijst aan een servicewachtrij,
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houdt WFM rekening met het effect van de speciale gebeurtenis bij het
genereren van verdelingen en prognoses.

Houd bij het analyseren van een historische speciale gebeurtenis rekening met
het volgende:

n Op welke servicewachtrij heeft de speciale gebeurtenis invloed? Een spe-
ciale gebeurtenis hangt altijd samen met een servicewachtrij.

n Wat voor type gebeurtenis is deze speciale gebeurtenis? U kunt algemene
typen speciale gebeurtenissen configureren met standaardwaarden. Nadat
u een algemene speciale gebeurtenis hebt gemaakt, kunt u deze selecteren
uit een lijst met beschikbare speciale gebeurtenistypen wanneer u die
nodig hebt.

n Wanneer vindt de speciale gebeurtenis plaats?

n Hoeveel dagen na de speciale gebeurtenis is de impact op het con-
tactvolume zichtbaar? De impact van een stroomstoring is meteen dui-
delijk. De impact van een andere factuurindeling treedt op nadat de
postbode de facturen heeft afgeleverd en de klanten de post openen.

n Hoe lang duurt de impact van het contactvolume in dagen? De impact van
een stroomstoring duurt misschien één dag, als de levering binnen die
tijd wordt hersteld. De impact van een andere factuurindeling duurt waar-
schijnlijk enkele dagen omdat klanten hun facturen op verschillende tijd-
stippen afhandelen.

n Wat is de verhouding van de impact? Dit wordt bepaald door het con-
tactvolume tijdens de speciale gebeurtenis te delen door het con-
tactvolume waarvan waarschijnlijk sprake zou zijn geweest als de speciale
gebeurtenis zich niet zou hebben voorgedaan.

Impact op verdelingsaanvragen

Als de referentieperiode die u opgeeft in een verdelingsaanvraag een speciale
gebeurtenis omvat, wordt de datum van de speciale gebeurtenis uitgesloten van
de referentieperiode. Dit garandeert dat de abnormale contactpatronen (met
inbegrip van de contactverwerkingstijd) op de dag van de speciale gebeurtenis
geen invloed hebben op de contactverdelingspatronen.

Bijvoorbeeld: Stel dat een stroomstoring zorgt dat het dagelijkse
contactvolume wordt gehalveerd. Het is 's ochtends nog normaal maar
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daalt 's middags naar nul. Een speciale gebeurtenis met een
impactverhouding van 0,5 wordt gemaakt. De datum van deze speciale
gebeurtenis, indien onderdeel van een referentieperiode, wordt
uitgesloten van die referentieperiode.

Impact op prognoseaanvragen

Als de referentieperiode die u opgeeft in een prognoseaanvraag, een speciale
gebeurtenis omvat, wordt het normale contactvolume berekend door het
werkelijke contactvolume op de dag van de speciale gebeurtenis te delen door
de impactfactor. Eigenschappen:

Genormaliseerd contactvolume = werkelijk contactvolume op datum
speciale gebeurtenis ÷ impactfactor

Stel dat in het voorbeeld van de stroomstoring het werkelijke contactvolume op
de dag van de stroomuitval 5.000 contacten omvatte. De speciale gebeurtenis
voor de stroomstoring heeft een impactfactor van 0,5. Op basis van de
bovenstaande vergelijking:

Genormaliseerd contactvolume = 5.000 ÷ 0,5 = 10.000

Het contactvolume in de referentieperiode is genormaliseerd op 10.000
contacten om te compenseren voor het effect van de speciale gebeurtenis
waardoor de prognose nauwkeuriger wordt.

Beperkingen van speciale gebeurtenissen

Speciale gebeurtenissen worden gebruikt om de effecten van een plotselinge
eenmalige wijziging in het contactvolume in het verleden uit te sluiten om te
zorgen dat deze afwijkingen niet voorkomen in prognoses.

Speciale gebeurtenissen kunnen niet worden gebruikt om wijzigingen in
contactvolume te voorspellen vanwege toekomstige gebeurtenissen zoals een
komende marketingcampagne. Deze gebeurtenistypen kunnen automatisch of
handmatig worden ingepast tijdens het prognoseproces.

Speciale gebeurtenissen beheren

Gebruik de pagina Speciale gebeurtenissen (Toepassingsbeheer > Speciale
gebeurtenissen) om Speciale gebeurtenissen te maken en te beheren en ze toe
te wijzen aan servicewachtrijen.
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Aanbevolen werkwijzen:  Het wordt afgeraden om een speciale
gebeurtenis te verwijderen. Als een speciale gebeurtenis wordt verwijderd,
gaan de ermee samenhangende historische gegevens verloren, wat van
invloed kan zijn op de prognosenauwkeurigheid.

Hieronder worden de velden beschreven die op de pagina verschijnen wanneer
u een speciale gebeurtenis maakt, bewerkt of verwijdert.

Veld Beschrijving

Naam speciale
gebeurtenis

Voer een naam in voor de speciale gebeurtenis.

Vertraging impact Geef de vertraging op in hele dagen tussen het plaats-
vinden van de speciale gebeurtenis en het moment
waarop het contactcenter de gevolgen merkt. Stan-
daardwaarde = 0

Duur impact Geef het aantal hele dagen op waarvoor u verwacht
dat de effecten van de speciale gebeurtenis merkbaar
zijn. Standaardwaarde = 1.

Verhouding impact Geef de impact van de speciale gebeurtenis aan voor
het normale contactvolume. Standaardwaarde = 1.

Hieronder worden de velden beschreven die op de pagina verschijnen wanneer
u een speciale gebeurtenis toewijst aan een servicewachtrij.

Veld Beschrijving

Servicewachtrij Selecteer de servicewachtrij waaraan u de speciale
gebeurtenis wilt toewijzen.

Speciale gebeurtenis Selecteer de speciale gebeurtenis die u wilt toewijzen
aan de servicewachtrij.

Datum gebeurtenis Selecteer de datum van de speciale gebeurtenis.
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Veld Beschrijving

Vertraging impact Dit veld wordt automatisch ingevuld met de waarde
die is geconfigureerd voor de speciale gebeurtenis. U
kunt de waarde desgewenst wijzigen.

Duur impact Dit veld wordt automatisch ingevuld met de waarde
die is geconfigureerd voor de speciale gebeurtenis. U
kunt de waarde desgewenst wijzigen.

Verhouding impact Dit veld wordt automatisch ingevuld met de waarde
die is geconfigureerd voor de speciale gebeurtenis. U
kunt de waarde desgewenst wijzigen.

Opmerking Geef desgewenst een opmerking over de speciale
gebeurtenis op.

Knop toewijzen Klik op deze knop om de gebeurtenis toe te wijzen
aan de servicewachtrij. Deze wordt toegevoegd aan de
tabel Toegewezen gebeurtenissen.

Knop Verwijderen Klik op deze knop om de geselecteerde speciale
gebeurtenis te verwijderen uit de tabel Toegewezen
gebeurtenissen.

Analyseaanvraag dienstbudget

Een analyseaanvraag dienstbudget genereert de gegevens die nodig zijn om
dienstkosten te analyseren voor een of meer servicewachtrijen.

Opmerking: Er moet een productieprognose zijn voor de periode die u
wilt analyseren om de aanvraag te laten slagen.

Nadat u deze aanvraag hebt uitgevoerd, kunt u een rapport Analyse
dienstbudget uitvoeren.

Analyseaanvraag dienstbudget genereren

Voer de volgende stappen uit om een analyseaanvraag voor een dienstbudget te
genereren (Toepassingsbeheer > Analyseaanvraag dienstbudget):
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1. Geef een begin- en einddatum op voor de periode waarvoor u de gege-
vens wilt analyseren.

2. Selecteer een of meer servicewachtrijen.

3. Voeg de parameters toe voor de diensten die u wilt analyseren. Klik op
Toevoegen om een rij aan de tabel toe te voegen en voer voor elke rij de
parameters voor de dienst in:

l Selecteer de lengte van de dienst in de vervolgkeuzelijst.

l Geef het gewenste verbruikspercentage op. Dit is het percentage tijd
dat agents actief zijn.

l Geef het maximumaantal agents op dat beschikbaar is voor werk.
Als u wilt dat WFM dit vaststelt, voert u 9999 in.

l Selecteer de dagen van de week in waarop u de analyse wilt base-
ren. Selecteer Alle om elke dag van de week te selecteren met één
klik.

4. Plan de aanvraag. Standaard wordt de aanvraag meteen uitgevoerd.

Verlaging

Met een verlagingspercentage geeft u aan hoeveel tijd verloren gaat in het
contactcenter vanwege agents die ongeplande niet-telefonische activiteiten
uitvoeren. Redenen voor verlaging kunnen allerlei gebeurtenissen zijn die tot
gevolg hebben dat agents zich afmelden bij de telefoon tijdens hun normale
planning. Afhankelijk van het geëvalueerde tijdskader en de huidige planning
kunnen verlagingsgebeurtenissen bestaan uit (maar zijn daartoe niet beperkt)
vakanties, pauzes, lunch, feestdagen, ziekte en training.

Het verlagingspercentage zorgt dat hiermee rekening wordt gehouden bij het
maken van een planning. Wanneer verlagingspercentages worden toegepast,
wordt in de planning meer personeel ingezet voor de servicewachtrij op basis
van de verlagingspercentages die in deze tabel zijn geconfigureerd.

Het aantal agents dat beschikbaar is voor werk wanneer een planning wordt
uitgevoerd, is niet hetzelfde als het werkelijke aantal agents dat beschikbaar is
op die datum in de toekomst. De reden hiervoor zijn voorspelbare en
onvoorspelbare activiteiten waardoor agents niet meer beschikbaar zijn voor
werk. Het procentuele verschil tussen de twee getallen is het
verlagingspercentage.
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Bijvoorbeeld: op 1 september wordt een planning uitgevoerd voor de
week van 21 september. Op 31 augustus hebben agents A, B en C
uitzonderingsaanvragen voor vrije tijd ingediend voor 23 september.
Alleen de aanvraag van agent A was op 1 september goedgekeurd voordat
de planning werd gemaakt. Agent A werd dus als niet beschikbaar voor
werk beschouwd voor die dag. De verlofverzoeken van agent B en agent C
worden pas op 3 september goedgekeurd. Zij zijn dus wel ingepland op 23
september ondanks hun ingediende verlofverzoeken op het moment dat
de planning werd gemaakt. Wanneer die verzoeken op 3 september
worden goedgekeurd, wordt het aantal ingeplande agents voor 23
september verlaagd met twee agents.

Op de pagina Verlaging kunt u in WFM verlagingspercentages opgeven voor de
huidige week en voor maximaal 12 weken in de toekomst. Elke week daalt het
verlagingspercentage omdat een planningsweek de huidige dag nadert. De
reden is dat de activiteiten (zoals vrije dagen) waardoor agents uit de pool met
beschikbare agents worden verwijderd, worden toegevoegd aan de planning en
u niet voor elke week met dezelfde hoeveelheid verlaging rekening hoeft te
houden. Hoe dichter u in de buurt komt van de geplande week, hoe zekerder u
weet hoeveel agents beschikbaar zijn om te worden ingepland.

De tabel Verlagingspercentages is zo ingesteld dat u de verlagingspercentages
van uw contactcenter kunt verdelen over verschillende algemene categorieën:
afwezigheid, verlof, vergaderingen, training en coaching. Dit zijn geen
verplichte categorieën. WFM verwerkt in de berekeningen alleen het totale
percentage voor elke week. U kunt een algemeen verlagingspercentage in elk
van de beschikbare kolommen invoeren voor elke week.

Opmerking: Verlaging wordt alleen toegepast als die optie wordt
geselecteerd bij het maken van een planningsaanvraag. De
verlagingswaarden die worden geconfigureerd tijdens het maken van de
aanvraag, worden op die aanvraag toegepast. Als u bijvoorbeeld een
planningsaanvraag met verlaging plant voor een toekomstige datum en u
vervolgens de verlagingswaarden wijzigt vóór deze datum, worden de
nieuwe verlagingswaarden niet gebruikt.
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Verlaging beheren

Als u verlagingspercentages (Toepassingsbeheer > Verlaging) wilt invoeren voor
uw contactcenter, doet u het volgende.

1. Bepaal voor hoeveel weken u verlagingspercentages wilt invoeren. De
tabel Verlagingspercentages kan maximaal 13 rijen bevatten, de huidige
week plus 12 weken in de toekomst. Klik op Toevoegen onder aan de
tabel om een rij toe te voegen. Nieuwe rijen worden altijd onderaan
toegevoegd. Als u een rij wilt verwijderen, selecteert u de rij die u wilt
verwijderen en klikt u op Verwijderen onder aan de tabel.

2. Voer in elke rij het gewenste verlagingspercentage in voor een categorie.
U hoeft geen percentage voor elke categorie in te voeren of u kunt ook
zonder categorieën werken. U kunt in elke kolom een ver-
lagingspercentage invoeren behalve in de kolom Totalen. De kolom Tota-
len wordt automatisch bijgewerkt als u percentages toevoegt aan de
andere kolommen in de tabel.

3. Klik op Opslaan als u alle gegevens in de tabel hebt ingevoerd.

Geplande activiteiten kopiëren

Op de pagina Geplande activiteiten kopiëren kunt u activiteiten uit de planning
van een agent op een bepaalde dag kopiëren naar de planningen van andere
agents op geselecteerde dagen of naar de planning van dezelfde agent op andere
dagen. De kopieerfunctie overschrijft de inhoud in de planning van die agents
in de betreffende tijdvakken met de activiteiten van de bronagent.

Geplande activiteiten kopiëren

Op de pagina Geplande activiteiten kopiëren (Toepassingsbeheer > Geplande
activiteiten kopiëren) kunt u activiteiten uit de planning van de ene agent
kopiëren naar de planningen van andere agents.

Hieronder worden de velden op de pagina Geplande activiteiten kopiëren
beschreven.

Veld Beschrijving

Agent Selecteer de agent waarvan de planning de bron
vormt voor de activiteiten die u wilt kopiëren.
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Veld Beschrijving

Datum Selecteer de datum van de planning van de brona-
gent.

Planning Als u eenmaal een agent en een datum hebt gese-
lecteerd, verschijnt de planning van de agent voor
die dag. Schakel de selectievakjes in naast de acti-
viteiten die u wilt kopiëren.

Agenten selecteren Selecteer de agenten met de planningen waarnaar u
de activiteiten wilt kopiëren.

Datums selecteren Selecteer de datum waarnaar u de activiteiten wilt
kopiëren. Er moet een planning zijn gegenereerd
voor de datums.

Kopiëren Klik op Kopiëren om de activiteiten te kopiëren. Deze
knop wordt pas ingeschakeld als u alle velden op de
pagina hebt ingevuld.

Dynamische planning

Met behulp van de functie voor dynamische planning kunnen geselecteerde
agents hun eigen planningen maken.

Voordat de agents zichzelf kunnen inplannen, moet u WFM als volgt
configureren:

1. Maak een werkregel voor dynamische planning. In de werkregel spe-
cificeert u de parameters voor de dienst die de agent plant, zoals
gewerkte uren per week, begintijden, gewerkte dagen enzovoort.

2. Configureer de koppelingen voor dynamische planning tussen een werk-
regel, een specifieke werkweek en een agent. Deze koppeling geeft de
agent de mogelijkheid om een planning te maken voor de opgegeven
week. Bedenk dat een gebeurtenis voor dynamische planning meer
weken in beslag kan nemen dan waarvoor een agent een koppeling heeft.
Als een agent bijvoorbeeld een koppeling heeft voor week 1 en week 2,
maar de gebeurtenis voor dynamische planning zich uitstrekt over week
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1, week 2 en week 3, kan de agent alleen een planning maken voor week
1 en week 2.

3. Configureer de gebeurtenis voor dynamische planning. Kies de weken
dat de agents zichzelf kunnen inplannen en configureer vervolgens de
gebeurtenisuitzondering voor dynamische planning die aan de plan-
ningen van de agents wordt toegevoegd, zodat de agents een specifieke
tijdsperiode krijgen waarin ze hun eigen planningen kunnen maken.

Er wordt een gebeurtenisuitzondering voor dynamische planning toegevoegd
aan de planning van iedere agent op basis van de rang, het aantal dienstjaren
en de beschikbaarheid in het contactcenter van de agent. De agent met de
hoogste rang krijgt als eerste de mogelijkheid om zichzelf in te plannen, de
agent met de op een na hoogste rang krijgt als tweede de mogelijkheid om
zichzelf te plannen en zo wordt de lijst met geselecteerde agents verder
afgewerkt.

Er zijn factoren die mede bepalen of de gebeurtenisuitzondering in de planning
van een agent past. U kunt opgeven welke activiteiten kunnen worden
overschreven door de gebeurtenisuitzondering en of de uitzondering kan
worden gepland tijdens een periode dat de agent niet beschikbaar is. Als de
planning van een agent zodanig is geconfigureerd dat er geen uitzondering aan
kan worden toegevoegd, wordt de agent gewoon automatisch ingepland door
WFM.

U kunt ook opgeven hoe groot het verschil mag zijn tussen de eindtijd van de
ene uitzondering en de begintijd van de volgende uitzondering. Als agent B niet
onmiddellijk beschikbaar is na de geplande eindtijd van de uitzondering van
agent A en er een verschil zou ontstaan van meer dan het aantal
geconfigureerde minuten, wordt agent B overgeslagen en wordt agent C als
volgende gepland. De gebeurtenisuitzondering van agent B wordt toegevoegd
aan de planning zodra dat mogelijk is, maar agent B krijgt geen kans om een
planning te maken op het moment dat deze volgens zijn of haar rang aan de
beurt is.

Werkregels voor dynamische planning

Een werkregel voor dynamische planning wordt gebruikt om de parameters in
te stellen voor de diensten voor dynamische planning. Werkregels worden
toegewezen aan agents voor specifieke weken.
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Werkregels voor dynamische planning beheren

Op de pagina Werkregels voor dynamische planning (Toepassingsbeheer >
Werkregels voor dynamische planning) kunt u werkregels maken die worden
toegepast op de dynamische planning en deze werkregels bewerken en
verwijderen.

Opmerking:  Gesplitste diensten (diensten die na middernacht doorgaan)
worden niet ondersteund bij dynamische planning.

Hieronder worden de velden beschreven die op de pagina verschijnen wanneer
u een werkregel maakt, bewerkt of verwijdert.

Veld Beschrijving

Naam werkregel Voer een unieke naam in voor de werkregel

Deze werkregel acti-
veren

Schakel dit selectievakje in om de werkregel te acti-
veren. Deze moet actief zijn om beschikbaar te zijn
voor gebruik.

Type werkregel Selecteer het type werkregel.

l Uniform. De dienst van de agent begint elke
dag op dezelfde tijd. Het aantal uren per dag en
per week ligt vast.

l Hybride. De dienst van de agent kan elke dag
op een andere tijd beginnen. Het aantal uren
per dag en per week ligt vast.

l Variabel. De agent kiest de begintijd, duur van
de dienst en wekelijkse uren binnen de gede-
finieerde parameters.

Parameters voor werk-
regels

Welke parameters voor werkregels kunnen worden
gebruikt, hangt af van het type werkregel dat u
selecteert.

Duur dienst (Uniform, Hybride) Duur van de dienst in uren.
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Veld Beschrijving

Uren per week (Uniform, Hybride) Berekend alleen-lezenveld: duur
van dienst × aantal geselecteerde werkdagen.

Vroegste begintijd (Uniform, Hybride, Variabel) De vroegste tijd die kan
worden gepland voor het begin van de dienst.

Laatste begintijd (Uniform, Hybride, Variabel) De laatste tijd die kan
worden gepland voor het begin van de dienst.

Minimumaantal uren
per dienst

(Variabel) Het minimumaantal uren dat de agent
kan werken in de dienst.

Maximumaantal uren
per dienst

(Variabel) Het maximumaantal uren dat de agent
kan werken in de dienst.

Minimumaantal uren
per week

(Variabel) Het minimumaantal uren dat de agent
kan werken in een week.

Maximumaantal uren
per week

(Variabel) Het maximumaantal uren dat de agent
kan werken in een week.

Minimumaantal
opeenvolgende
geplande dagen

(Variabel) Het minimumaantal opeenvolgende
dagen dat een agent moet werken.

Minimuminterval tus-
sen diensten

(Uniform, Hybride, Variabel) Het minimumaantal
uren tussen het einde van de ene dienst en het
begin van de volgende dienst.

Niet-opeenvolgende
vrije dagen/Opeen-
volgende vrije dagen

(Variabel) Geef op of vrije dagen gedurende de week
niet-opeenvolgend kunnen zijn of opeenvolgend
moeten zijn.

Werkdagen (Uniform, Hybride) De dagen van de week dat agents
moeten worden ingepland om te werken. Standaard
zijn de dagen maandag tot en met vrijdag gese-
lecteerd.
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Veld Beschrijving

Werkvoorwaarden Selecteer de werkvoorwaarden die op de dienst moe-
ten worden toegepast. Als u geen werkvoorwaarden
toewijst en geen algemene regels toepast, worden
agents ingepland zonder dat er pauzes of lunches in
de planning worden opgenomen.

Koppelingen voor dynamische planning

Op de pagina Koppelingen voor dynamische planning kunt u een koppeling
instellen tussen een specifieke werkweek, een werkregel en agents.

Wanneer deze agents de mogelijkheid krijgen om hun eigen planningen te
maken voor een specifieke werkweek, bepaalt de werkregel die is gekoppeld aan
die week en die agents, welke opties de agents hebben bij het selecteren van
hun planningen.

U kunt koppelingen instellen voor elk gewenst aantal weken in de toekomst.
Een agent kan voor elke week slechts aan één werkregel worden gekoppeld,
maar die werkregel kan wel elke week veranderen.

Koppelingen voor dynamische planning beheren

Op de pagina Koppelingen voor dynamische planning (Toepassingsbeheer >
Koppelingen voor dynamische planning) kunt u de koppeling tussen een
specifieke week, een werkregel en een agent configureren en beheren.

Gebruik deze pagina om een lijst met werkregel/agent-koppelingen op te
bouwen voor de geselecteerde week. In de tabel Agents kunnen meerdere
werkregels worden vermeld, maar een agent kan maar aan één werkregel per
week worden gekoppeld.

Bijvoorbeeld:  Selecteer Werkregel A en koppel daar de agents 1, 2, 3 en 4
aan door hun namen naar het deelvenster Toegewezen te verplaatsen.
Selecteer vervolgens Werkregel B en koppel aan deze werkregel de agents
5, 6, 7 en 8 door hun namen naar het deelvenster Toegewezen te
verplaatsen.

In de tabel Agents worden de agents weergegeven die u hebt geselecteerd voor
dynamische planning, de werkregel die ze kunnen gebruiken om zichzelf te
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plannen en hun rang en de begindatum van het bedrijf (die worden gebruikt
om de volgorde te bepalen waarin ze zichzelf kunnen plannen). U kunt de tabel
sorteren op elke gewenste kolom in oplopende of aflopende volgorde door de
klikken op de kolomkop. U kunt de gegevens in de tabel ook filteren op de
naam van een agent.

Als u de koppelingen voor dynamische planning voor een specifieke week
eenmaal hebt geconfigureerd en opgeslagen, kunt u deze kopiëren naar andere
weken met de functie Kopiëren.

Hieronder worden de velden op de pagina beschreven.

Veld Beschrijving

Werkweek Selecteer de begindatum van de week waarop agents
hun eigen planningen kunnen kiezen. Als u een
datum selecteert die niet de geconfigureerde eerste
dag van de week is, verandert WFM automatisch de
door u geselecteerde dag in de eerste weekdag van de
geselecteerde week.

Werkregel Selecteer de werkregel die u wilt gebruiken. De werk-
regels die in de vervolgkeuzelijst worden vermeld,
zijn de regels die zijn geconfigureerd en die actief
zijn op de pagina Werkregels voor dynamische plan-
ning.

Agenten Selecteer de agents die zichzelf zullen plannen vol-
gens de geselecteerde werkregel voor de gese-
lecteerde week en verplaats hun namen naar het
deelvenster Toegewezen.

Kopiëren Selecteer de begindatum van een of meer weken die
verschilt van de datum die u hebt geconfigureerd in
het veld Planningsdatum, en klik vervolgens op Kopi-
ëren. Hiermee kopieert u de werkregel en agents die
u hebt geconfigureerd voor deze weken. De functie
Kopiëren wordt pas ingeschakeld nadat u de gecon-
figureerde koppelingen hebt opgeslagen.
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Gebeurtenissen voor dynamische planning

U kunt de pagina Gebeurtenissen voor dynamische planning gebruiken om de
regels in te stellen voor de uitzondering die wordt toegevoegd aan de
planningen van agents die de mogelijkheid hebben hun eigen planningen te
maken.

Gebeurtenissen voor dynamische planning beheren

De pagina Gebeurtenissen voor dynamische planning (Toepassingsbeheer >
Gebeurtenissen voor dynamische planning) kan worden gebruikt om een
gebeurtenis voor dynamische planning te maken, bewerken, verwijderen en
controleren. Deze pagina kan ook worden gebruik om een rapport te genereren
van eventuele planningsincentives die worden aangeboden voor een opgegeven
datumbereik.

De gebeurtenisuitzondering wordt toegepast op de planningen van de
geselecteerde agents zodra u de gebeurtenis opslaat.

Opmerking: Als een planning opnieuw wordt uitgevoerd, worden de
gebeurtenisuitzonderingen voor dynamische planning overschreven. U
kunt deze gebeurtenisuitzonderingen opnieuw in de planningen van de
agents invoegen door de gebeurtenis opnieuw op te slaan. (Breng een
kleine wijziging aan in de gebeurtenis om de knop Opslaan in te
schakelen; voeg bijvoorbeeld een teken toe aan de naam van de
gebeurtenis.)

Wanneer u een gebeurtenis maakt en bewerkt, moet u de velden invullen zoals
hierna wordt beschreven.

Veld Beschrijving

Naam gebeurtenis Voer een unieke naam in voor de gebeurtenis.

Begindatum plan-
ning

Selecteer de begindatum van de periode die u wilt
plannen. Als begindatum wordt standaard de gecon-
figureerde eerste dag weergegeven van de week die
datum bevat die u hebt gekozen.
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Veld Beschrijving

Duur (weken) Voer het aantal weken in dat u wilt plannen.

Uitzondering Selecteer de uitzondering die u wilt gebruiken voor
de gebeurtenis. Dit is de uitzondering die in de agent-
planningen wordt weergegeven.

Begindatum gebeur-
tenis

Voer de begindatum in voor de gebeurtenis. Dit is de
eerste datum waarop de gebeurtenis kan verschijnen
in de agentplanningen.

Begintijd gebeurtenis Voer de begintijd in voor de gebeurtenis. Dit is het
vroegste tijdstip waarop de uitzondering kan ver-
schijnen in de agentplanningen op de begindatum.
Als de begindatum bijvoorbeeld 23 september is en
de begintijd 08:00 uur, kunt u 07:00 uur op 24 sep-
tember selecteren, mits dit tijdstip vóór de einddatum
en eindtijd valt.

Einddatum gebeur-
tenis

Voer de einddatum in voor de gebeurtenis. Dit is de
laatste datum waarop de gebeurtenis kan verschijnen
in de agentplanningen.

Eindtijd gebeurtenis Voer de eindtijd in voor de gebeurtenis. Dit is het laat-
ste tijdstip waarop de uitzondering kan verschijnen
in de agentplanningen op de einddatum.

Duur gebeurtenis
(minuten)

Geef de duur van de gebeurtenis op in minuten. Dit
is de hoeveelheid tijd waarover de agent beschikt om
zijn of haar planning te maken.
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Veld Beschrijving

Verschil (minuten) Voer het maximum aantal minuten in dat aanwezig
mag zijn tussen het einde van een uitzondering en
het begin van de volgende uitzondering voor agents
die elkaar in rang opvolgen. Als de planning van
agent B zodanig is geconfigureerd dat de uit-
zondering niet aan zijn of haar planning kan worden
toegevoegd binnen de geconfigureerde ruimte (ver-
schil) na de uitzondering van agent A, wordt de uit-
zondering van agent B gepland voor het
eerstvolgende beschikbare tijdvak en wordt de uit-
zondering van agent C gepland voor het tijdvak dat
oorspronkelijk bedoeld was voor agent B.

Activiteiten die kun-
nen worden over-
schreven

Selecteer de activiteiten in de planning die kunnen
worden overschreven door de gebeur-
tenisuitzondering. Als u Niet beschikbaar kiest, moet
u de velden Begintijd en Eindtijd invullen.

Begintijd (Alleen zichtbaar als Niet beschikbaar is geselecteerd
als een activiteit die kan worden overschreven) Voer
een begintijd in voor het bereik waarin de gebeur-
tenis Niet beschikbaar kan worden overschreven.

Eindtijd (Alleen zichtbaar als Niet beschikbaar is geselecteerd
als een activiteit die kan worden overschreven) Voer
een eindtijd in voor het bereik waarin de gebeurtenis
Niet beschikbaar kan worden overschreven.
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Veld Beschrijving

Maximumpercentage
agenten voor het
plannen van groepen

Voer het maximumpercentage aan agents in dat kan
worden gepland in groepen. Dit betekent dat voor al
deze agents een gebeurtenis voor dynamische
planning wordt toegevoegd aan hun planningen in
hetzelfde tijdvak en dat deze agents allemaal hun
eigen planningen maken op hetzelfde tijdstip.

Bijvoorbeeld: Voer 75 in om 75 procent van uw
agents te plannen in groepen. Dit betekent dat
25 procent van uw agents zal worden gepland
als individuele agents.

Maximumpercentage
groepsgrootte

Voer de maximumgrootte in van de planningsgroep
als een percentage van het totale aantal agents dat
wordt gepland.

Bijvoorbeeld: U wilt 100 agents plannen in
groepen, maar u wilt dat er in elke groep niet
meer dan 20 agents zitten. Om dit resultaat te
krijgen, geeft u 20 (procent) op in dit veld.

Geef per-
soneelsaantallen in
de rasterweergave
voor de dynamische
planning weer

Schakel dit selectievakje in als u wilt dat in het raster
voor dynamische planning dat de agent kan bekijken,
de personeelsbehoeften als getallen en als pic-
togrammen worden weergeven.

Beschrijving incen-
tive

Optioneel veld. Voer een beschrijving in van een
incentive die u aanbiedt om agents aan te moedigen
zichzelf te plannen voor een minder aantrekkelijke
dienst. De beschrijving mag maximaal 60 tekens lang
zijn.
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Veld Beschrijving

Agenten In de tabel Agenten worden de agents weergegeven
die zijn toegewezen aan een actieve werkregel voor
dynamische planning voor de weken die u kiest in de
velden Begindatum planning en Duur, en aan wie
nog geen gebeurtenis voor dynamische planning is
toegewezen.

Tijd berekenen Klik op Tijd berekenen om de dag en tijd te bere-
kenen waarop aan de geselecteerde agents uit-
zonderingen voor dynamische planning zijn
toegewezen. Als u de tabel wijzigt (en bijvoorbeeld
agents verwijdert uit het rechterdeelvenster), klikt u
opnieuw op de knop om de dagen en tijden opnieuw
te berekenen.

De status van een gebeurtenis controleren

Planners en beheerders kunnen de controle-optie gebruiken om de huidige
status van een gebeurtenis voor dynamische planning in de gaten te houden.
Wanneer u de gebeurtenis in het veld Naam gebeurtenis selecteert, verschijnt
de tabel Status gebeurtenis.

In de tabel worden alle agents weergegeven aan wie de gebeurtenis is
toegewezen en wordt ook de status van iedere agent vermeld. Mogelijke
waarden zijn:

n In behandeling

n Voltooid

n Gemist

Op basis van de informatie in de tabel kunt u het volgende doen: agents
opnieuw plannen, alle agents opnieuw plannen of alles wissen.

Opnieuw plannen
Wanneer u op de knop Opnieuw plannen klikt, worden alle agents in de
controletabel met de status Gemist (Missed) automatisch toegevoegd aan het
deelvenster Toegewezen in het deelvenster voor het selecteren van agents op
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een nieuwe pagina Gebeurtenissen voor dynamische planning voor de
geselecteerde gebeurtenis.

U kunt vervolgens nieuwe begin- en einddatums invoeren en een optionele
planningsincentive en op Tijd berekenen klikken om nieuwe
gebeurtenisuitzonderingen voor dynamische planning te genereren.

Allen opnieuw plannen
Wanneer u op de knop Allen opnieuw plannen klikt, worden alle agents in de
controletabel ongeacht hun status, automatisch toegevoegd aan het deelvenster
Toegewezen in het deelvenster voor het selecteren van agents op een nieuwe
pagina Gebeurtenissen voor dynamische planning voor de geselecteerde
gebeurtenis. Eventuele voltooide planningen worden geannuleerd.

U kunt vervolgens nieuwe begin- en einddatums invoeren en een optionele
planningsincentive en op Tijd berekenen klikken om nieuwe
gebeurtenisuitzonderingen voor dynamische planning te genereren.

Alles wissen
Wanneer u op de knop Alles wissen klikt, worden alle dynamische planningen
voor de gebeurtenis geannuleerd en worden alle agents in de tabel uit de
gebeurtenis verwijderd. U gaat naar een nieuwe pagina Gebeurtenissen voor
dynamische planning waar u desgewenst van nul af aan kunt beginnen. De
gebeurtenis wordt nog steeds in de lijst weergegeven, maar er is niets voor
geconfigureerd.

Een rapport voor planningsincentives genereren

Gebruik de optie Een rapport voor planningsincentives genereren om een lijst
weer te geven van alle planningsincentives die zijn aangeboden en geaccepteerd
voor een opgegeven datumbereik en voor opgegeven agents.

Het rapport kan worden weergegeven op de pagina Gebeurtenissen voor
dynamische planning of worden geëxporteerd als een spreadsheet in de CSV-
indeling.

Ga als volgt te werk om een rapport voor planningsincentives te genereren:
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1. Selecteer op de pagina Gebeurtenissen voor dynamische planning de
optie Een rapport voor planningsincentives genereren.

2. Selecteer een datumbereik en de agents waarvoor u het rapport wilt
maken.

3. Klik op Rapport weergeven om het rapport op de pagina weer te geven of
klik op Exporteren als CSV om een bestand te genereren dat in Excel of
andere spreadsheettoepassingen kan worden geopend.

Services

Op de pagina's in dit gedeelte van Toepassingsbeheer kunt u de
servicewachtrijen in uw contactcenter configureren.

De pagina's zijn:

n Servicewachtrijtypen

n Servicewachtrijen

n Multivaardigheidsgroepen

n Vaardigheidskoppelingen

n Gesloten dagen servicewachtrij

n Koppelingen vaste datum

n Servicewachtrijgroepen

Servicewachtrijtypen

Het servicewachtrijtype beschrijft het soort contacten dat een servicewachtrij
verwerkt. Dit helpt om vergelijkbare servicewachtrijen te groeperen in
servicewachtrijgroepen en virtuele servicewachtrijen en om prognoses te
genereren voor vergelijkbare servicewachtrijen.

Er zijn twee typen contacten:

n Interactieve contacten zijn agent-/klantinteracties die plaatsvinden in
real-time, zoals gesprekken en chats.

n Niet-interactieve contacten zijn agent-/klantinteracties die niet plaats-
vinden in real-time, zoals e-mail, tweets, sociale media en faxen.
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Elk type servicewachtrij heeft een unieke naam. U kunt bijvoorbeeld een
servicewachtrijtype maken met de naam Twitter en het contacttype Niet-
interactief en een tweede met de naam Chat en het contacttype Interactief.

WFM  wordt geleverd met twee systeem-servicewachtrijtypen: Spraak/interactief
en E-mail/niet-interactief. Als u upgrade van een eerdere versie van WFM
waarin u servicewachtrijen kon configureren voor gesprekken of e-mail, dan
worden deze servicewachtrijen automatisch toegewezen aan het
servicewachtrijtype Spraak of E-mail.

Er gelden beperkingen voor wat u kunt doen met een servicewachtrijtype nadat
dit is gemaakt.

n U kunt het contacttype niet wijzigen. Als u bijvoorbeeld het ser-
vicewachtrijtype ABC  maakt met het contacttype Interactief, kunt u dit
later niet wijzigen in Nief-interactief.

n Als een servicewachtrijtype is toegewezen aan een servicewachtrij, kunt u
dit niet verwijderen.

n U kunt de systeem-servicewachtrijtypen Spraak en E-mail niet verwijderen.

U kunt echter wel de naam van een servicewachtrijtype wijzigen nadat deze is
toegewezen aan een servicewachtrij. De nieuwe naam wordt in het hele systeem
gebruikt.

Servicewachtrijtypen beheren

Servicewachtrijtypen worden geconfigureerd en onderhouden op de pagina
Servicewachtrijtypen (Toepassingsbeheer > Servicewachtrijtypen).

Een nieuw wachtrijtype maken:

1. Kies Nieuw om een nieuw wachtrijtype te maken.

2. Geef een unieke naam op voor het servicewachtrijtype dat beschrijft
welke soort contacten een servicewachtrij kan verwerken met een maxi-
mum van 50 tekens.

3. Kies het contacttype, interactief of niet-interactief.

4. Klik op Opslaan.

Een bestaand servicewachtrijtype bewerken:

1. Kies Bewerken of verwijder een bestaand servicewachtrijtype.

2. Selecteer het juiste servicewachtrijtype in de vervolgkeuzelijst.
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3. Bewerk desgewenst de naam van het servicewachtrijtype. U kunt het con-
tacttype niet wijzigen.

4. Klik op Opslaan.

Een bestaand servicewachtrijtype verwijderen:

1. Kies Bewerken of verwijder een bestaand servicewachtrijtype.

2. Selecteer het juiste servicewachtrijtype in de vervolgkeuzelijst.

3. Klik op Verwijderen.

Opmerking: U kunt niet een servicewachtrijtype verwijderen dat is
toegewezen aan een servicewachtrij of een van de
systeemservicewachtrijtypen (Spraak en E-mail).

Servicewachtrijen

Een servicewachtrij is een groep agents waarnaar contacten worden gerouteerd.
Een vaardigheidsgroep heeft gewoonlijk betrekking op een specifieke
vaardigheid.

In WFM plant u agents in om de vereisten voor de servicewachtrij te
ondersteunen. Daarom zijn servicewachtrijen in WFM  het middelpunt voor
planningen en prognoses.

Omgevingen met gesynchroniseerde ACD's: WFM importeert
servicewachtrijgegevens uit deze ACD's via de Synchronisatieservice.
Geïmporteerde servicewachtrijgegevens die niet kunnen worden gewijzigd in
WFM (naam en id van servicewachtrij) zijn alleen-lezen op de pagina
Servicewachtrijen. De gegevens kunnen alleen worden gewijzigd in de ACD.
Servicewachtrijen die u maakt in WFM, bestaan alleen in WFM en worden niet
toegevoegd aan de ACD. Raadpleeg voor meer informatie
Servicewachtrijgegevens synchroniseren.

Omgevingen met niet-gesynchroniseerde ACD's: de servicewachtrijen die u in
WFM maakt, moeten dezelfde namen en id's hebben als voor hen zijn ingesteld
in uw ACD. Dat stelt WFM  in staat om de historische gegevens die uit de
ACD  in WFM  zijn geïmporteerd, aan de juiste servicewachtrij te koppelen.
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Servicewachtrijen beheren

Gebruik de pagina Servicewachtrijen (Toepassingsbeheer > Servicewachtrijen)
om servicewachtrijen te maken, bewerken en verwijderen.

Aanbevolen werkwijzen:  Het wordt afgeraden om servicewachtrijen te
verwijderen. Als u een servicewachtrij verwijdert, gaan alle historische
gegevens en bijbehorende planningen van agents verloren.

Hieronder worden de velden op de pagina Servicewachtrijen beschreven.

Veld Beschrijving

Servicewachtrij-id De unieke id waarmee de servicewachtrij wordt
aangeduid. In gesynchroniseerde systemen
wordt de id gemaakt in de ACD. Als een id een-
maal is toegewezen aan een servicewachtrij, kan
deze niet meer worden gewijzigd.

Naam servicewachtrij De naam van de servicewachtrij. In gesyn-
chroniseerde systemen wordt de naam gemaakt
en bijgehouden in de ACD.

Genereer geen prognoses
of planningen voor de ser-
vicewachtrij

Schakel het selectievakje in om de
servicewachtrij inactief te maken. De wachtrij is
niet meer beschikbaar bij het genereren van
verdelingen, prognoses en planningen. U kunt
echter nog wel de historische gegevens zien.

Opmerking: Als u dit selectievakje
inschakelt, moet u ervoor zorgen dat u de
servicewachtrij verwijdert uit alle
multivaardigheidsgroepen waaraan deze is
gekoppeld. Als u dat niet doet, zal een
planningsaanvraag voor deze
multivaardigheidsgroepen mislukken.
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Veld Beschrijving

Type servicewachtrij Selecteer het servicewachtrijtype waarvoor het
soort contacten wordt beschreven dat deze ser-
vicewachtrij kan verwerken. Zie Ser-
vicewachtrijtypen voor meer informatie.

Herverdelingstype (Alleen voor niet-interactieve servicewachtrijen)
Selecteer het herverdelingstype dat bepaalt hoe
niet-interactieve contacten die tijdens de
gesloten uren van de servicewachtrij
binnenkomen, worden herverdeeld over de
doelintervallen ten behoeve van prognoses.
Doelintervallen worden bepaald door de
afhandelingsdrempel. U hebt de volgende opties:

l Geen: Contacten die binnenkomen tijdens
de sluitingsuren, worden genegeerd en
niet herverdeeld (standaard).

l Proportioneel: Contacten worden pro-
portioneel herverdeeld over de doe-
lintervallen op basis van de
verdelingspercentages voor de doe-
lintervallen.

l Gelijkmatig: Contacten worden gelijkmatig
herverdeeld over de doelintervallen.
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Veld Beschrijving

Prioriteit servicewachtrij Geef de prioriteit voor de servicewachtrij op met
een getal tussen 0 en 999, waarbij 0 de hoogste
prioriteit is. Met behulp van de
servicewachtrijprioriteit kan
WFM  planningsconflicten oplossen wanneer
agents zijn toegewezen aan meerdere
servicewachtrijen.

Voorbeeld: U wijst een aantal agents aan
voor het ondersteunen van twee
servicewachtrijen. Als WFM de
planningen genereert voor de twee
servicewachtrijen en ontdekt dat er
onvoldoende agents zijn om te voldoen
aan alle verwachte eisen voor beide
servicewachtrijen, wordt de
prioriteitwaarde voor de servicewachtrijen
vergeleken en worden eerst de agents
ingepland voor de servicewachtrij met de
hoogste prioriteit.

Gemiddelde gesprekstijd Voer de gemiddelde tijdsduur in seconden in
dat een contact duurt voor deze servicewachtrij.
WFM  gebruikt deze informatie om vast te
stellen hoeveel agents nodig zijn om te voldoen
aan de vereisten wanneer een verdeling voor
deze servicewachtrij wordt gegenereerd.

U kunt ervoor kiezen om WFM  deze waarde
automatisch voor u te laten berekenen wanneer
een verdeling wordt gegenereerd, door het
selectievakje in het gedeelte Standaardtijden
servicewachtrij van de pagina
Verdelingsaanvraag in te schakelen.
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Veld Beschrijving

Gemiddelde werktijd na
gesprek

Voer de gemiddelde tijdsduur in seconden in
dat een agent na een contact besteedt voor deze
servicewachtrij. WFM  gebruikt deze informatie
om vast te stellen hoeveel agents nodig zijn om
te voldoen aan de vereisten wanneer een
verdeling voor deze servicewachtrij wordt
gegenereerd.

U kunt ervoor kiezen om WFM  deze waarde
automatisch voor u te laten berekenen wanneer
een verdeling wordt gegenereerd, door het
selectievakje in het gedeelte Standaardtijden
servicewachtrij van de pagina
Verdelingsaanvraag in te schakelen.

Afhandelingsdrempel (Alleen voor niet-interactieve servicewachtrijen
met het herverdelingstype Proportioneel of
Gelijkmatig) Voer de hoeveelheid tijd in waarin
contacten moeten worden afgehandeld, in minu-
ten. Geldige waarden liggen tussen 0 en 4.320
minuten (72 uur).

Doelstelling serviceniveau (Alleen interactieve servicewachtrijen) Geef het
percentage contacten op dat moet worden beant-
woord binnen een opgegeven aantal seconden.
Het aantal seconden moet groter zijn dan nul.
WFM  gebruikt dit doel om vast te stellen hoe-
veel agents nodig zijn om te voldoen aan de ver-
eisten wanneer een verdeling en prognose voor
de servicewachtrij worden gegenereerd.
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Veld Beschrijving

Percentage precisieniveau
prognose

Deze alleen lezen-waarde wordt berekend
wanneer u een aanvraag voor een compilatie
van de prognosenauwkeurigheid indient voor
de servicewachtrij. Als u dit niet hebt gedaan,
wordt de waarde weergegeven als 0%.

Het nauwkeurigheidsniveau van de prognose is
een maat voor de nauwkeurigheid van de
prognose waarbij het verwachte contactvolume
wordt vergeleken met het werkelijke
contactvolume. Als het niveau voor de
nauwkeurigheid van de prognose 105% is, was
het verwachte contactvolume 5% hoger dan het
werkelijke contactvolume.

Openings- en slui-
tingstijden

Geef de dagen en uren op dat de servicewachtrij
actief is. Een vinkje geeft aan dat de ser-
vicewachtrij actief of geopend is op een
bepaalde dag. De uren dat een servicewachtrij
actief is, worden in de 24-uurs notatie weer-
gegeven en moeten worden opgegeven in veel-
vouden van vijf minuten. Als er iets anders
wordt opgegeven, wordt de waarde afgerond op
de dichtstbijzijnde vijf minuten. Een uit-
zondering is de waarde 23:59, die middernacht
aanduidt.

Multivaardigheidsgroepen In deze sectie wordt de naam weergegeven van
elke multivaardigheidsgroep waarvan deze ser-
vicewachtrij deel uitmaakt. Wijs aan elke mul-
tivaardigheidsgroep een prioriteit toe (van 0 t/m
999, waarbij 0 de hoogste prioriteit is). De pri-
oriteit die u hier toewijst, bepaalt mede hoe
agents worden ingepland om de ser-
vicewachtrijen die deel uitmaken van de mul-
tivaardigheidsgroepen, te ondersteunen.
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Veld Beschrijving

Vaardigheidskoppelingen Wijs een of meer vaardigheidskoppelingen toe
aan de servicewachtrij en stel prioriteiten ervoor
in (0–999, waarbij 0 het hoogste is). Met behulp
van vaardigheidskoppelingen worden agents
aan servicewachtrijen gekoppeld. U kunt agents
inplannen om deze servicewachtrij te
ondersteunen, door de agents en de
servicewachtrij toe te wijzen aan dezelfde
vaardigheidskoppeling.

Door een prioriteit toe te wijzen aan elke
vaardigheidskoppeling kan WFM
planningsconflicten oplossen wanneer agents
met meerdere vaardigheden deel uitmaken van
meerdere servicewachtrijen.

Virtuele servicewachtrij Schakel dit selectievakje in als deze
servicewachtrij een virtuele servicewachtrij is.
Als u dit doet, wordt een selectievenster voor
servicewachtrijen geopend waarin u
servicewachtrijen kunt toewijzen als leden van
de virtuele servicewachtrij. De beschikbare
servicewachtrijen hebben allemaal hetzelfde
servicewachtrijtype.

Opmerking:  Verander een
gesynchroniseerde servicewachtrij niet in
een virtuele servicewachtrij. Schakel dit
selectievakje alleen in als u de
servicewachtrij in WFM hebt gemaakt.
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Veld Beschrijving

Volgorde planning Gebruik de tabel om de volgorde te
configureren waarin agents worden ingepland
voor de servicewachtrij. WFM vergelijkt de
agents op basis van deze volgorde en plant
agents met de hoogste prioriteit eerst in. Als u
de volgorde weer wilt terugzetten op de
standaardwaarde, klikt u op Standaardwaarde
herstellen.

De volgende criteria worden toegepast:

l Maximumaantal uren beschikbaar: het
totaal aantal uren dat een agent elke dag
van de week kan worden ingepland

l Minimumaantal uren beschikbaar: het
minimumaantal uren dat een agent elke
dag van de week kan worden ingepland

l Maximumaantal uren per week: het maxi-
mumaantal uren per week dat is gecon-
figureerd voor de dienst van de agent (op
de pagina Diensten)

l Minimumaantal uren per week: het mini-
mumaantal uren per week dat is gecon-
figureerd voor de dienst van de agent (op
de pagina Diensten)

l Rang: de positie van de agent in het
contactcenter op basis van expertise (op de
pagina Agents)

l Begindatum bedrijf: de datum waarop de
agent is gaan werken voor het bedrijf (op
de pagina Agents)

l Begindatum afdeling: de datum waarop de
agent is gaan werken voor de afdeling (op
de pagina Agents)
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Veld Beschrijving

Kleur Selecteer de kleur waarmee u deze ser-
vicewachtrij wilt aangeven in de planning. Deze
kleur wordt alleen gebruikt voor geplande acti-
viteiten tijdens de normale werkuren; voor een
gesloten servicewachtrij en geplande activiteiten
tijdens overuren voor de servicewachtrij worden
standaard niet-bewerkbare kleuren gebruikt.

Virtuele servicewachtrijen

Een virtuele servicewachtrij is een verzameling van servicewachtrijen met
hetzelfde servicewachtrijtype. Virtuele servicewachtrijen bestaan alleen in WFM.

Nadat u een virtuele servicewachtrij hebt gemaakt, begint WFM daarvoor
historische gegevens te verzamelen. Als er al historische gegevens bestaan voor
elke servicewachtrij in de virtuele servicewachtrij, kunt u de historische
gegevens uit de bronservicewachtrijen samenvoegen in de virtuele
servicewachtrij met een Aanvraag historische gegevens samenvoegen.

Maak een virtuele servicewachtrij als u één prognose, verdeling of planning
wilt maken voor een groep vergelijkbare servicewachtrijen. Hieronder ziet u
voorbeelden van een aantal situaties waar een virtuele servicewachtrij nuttig is.

Bijvoorbeeld: Een contactcenter heeft één servicewachtrij voor premium
klanten en tweede servicewachtrij voor gewone klanten. Premium klanten
worden eerder verwerkt en ontvangen hoogwaardige services. De agents
die gesprekken met deze klanten verwerken, zijn lid van beide
servicewachtrijen. De planning wordt eenvoudiger als u een virtuele
servicewachtrij maakt die bestaat uit de servicewachtrijen voor de
premium en de normale klanten.

Bijvoorbeeld: Een organisatie heeft op meerdere plaatsen IT-helpdesks.
Het contactcenter werkt voor elke locatie met een servicewachtrij om
rekening te houden met de verschillende tijdzones en om rapporteren per
locatie mogelijk te maken. Door de routering in het contactcenter zijn de
agents uit elke locatie in één pool opgenomen en worden gesprekken
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verstuurd naar de volgende beschikbare agent ongeacht de locatie. Door
de servicewachtrijen in een virtuele servicewachtrij op te nemen kan
WFM de agents als één groep plannen in een patroon dat consistent is
met de routering en de tijdzones.

Multivaardigheidsgroepen

Een multivaardigheidsgroep wordt gebruikt om agents te plannen voor de
ondersteuning van meerdere servicewachtrijen tijdens dezelfde tijdsperiode. Een
multivaardigheidsgroep bestaat uit een aantal servicewachtrijen. Aan elke
servicewachtrij is een gewicht toegekend in de vorm van een percentage dat
aangeeft welk deel van de tijd van een agent wordt besteed aan de
ondersteuning van die servicewachtrij in de multivaardigheidsgroep.

De planning van agents voor multivaardigheidsgroepen is terug te vinden in
berekeningen, zoals Agents gepland en Gepland serviceniveau. Omdat de agents
hun tijd verdelen over meerdere servicewachtrijen, is hun bijdrage aan elke
servicewachtrij, die wordt aangeduid met een percentage, terug te vinden in
deze berekeningen.

Multivaardigheidsgroepen beheren

Gebruik de pagina Multivaardigheidsgroepen (Toepassingsbeheer >
Multivaardigheidsgroepen) om multivaardigheidsgroepen te maken, bewerken
en verwijderen.

Aanbevolen werkwijzen: Het wordt afgeraden om
multivaardigheidsgroepen te verwijderen. Als u een
multivaardigheidsgroep verwijdert, worden ook alle agentplanningen die
aan de groep zijn gekoppeld, verwijderd.

Hierna worden de velden op de pagina Multivaardigheidsgroepen beschreven.

Veld Beschrijving

Naam mul-
tivaardigheidsgroep

De naam van de multivaardigheidsgroep.
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Veld Beschrijving

Servicewachtrijen Wijs een of meer servicewachtrijen toe aan de
multivaardigheidsgroep en wijs vervolgens een
gewicht (percentage) toe aan elke servicewachtrij.
Het gewicht is het percentage van de tijd dat een
agent die is toegewezen aan deze
multivaardigheidsgroep, besteedt aan het
ondersteunen van de servicewachtrij. De som van
de gewichtspercentages moet 100% zijn.

Opmerking:  Als een servicewachtrij wordt
verwijderd of als voor een servicewachtrij het
selectievakje Genereer geen prognoses of
planningen voor deze servicewachtrij is
ingeschakeld, wordt het gewicht van deze
wachtrij niet automatisch opnieuw verdeeld
over de andere servicewachtrijen in de
multivaardigheidsgroep.

Agenten Wijs een of meer agents toe aan de
multivaardigheidsgroep. Een agent kan slechts tot
één multivaardigheidsgroep behoren.

Opmerking: U krijgt geen
waarschuwingsbericht als een agent al tot
een andere multivaardigheidsgroep behoort.

Kleur Selecteer de kleur waarmee u deze mul-
tivaardigheidsgroep wilt aangeven in de planning.

Vaardigheidskoppelingen

Vaardigheidskoppelingen brengen koppelingen aan tussen servicewachtrijen en
agents. De agents die zijn toegewezen aan een vaardigheidskoppeling, hebben
gewoonlijk dezelfde vaardigheden.
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Als u een agent wilt inplannen voor een servicewachtrij, moet u de agent
toewijzen aan de vaardigheidskoppeling of multivaardigheidsgroep die is
gekoppeld aan de servicewachtrij. U kunt een agent toewijzen aan meerdere
vaardigheidskoppelingen. Agents die niet zijn toegewezen aan een
vaardigheidskoppeling of multivaardigheidsgroep, kunnen niet worden
ingepland.

Opmerking: Wanneer WFM servicewachtrijgegevens van
gesynchroniseerde ACD's importeert, wordt automatisch een
vaardigheidskoppeling gemaakt voor elke servicewachtrij op een één-op-
één basis. De vaardigheidskoppeling heeft dezelfde naam als de
servicewachtrij en de servicewachtrij wordt daar automatisch aan
toegewezen. De synchronisatie vindt slechts één keer plaats. Als u de
vaardigheidskoppeling verwijdert, wordt deze niet opnieuw gemaakt
wanneer de volgende synchronisatie plaatsvindt.

De servicewachtrijen die zijn toegewezen aan de vaardigheidskoppeling, zijn
ingedeeld op prioriteit. Dit stelt WFM in staat om planningsconflicten op te
lossen wanneer agents zijn toegewezen aan meerdere servicewachtrijen; de
agent wordt eerst ingepland voor de servicewachtrij met de hoogste prioriteit.

Bijvoorbeeld: U wijst een aantal agents aan om te werken aan twee
servicewachtrijen en u wijst een prioriteit toe aan elke servicewachtrij.
Wanneer WFM de planningen voor de twee servicewachtrijen genereert
en ontdekt dat er onvoldoende agents zijn om alle prognoseaanvragen
voor elke servicewachtrij te ondersteunen, wordt de prioriteitwaarde
vergeleken die is toegewezen aan de servicewachtrijen. WFM plant
vervolgens eerst de agents voor de servicewachtrij met de hoogste
prioriteit. Als een servicewachtrij meer dan één vaardigheidskoppeling of
multivaardigheidsgroep heeft, worden agents die zijn gekoppeld aan de
vaardigheidskoppeling of multivaardigheidsgroep met een hogere
prioriteit, ingepland vóór agents die zijn gekoppeld aan een
vaardigheidskoppeling of multivaardigheidsgroep met een lagere
prioriteit.
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Vaardigheidskoppelingen beheren

Gebruik de pagina Vaardigheidskoppelingen (Toepassingsbeheer >
Vaardigheidskoppelingen) om vaardigheidskoppelingen te maken, bewerken en
verwijderen.

Opmerking: In omgevingen die worden gesynchroniseerd met de ACD,
worden nieuwe vaardigheidskoppelingen die u in WFM maakt, niet
opnieuw toegevoegd aan de ACD.

Aanbevolen werkwijzen: Het wordt aanbevolen dat wanneer u de
gesynchroniseerde vaardigheidskoppeling configureert, u de naam wijzigt
ter onderscheid van de servicewachtrij.

Aanbevolen werkwijzen:  Het wordt afgeraden om
vaardigheidskoppelingen te verwijderen. Als u een vaardigheidskoppeling
verwijdert, gaan alle samenhangende historische gegevens verloren.

Hieronder worden de velden op de pagina Vaardigheidskoppelingen
beschreven.

Veld Beschrijving

Naam vaar-
digheidskoppeling

Voer een unieke naam in voor de vaar-
digheidskoppeling.

Servicewachtrijen Wijs servicewachtrijen toe aan de vaar-
digheidskoppeling.

Prioriteit Wijs een prioriteit toe aan elke geselecteerde ser-
vicewachtrij, van 0 tot 999, waarbij 0 de hoogste pri-
oriteit is. Met behulp van deze prioriteit kan
WFM  planningsconflicten oplossen wanneer agents
zijn toegewezen aan meerdere servicewachtrijen.

Agenten Wijs agents toe aan de vaardigheidskoppeling. De
toegewezen agents kunnen dan worden ingepland
voor de toegewezen servicewachtrijen.
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Gesloten dagen servicewachtrij

Gebruik de pagina Gesloten dagen servicewachtrij om datums aan te geven
waarop een servicewachtrij is gesloten en geen klantcontacten kan afhandelen.
Gewoonlijk zijn nationale feestdagen gesloten dagen.

Gebruik Gesloten dagen niet voor dagen waarop de servicewachtrij volgens
schema is gesloten. Een servicewachtrij kan bijvoorbeeld op maandag tot vrijdag
open zijn en gesloten op zaterdag en zondag. Dit kan beter worden
geconfigureerd op de pagina Servicewachtrijen in het gedeelte Openings- en
sluitingstijden.

In WFM wordt ervan uitgegaan dat alle servicewachtrijen elke dag van het jaar
open zijn tenzij anders is geconfigureerd.

Als de gesloten dagen elk jaar hetzelfde zijn voor een servicewachtrij of
hetzelfde zijn voor meerdere servicewachtrijen, kunt u ze voor één
servicewachtrij configureren en vervolgens kopiëren naar andere jaren en
andere servicewachtrijen.

Opmerking: Als u een gesloten dag aangeeft, verandert de prognose voor
die dag in nul contacten. Het heeft echter geen invloed op een planning
die al is gegenereerd voor die dag. Als agents zijn ingepland om te werken
op een dag die als gesloten is ingesteld, blijven ze ingepland voor die dag.
Een oplossing voor deze situatie is het maken van een uitzondering die
wordt toegewezen aan de servicewachtrij voor die dag. Als een datum
wordt aangewezen als gesloten nadat een prognose is gegenereerd,
behandelt de planningsservice de prognose voor die datum nog steeds als
nul, zelfs als de prognose positieve waarden toont.

Aanbevolen werkwijzen:  Het wordt aanbevolen om de gesloten dagen
voor een servicewachtrij ten minste één keer per jaar bij te werken.

Gesloten dagen servicewachtrij beheren

Gebruik de pagina Gesloten dagen servicewachtrij (Toepassingsbeheer >
Gesloten dagen servicewachtrij) om gesloten dagen te maken, bewerken en
verwijderen.
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Hieronder worden de velden op de pagina Gesloten dagen servicewachtrij
beschreven.

Veld Beschrijving

Servicewachtrij Selecteer de servicewachtrij waarvoor u de gesloten
dagen wilt configureren.

Jaar Selecteer het jaar met de gesloten dagen.

Gesloten dagen selec-
teren

Selecteer de gesloten dagen in de kalender.

Kopiëren naar Nadat u gesloten dagen hebt geconfigureerd en het
record hebt opgeslagen, kunt u deze gesloten dagen
kopiëren naar een ander jaar voor dezelfde ser-
vicewachtrij of naar een willekeurig jaar voor een
andere servicewachtrij. Selecteer het gewenste jaar
en/of servicewachtrij en klik op Kopiëren.

Koppelingen vaste datum

Een vaste datumkoppeling is een koppeling tussen twee datums die van jaar tot
jaar op verschillende dagen van de week vallen. Vaste datumkoppelingen zijn
handig omdat WFM bij het genereren van een prognose historische gegevens
gebruikt van dezelfde dag van de week.

Om te zorgen dat WFM een datum met vergelijkbare gegevens gebruikt voor de
prognose, kunt u vaste datumkoppelingen maken.

Bijvoorbeeld:  Als u een prognose maakt voor woensdag 1 januari 2014,
gebruikt WFM gegevens van woensdag 2 januari 2013. De datum in 2014
is Nieuwjaarsdag en de datum in 2013 de dag na Nieuwjaar. De
contactgegevens tussen de twee datums zullen waarschijnlijk sterk
afwijken vanwege de feestdag. Als u een vaste datumkoppeling maakt
tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2013, wordt dit gecorrigeerd bij het
genereren van een prognose.

Als er geen geschikte historische gegevens in de WFM-database zijn om vaste
datumkoppelingen te gebruiken, kunt u een prognose genereren en vervolgens
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de gegevens voor die specifieke datum bewerken om de correcte informatie
weer te geven.

Koppelingen vaste datum beheren

Op de pagina Koppeling vaste datum (Toepassingsbeheer > Koppeling vaste
datum) kunt u gekoppelde datums voor afzonderlijke servicewachtrijen maken,
bewerken en verwijderen.

Als u eenmaal koppelingen voor vaste datums hebt ingesteld voor een
servicewachtrij, kunt u ze kopiëren naar een andere servicewachtrij.

U kunt gekoppelde datums niet bewerken nadat u ze hebt ingesteld, maar u
kunt wel de beschrijvingen bewerken. Als u een fout hebt gemaakt bij het
selecteren van de twee datums, verwijdert u de koppeling en begint u opnieuw.

Hieronder worden de velden op de pagina Koppeling vaste datum beschreven.

Veld Beschrijving

Servicewachtrij Selecteer de servicewachtrij waarvoor u vaste datum-
koppelingen wilt maken.

Deze toekomstige
streefdatum kop-
pelen

Selecteer de datum in de toekomst waaraan u een
referentiedatum in verleden wilt koppelen. Dit is de
datum waarvoor u prognoses maakt.

Met deze historische
datum

Selecteer de datum in het verleden waarvoor his-
torische gegevens bestaan die vergelijkbaar zijn met
wat u verwacht voor de toekomstige datum.

Beschrijving Geef een beschrijving op voor de gekoppelde datums
om ze te herkennen, bijvoorbeeld "Nieuwjaarsdag" of
"Jaarlijks salesevenement". Dit is het enige veld dat u
kunt bewerken nadat u de vaste datumkoppeling
hebt opgeslagen.

Knop Toevoegen Klik op de knop Toevoegen om de gekoppelde
datums aan de tabel toe te voegen.
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Veld Beschrijving

Knop Verwijderen Als u een datumkoppeling wilt verwijderen, schakelt
u het selectievakje naast de tabel in en klikt u op Ver-
wijderen.

Kopiëren naar ser-
vicewachtrij

Als u eenmaal koppelingen voor vaste datums hebt
opgeslagen voor een servicewachtrij, kunt u ze
kopiëren naar een andere servicewachtrij. Selecteer
de gewenste servicewachtrij in dit veld en klik op
Kopiëren.

Opmerking: Door de kopieeractie overschrijft u
eventuele bestaande datumkoppelingen die zijn
ingesteld voor de doelservicewachtrij.
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Servicewachtrijgroepen

Gebruik de pagina Servicewachtrijgroepen (Toepassingsbeheer >
Servicewachtrijgroepen) om servicewachtrijgroepen te maken en te beheren.

Een servicewachtrijgroep is een verzameling van afzonderlijke servicewachtrijen
met hetzelfde servicewachtrijtype. Wanneer servicewachtrijen worden
gecombineerd in één servicewachtrijgroep, worden de gegevens voor de
afzonderlijke servicewachtrijen samengevoegd in een totaalwaarde voor elke
meetwaarde.

Servicewachtrijgroepen beheren

Gebruik de pagina Servicewachtrijgroepen (Toepassingsbeheer >
Servicewachtrijgroepen) om servicewachtrijgroepen te maken, bewerken en
verwijderen.

Hieronder worden de velden op de pagina Servicewachtrijgroepen beschreven.

Veld Beschrijving

Naam ser-
vicewachtrijgroep

Voer de naam van de servicewachtrijgroep in.

Servicewachtrijtype
selecteren

Selecteer het servicewachtrijtype voor de ser-
vicewachtrijgroep.

Servicewachtrijen Selecteer de gewenste servicewachtrijen in de lijst
met de beschikbare servicewachtrijen van het gese-
lecteerde servicewachtrijtype.

Kleur Selecteer de kleur die u wilt toewijzen aan de ser-
vicewachtrijgroep.

Telefoonlijstnummers

(Alleen Avaya-ACD's) Een telefoonlijstnummer (Directory Number, DN) is een
telefoonnummer dat klanten gebruiken om verbinding te krijgen met een
specifieke servicewachtrij. De ACD routeert gesprekken die op een bepaald DN
zijn ontvangen, in feite naar een specifieke servicewachtrij.
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U kunt een DN in WFM maken om de volgende resultaten te behalen:

n Kopieer de DN's die in de ACD  worden gebruikt en verzamel historische
gegevens daarvoor.

n Routeer een DN  om naar specifieke servicewachtrijen te gaan op ver-
schillende tijdstippen gedurende de dag. Als u dat doet, omvatten de his-
torische gegevens voor die servicewachtrijen de gesprekken die via het DN
zijn ontvangen.

n Routeer een DN om naar specifieke servicewachtrijen te gaan wanneer alle
agents in de eerste servicewachtrij bezet zijn.

WFM legt de volgende gegevens van een DN  vast en compileert deze in de
bijbehorende servicewachtrij:

n Aangeboden contacten

n Geaccepteerde contacten

n Verlaten contacten

n Geblokkeerde contacten

n Gemiddelde beantwoordingssnelheid

n Kwaliteit van service (serviceniveau)

Opmerking: Het gebruik van DN-gegevens in plaats van
servicewachtrijgegevens levert nauwkeuriger informatie op voor
prognoses van overloopsituaties voor servicewachtrijen. Als een
servicewachtrij overloopt, wordt elk contact gekoppeld aan de
servicewachtrij waar dit uiteindelijk terecht is gekomen in plaats van aan
de servicewachtrij waarvoor het oorspronkelijk was bedoeld. Dit kan een
negatieve impact hebben op de prognose. U voorkomt deze situatie door
het werken met DN's.

Telefoonlijstnummers beheren

Op de pagina Telefoonlijstnummers (Toepassingsbeheer >
Telefoonlijstnummers) kunt u telefoonlijstnummers (DN's) maken, bewerken en
verwijderen.
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Aanbevolen werkwijzen:  Het wordt afgeraden om telefoonlijstnummers
te verwijderen. Als u een telefoonlijstnummer verwijdert, gaan alle
samenhangende historische gegevens verloren.

Hieronder worden de velden op de pagina beschreven.

Veld Beschrijving

Telefoonlijstnummer Voer het telefoonlijstnummer in. Dit moet over-
eenkomen met het telefoonlijstnummer in de ACD.

Beschrijving Geef een beschrijving van het telefoonlijstnummer
op.

Servicewachtrijen Selecteer een of meer servicewachtrijen om te kop-
pelen aan dit telefoonlijstnummer. Nadat u een ser-
vicewachtrij hebt toegewezen, voert u de begin- en
eindtijd en de dagen van de week in waarop de ser-
vicewachtrij gesprekken van het telefoonlijstnummer
verwerkt. Er moet ten minste één dag zijn gese-
lecteerd.

Systeemconfiguratie

Op de pagina's in dit gedeelte van Toepassingsbeheer kunt u systeembrede
instellingen voor de WFM-omgeving configureren en gebruikersaanvragen
beheren.

De pagina's zijn:

n Algemene instellingen

n Aanvragen gebruiker

n Status overeenstemming toewijzen
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Algemene instellingen

Op de pagina Algemene instellingen kan de beheerder systeembrede
parameters instellen voor WFM. Deze parameters worden gedefinieerd in de
volgende tabel.

Wijzigingen in de algemene instellingen worden pas van kracht op
clientdesktops als de gebruikers hun browsers vernieuwen of opnieuw starten.

Parameter Beschrijving

Eerste dag van de
week

Stelt de eerste dag van de week in voor de planning.
De standaardwaarde is zondag. Verander deze instel-
ling niet als u al dienstrotaties hebt ingesteld en toe-
gewezen. Als u wel wijzigingen aanbrengt, moet u
nieuwe dienstrotaties maken om de wijziging te ver-
werken. Als agents hun dynamische planning heb-
ben voltooid, moet u alle dynamische planningen
opnieuw inplannen.

Aantal weken zicht-
baar in agent-
planningen

Stelt het aantal weken in het verleden en in de toe-
komst is dat wordt weergegeven in agentplanningen.

Standaardtijdzone Stelt de tijdzone in die standaard wordt gebruikt in
agentplanningen. Als u deze waarden opnieuw wij-
zigt, wordt deze toegepast op alle gebruikers die
vanaf dat punt worden geconfigureerd. U kunt de
gewijzigde tijdzone toepassen op alle huidige gebrui-
kers door te klikken op de knop Toepassen op alle
gebruikers.

Gebruikersaanvragen

Planners en beheerders kunnen aanvragen naar de server sturen om
verschillende schema- en planningsresultaten te verkrijgen. De aanvragen
kunnen in een wachtrij worden geplaatst en per stuk worden verwerkt.
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Opmerking:  Beheerders kunnen alle aanvragen zien. Planners kunnen
alleen de aanvragen zien die ze genereren.

Op de pagina Gebruikersaanvragen (Toepassingsbeheer > Gebruikersaanvragen)
worden alle verwerkte aanvragen vermeld. De lijst geeft het type aanvraag, de
tijd en datum waarop de aanvraag is ingediend, de naam van de gebruiker die
de aanvraag heeft ingediend, en de huidige status van de aanvraag weer.

De aanvragen kunnen worden gefilterd en op elke willekeurige kolom worden
gesorteerd. Aanvragen blijven in de lijst tot ze worden verwijderd.

Opmerking: Aanvragen die zijn gepland om op een latere datum en tijd te
worden uitgevoerd, worden aangegeven als Wachtend totdat ze worden
uitgevoerd.

Opmerking: Als een aanvraag voor vastleggen langer de status Wachtend
heeft dan redelijk lijkt, raadpleegt u het logbestand voor mogelijke
redenen waarom de aanvraag niet wordt verwerkt.

Aanvragen van gebruikers beheren

Standaard worden alle aanvragen weergegeven op de pagina
Gebruikersaanvragen, waarbij de meest recente aanvraag boven aan de lijst
wordt vermeld.

n Als u de lijst wilt filteren, voert u uw selectiecriteria in en klikt u op
Gebruikersaanvragen weergeven.

n Als u de lijst wilt sorteren, klikt u op een kolomkop om de tabel in oplo-
pende of aflopende volgorde te sorteren.

n Als u meer details over een aanvraag wilt zien, dubbelklikt u ergens in de
rij van de aanvraag om een pop-up met de details weer te geven.

n Als u een of meer aanvragen uit de lijst wilt verwijderen, schakelt u het
selectievakje naast de aanvraag in en klikt u op Verwijderen. Als u alle aan-
vragen wilt selecteren om ze te verwijderen, schakelt u het selectievakje
boven aan de tabel in.

136



Opmerking: U kunt geen aanvragen verwijderen die worden aangeduid
als In behandeling. Aanvragen met de aanduiding Geslaagd, Fout en
Wachtend kunnen wel worden verwijderd.

Toewijzingen overeenstemmingsstatus

Op de pagina Toewijzingen overeenstemmingsstatus (Toepassingsbeheer >
Toewijzingen overeenstemmingsstatus) kunt u aangeven welke agentstatussen
en redencodes bepalen of een agent wel of niet in overeenstemming is voor een
geplande activiteit, en welke planningsactiviteiten en agentstatussen worden
gebruikt voor het berekenen van de agentovereenstemmingspercentages.

De standaardinstellingen zijn de meest gebruikelijke methode voor het
berekenen van de overeenstemming en de beheerder hoeft deze niet te wijzigen.
Maar de instellingen kunnen desgewenst wel worden aangepast voor uw
contactcenter.

Voor agents wordt aangegeven of ze in overeenstemming zijn als ze een
agentstatus hebben die is toegewezen aan een bepaalde geplande activiteit. Als
ze een agentstatus hebben die niet is toegewezen aan de geplande activiteit,
wordt aangegeven dat ze niet in overeenstemming zijn.

Bijvoorbeeld: In de volgende afbeelding heeft een beheerder twee ACD-
agentstatussen, Buiten service (met redencode 2) en Niet gereed (met
redencodes 3 en 5), toegewezen aan de planningsactiviteit Toewijzing. Dit
betekent dat wanneer een agent is gepland met een toewijzingsactiviteit,
die agent de status Buiten service met redencode 2 of de agentstatus Niet
gereed met redencode 3 of 5 moet hebben om in overeenstemming te zijn.
Een andere agentstatus/redencode tijdens de geplande tijd betekent dat de
getoonde agent niet in overeenstemming is.
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De beheerder heeft ook bepaald dat het voor het berekenen van de score voor
het overeenstemmingspercentage niet uitmaakt of de agent wel of niet in
overeenstemming is voor de planningsactiviteit Toewijzing. De optie
Overeenstemming berekenen is ingesteld op “Nee”.

In de volgende tabel worden de kolommen vermeld die verschijnen op de
pagina Toewijzing overeenstemmingsstatus.

Naam Beschrijving

Toegewezen agent-
status

De agentstatus en de redencode die worden gebruikt
om de overeenstemming van de agent met de
geplande activiteit te berekenen.

Redencodes De redencodes die samenhangen met de agentstatus
en worden gebruikt om de overeenstemming van de
agent met de geplande activiteit te berekenen.

Overeenstemming
berekenen

Selecteer Ja voor het opnemen en Nee voor het uit-
sluiten van de tijdovereenstemmingsgegevens voor
de planningsactiviteit in de berekening van het over-
eenstemmingspercentage van de agent.

Planningskolommen

Toewijzingen overeenstemmingsstatus beheren

Als u wilt aanpassen hoe overeenstemming wordt weergegeven en berekend in
uw contactcenter, doet u het volgende.

1. Configureer voor elke planningsactiviteit ten minste één agentstatus
waarvan u wilt dat deze in overeenstemming is. Selecteer de juiste
agentstatus in de vervolgkeuzelijst voor agentstatus. Als u een
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agentstatusveld wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen. Als u een
agentstatusveld wilt verwijderen, selecteert u het veld en klikt u op
Verwijderen.

2. Configureer de redencodes waarvoor u wilt dat overeenstemming geldt
voor de planningsactiviteiten die redencodes gebruiken. Geldige waarden
zijn 1–65535.

l Een leeg veld betekent dat alle redencodes van toepassing zijn.

l Een streepje tussen de cijfers geeft een reeks aan. “1–3” betekent dat
redencodes 1, 2 en 3 van toepassing zijn.

l Een komma tussen cijfers verwijst naar specifieke cijfers. “1,3,5” bete-
kent dat redencodes 1, 3 en 5 van toepassing zijn.

l U kunt een combinatie van een reeks cijfers en specifieke cijfers
gebruiken, bijvoorbeeld “1–5,7,9,12”.

3. Selecteer de gewenste optie bij Overeenstemming berekenen. Selecteer Ja
voor het opnemen en Nee voor het uitsluiten van de tijdover-
eenstemmingsgegevens voor de planningsactiviteit in de berekening van
het overeenstemmingspercentage van de agent.

4. Klik op Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.

Klik op Opnieuw instellen om de instellingen voor Toewijzing
overeenstemmingsstatus terug te zetten op de standaardconfiguratie.

Toewijzing overeenstemmingsstatus voor niet-interactieve
servicewachtrijen

Overeenstemming kan worden berekend voor niet-interactieve
servicewachtrijen (bijvoorbeeld voor het afhandelen van e-mail van klanten).
Aangezien de standaardinstellingen zijn bedoeld voor servicewachtrijen die
interactieve klantcontacten ondersteunen, moet u aangepaste koppelingen
configureren voor alle ACD-statussen die agents kunnen hebben bij het
verwerken van niet-interactieve contacten.

Bijvoorbeeld: Uw contactcenter wil de volgende agentstatussen koppelen
aan de In service-activiteit voor een servicewachtrij die niet-interactieve
klantcontacten ondersteunt:

• Gereed beschikbaar
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• Spreken
• Werk na gesprek
• In de wacht
• Buiten service (redencode 10)
• Niet gereed (redencode 20)
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Mijn planning

Met de toepassing Mijn planning kunt u uw planning per dag, week of maand
weergeven.

Standaard geeft de toepassing Mijn planning de planning voor vandaag weer in
de Dagweergave met de tijdzone die voor u door de beheerder is
geconfigureerd. U kunt uw planning ook weergeven in de Week- en
Maandweergave voor elke datum waarvoor een planning is gemaakt.

Als u supervisor bent, kunt u uw eigen planning en de planningen van agents
in uw teams weergeven, en de tijdzone wijzigen waarin een planning wordt
weergegeven.

Activiteiten worden met kleuren gecodeerd al naar gelang hun type. De kleuren
worden geconfigureerd door de beheerder. Pauzes kunnen bijvoorbeeld paars
worden weergegeven en vergaderingen blauw. De kleurcodering is zichtbaar
voor elke planningsweergave die u kiest, als achtergrond voor het
activiteitenoverzicht of als streep of vierkant naast de activiteit.
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Mijn planning

Mijn planningsweergaven

Met de werkbalk Mijn planning kunt u uw planning per dag, week of maand
weergeven.

In de onderstaande afbeelding ziet u de werkbalk, de agendabalk en de koptekst
die zichtbaar is voor supervisors, planners en beheerders. De agentweergave is
identiek met uitzondering van de velden Agent selecteren en Tijdzone die
ontbreken op de werkbalk.

In de volgende tabel worden de functies van de werkbalk Mijn planning, de
agendabalk en de koptekst beschreven.

Veld Beschrijving

Werkbalk

Agent selecteren (Alleen supervisors, beheerders en planners)
Selecteer in de vervolgkeuzelijst de agent van
wie u de planning wilt weergeven.

Tijdzone selecteren (Alleen supervisors) Selecteer een tijdzone
waarin u de planning van een agent wilt weer-
geven. Standaard wordt uw tijdzone weer-
gegeven in de planning. Zie Rekening houden
met tijdzones voor een gedetailleerde uitleg
over tijdzones en hoe ze samenhangen met
planningen.
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Mijn planning

Veld Beschrijving

Dag/Week/Maand Klik om de gewenste planningweergave te
selecteren. De standaardweergave is Dag-
weergave voor de huidige datum. Klik op de
pijlen links en rechts om planningen in het
verleden of de toekomst te zien, of selecteer
een specifieke dag of maand in de agen-
dabalk.

Agendabalk

Maand en jaar Maand en jaar in de weergave worden aan de
linkerkant van de agendabalk getoond. U
kunt snel naar een andere datum navigeren
door te klikken op de maand en het jaar en
de gewenste periode te kiezen uit het
vervolgkeuzemenu.
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Mijn planning

Veld Beschrijving

Dagweergave/Weekweergave Klik op een specifieke datum in de 5 weken
met datums in de agendabalk om de
planning voor die datum weer te geven of
voor de week waarin die datum valt. Elke
datum heeft knopinfo met de dag van de
week. Klik op de pijlen links en rechts om
een andere maand te kiezen. De weergegeven
datum is rood gemarkeerd. De huidige datum
is zwart gemarkeerd. In de Weekweergave
worden details van elke activiteit
weergegeven als knopinfo als u de muis
boven de activiteit houdt.

De Dag- en Weekweergaven kunnen ook een
hyperlink bevatten die samenhangt met de
planningsactiviteit. Als u bijvoorbeeld bent
ingepland voor e-learning, klikt u op de
hyperlink in de planning om de
trainingswebsite voor de e-learning weer te
geven.
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Mijn planning

Veld Beschrijving

Maandweergave Klik op een maand in de 12 weergegeven
maanden om de planning voor die maand te
bekijken. Er worden zes weken weergegeven
in de Maandweergave, vanaf de week waarin
de eerste dag van de geselecteerde maand
valt. Klik op de pijlen links en rechts om een
ander jaar te kiezen. De weergegeven maand
is rood gemarkeerd. De huidige maand is
zwart gemarkeerd. De activiteiten voor de
planning van elke dag zijn beperkt tot vier
vermelde gebeurtenissen. Onder aan het
datumvierkant staat “Meer” als er meer dan
vier activiteiten voor die dag zijn. De hele
planning wordt samengevat in knopinfo wan-
neer u de muis boven de balk houdt boven
aan elk agendavierkant.

Koptekst

Betaald Het totale aantal betaalde uren die zijn
gepland voor de weergegeven dag, week of
maand.

Tijd (Alleen weekweergave) Geeft de planning van
elke dag weer en de lengte van elke activiteit
in een uurraster. Als een planning doorloopt
na middernacht, worden alle activiteiten na
middernacht weergegeven op de volgende
dag.
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Mijn planning

Veld Beschrijving

Gebeurtenis (Alleen weekweergave) Geeft de planning van
elke dag weer als een lijst met activiteiten.
Alle activiteiten voor de dienst worden weer-
gegeven op de dag waarop de dienst start, ook
als de dienst doorloopt na middernacht tot op
de volgende dag. Deze weergave wordt aan-
bevolen als u een planning wilt afdrukken.

Vandaag (Alleen week- en maandweergave) Klik om de
week of de maand weer te geven met de plan-
ning voor vandaag.

Pijlen links/rechts Klik om één dag, één week of één maand
terug of vooruit te gaan in de planning, afhan-
kelijk van de gebruikte weergave.

Rekening houden met tijdzones

Aan alle WFM-gebruikers is door de beheerder en weergavetijdzone
toegewezen. De standaardinstelling is de tijdzone waarin de WFM-server zich
bevindt (de tijdzone van de server). Voor een contactcenter met alleen locaties
in die tijdzone, wordt de standaardinstelling waarschijnlijk gebruikt voor alle
WFM-gebruikers. Als het contactcenter echter locaties heeft in meerdere
tijdzones, kan aan gebruikers in andere tijdzones dan die van de WFM-server
een gebruikerspecifieke weergavetijdzone worden toegewezen waardoor zij hun
planningen in lokale tijd zien.

Bijvoorbeeld: Als de WFM-server zich bijvoorbeeld in Chicago bevindt in
de zone Central Time, is de standaardtijdzone voor de server Central
Time. Agent A is in Chicago dus is de standaardtijdzone van de server zijn
weergavetijdzone. Agent B werkt echter in Los Angeles, waar de
weergavetijdzone is ingesteld op Pacific Time, en voor Agent C in New
York City is de weergavetijdzone ingesteld op Eastern Time. Alle drie
agents zien hun planningen in hun lokale tijdzone.
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Mijn planning

Het is van belang om te bedenken dat wanneer een supervisor de
weergavetijdzone verandert, alleen de tijdlabels (de uren) van de weergegeven
planning veranderen en niet de dag-/datumlabels. De dag-/datumlabels blijven
de geconfigureerde weergavetijdzone van de supervisor aangeven.
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Mijn planning

In de afbeelding hierboven wordt dezelfde planning in drie verschillende
tijdzones weergegeven. Bedenk wel dat hoewel de tijdlabels veranderen, de dag-
/datumlabels niet veranderen.

Als door de verschuiving in tijd de planning gedwongen naar een andere dag
wordt verplaatst, wordt dat weergegeven op de overzichtsbalk.

De dag-/datumlabels tonen de weergavetijdzone van de supervisor. De tijdlabels
tonen de tijdzone die is geselecteerd om de planning weer te geven.

Het is mogelijk voor de gebruikers om hun planningen weer te geven in een
andere tijdzone dan waar ze zich echt bevinden. Dit hangt ervan af hoe de
beheerder hun weergavetijdzones heeft geconfigureerd. Het gevolg hiervan is
dat de tijden in de toepassing en widget Mijn planning niet noodzakelijkerwijs
overeenstemmen met de lokale tijd op uw computer.

Supervisors, planners en beheerders zien hun planningen en de planningen
van de agents in hun team ook in de tijdzone die is toegewezen aan hun
gebruikersaccount. Als een supervisor bijvoorbeeld in de tijdzone Central Time
de planning weergeeft van een agent in de tijdzone Pacific Time, wordt de
planning van die agent weergegeven in Central Time, omdat dat de
weergavetijdzone van de supervisor is.

Supervisors, planners en beheerders kunnen bepalen welke tijdzone wordt
weergegeven in Mijn planning door dit te wijzigen in de vervolgkeuzelijst voor
tijdzones. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een supervisor de agentplanning
wil zien zoals de agent die ziet, met name als die agent ver van de supervisor
vandaan werkt en het tijdsverschil meer dan een paar uur bedraagt. In dat geval
selecteert de supervisor de lokale tijdzone van de agent uit de vervolgkeuzelijst
met tijdzones.

Opmerking: De tijdzone in de vervolgkeuzelijst Tijdzone selecteren is
niet de weergavetijdzone die is toegewezen aan de gebruiker waarvan de
planning wordt weergegeven in Mijn planning. Hiermee wordt alleen de
tijdzone aangeduid die de supervisor heeft geselecteerd om een
agentplanning te bekijken. De enige manier waarop u kunt achterhalen
wat de weergavetijdzone van de gebruiker is, is door deze op te zoeken in
het Gebruikersrecord van de gebruiker.
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Mijn planning

Een planning afdrukken

Gebruik de afdrukfunctie van uw browser om een planning af te drukken. De
aanbevolen weergave voor afdrukken is de Weekweergave waarin
dagplanningen worden weergegeven per gebeurtenis en niet op tijd.

Mogelijk moet u de standaard afdrukinstellingen wijzigen om een optimaal
resultaat te verkrijgen (paginastand, marges enzovoort aanpassen). Raadpleeg de
documentatie bij de browser over het werken met de afdrukinstellingen.

Uw planning openen buiten uw werk

Agents kunnen hun planning als ze niet op het werk zijn, weergeven via een e-
mailclient of een agendatoepassing op een mobiel apparaat of personal
computer. De e-mailclient of de agendatoepassing geeft uw WFM-planning
weer zoals deze in de WFM-interface verschijnt door het iCalendar-
gegevensbestand te lezen van de WFM iCalendar Service.

Opmerking: De functie iCalendar wordt alleen ondersteund voor agents,
niet voor supervisors, planners of beheerders.

Opmerking: Agents kunnen alleen hun eigen planning weergeven.

Opmerking: De kleurcodering die in de WFM-interface wordt gebruikt,
wordt niet weergegeven wanneer u de WFM-planning bekijkt op uw
mobiele apparaat of personal computer.

De volgende clients en apparaten worden ondersteund:

l Apple-apparaten als iPhone of iPad (in combinatie met de app Apple
Calendar)

l Microsoft Outlook

l Android-apparaten als een tablet of telefoon (in combinatie met een
agenda-app die een .ics-bestand kan lezen)
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Mijn planning

Raadpleeg de documentatie bij uw client of apparaat voor exacte instructies
voor het toevoegen of importeren van een agenda. Uw mobiele apparaat of e-
mailclient krijgt gewoonlijk toegang tot uw WFM-planning via een URL. Vraag
de beheerder om de juiste URL. De indeling van de URL is als volgt, waarbij
<basisserver> het IP-adres is van de WFM-basisserver:

https://<basisserver>:4430/calendar (secure) of
http://<basisserver>:8086/calendar (unsecure)

U wordt gevraagd om uw gebruikersnaam en wachtwoord. Dit zijn dezelfde
aanmeldgegevens die u opgeeft wanneer u zich aanmeldt bij WFM. Als u Active
Directory gebruikt, geeft u <domein>\<gebruikersnaam> op.

Dynamische planning voor agents

Met de functie voor dynamische planning kunt u uw eigen planning maken
voor specifieke weken als uw beheerder of planner dat zo heeft geconfigureerd.

Als u in een gebeurtenis voor dynamische planning bent opgenomen,
verschijnt er in uw dagelijkse planning een gebeurtenisuitzondering. De
uitzondering bevat een koppeling en als u daar op klikt, gaat u naar de pagina
Dynamische planning agent.

Opmerking: U kunt alleen een eigen planning maken tijdens deze
uitzondering. Als de tijd voorbij is, kunt u de pagina Dynamische planning
agent alleen maar bekijken, niet bewerken.

Wanneer u de pagina voor het eerst opent, ziet u het volgende:

n Werkregelparameters voor de planning die u gaat maken. Er zijn drie soor-
ten werkregels: uniform, hybride en variabel.

n Personeelspictogrammen die u een idee geven van de behoefte aan per-
soneel voor de intervallen die de tijden omvatten dat u aan uw dienst kunt
beginnen. In deze grafiek geven de parameters aan dat u met uw werk
kunt beginnen op elk tijdstip tussen 07:00 en 12:00 uur. De per-
soneelspictogrammen worden daarom weergegeven voor elk interval van
een halfuur tussen deze tijden.
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Mijn planning

n Een afteltimer geeft aan hoeveel tijd u nog hebt om uw planning te maken
en in te dienen. Zodra de afteltimer op nul staat, kunt u uw planning niet
langer bewerken of indienen.

Wanneer u uw planning selecteert, wordt deze afgebeeld als grijze balken onder
de sectie voor personeelspictogrammen.
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Mijn planning

Personeelspictogrammen

De personeelspictogrammen geven de relatieve behoefte aan personeel aan voor
de dienst die begint in dat interval.

Mogelijk wordt er een getal op een personeelspictogram weergegeven (als de
beheerder de dynamische planning zo heeft geconfigureerd dat er getallen in
de pictogrammen worden opgenomen). Het getal biedt dezelfde informatie als
het personeelspictogram en vormt slechts een alternatieve manier om die
informatie weer te geven.
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Het personeelspictogram en het getal worden bepaald op basis van het type
werkregel dat is geconfigureerd voor de dienst.

Werkregel Berekening

Uniform De gemiddelde behoefte aan personeel die wordt bere-
kend door te kijken naar de personeelsbehoefte op
alle werkdagen voor diensten die beginnen in dat
interval.

Hybride De gemiddelde behoefte aan personeel voor de duur
van de dienst voor de dag die begint in dat interval.

Variabel De gemiddelde behoefte aan personeel voor de gese-
lecteerde duur van de dienst voor de dag die begint
in dat interval. Wanneer u de pagina voor het eerst
weergeeft, is het pictogram gebaseerd op de gecon-
figureerde minimumduur van de dienst. Wanneer u
de duur van de dienst opgeeft, veranderen het pic-
togram en het getal.

Uw eigen planning maken

Belangrijk! U hebt slechts een beperkte tijd om uw planning te maken.
Houd de afteltimer in de gaten, zodat u niet in tijdnood raakt. Zodra de
timer op nul staat, kunt u uw planning niet langer bewerken of indienen.

Als u uw eigen planning wilt maken, voert u de volgende stappen uit:
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1. Klik op de koppeling in de dynamische-planningsuitzondering in uw
planning om de pagina Dynamische planning agent te openen.

2. Selecteer op basis van de werkregelparameters die rechts van het
planningsraster worden weergegeven, de begintijd voor elke dag dat u
werkt. Gebruik de personeelspictogrammen om na te gaan voor welke
diensten de vraag naar mensen het grootst is en kies op basis daarvan de
diensten die u wilt doen.

Voor dagen die opzij zijn gezet als vrije dagen, wordt een grijze kolom
weergegeven in plaats van personeelspictogrammen.

Als u uw planning maakt volgens een variabele werkregel en als u een
vrije dag mag selecteren, moet u voor die dag geen personeelspictogram
selecteren.

3. Wanneer voor elke dag in de week een dienst is geconfigureerd, wordt er
een vinkje weergegeven in het datumvak om aan te geven dat de
werkweek compleet is:

4. Als u meer dan één week wilt plannen, klikt u op de pijl-rechts naast het
datumvak om naar de volgende week te gaan en een planning voor die
week te maken.

Opmerking: Voor elke week die u plant, kan een ander type
werkregel gelden.

5. Wanneer u elke week hebt gepland, klikt u op Indienen.
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Met Agentplanningen kunnen supervisors de planning voor geselecteerde
agents beheren door de productieplanning bij te werken.

Het proces van het plannen van agenten voor niet-service activiteiten als
vergaderingen of trainingen, nadat er een planning is gegenereerd, wordt post-
productieplanning genoemd. Gebruik Agentplanningen om tijdstippen te
vinden waarop u agents kunt inplannen voor activiteiten zodat het
serviceniveau het minst wordt beïnvloed.

Standaard wordt Agentplanningen geopend op de datum van vandaag. U kunt
snel naar een andere datum navigeren door te klikken op de maand en het jaar
en de gewenste periode te kiezen uit het vervolgkeuzemenu.

Gebruik Agentplanningen om de volgende taken te voltooien:

n De beste tijd bepalen om een activiteit te plannen zodat deze het minste
invloed heeft op het serviceniveau, en de activiteit invoegen.

n Planningen ruilen tussen agents
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n De real-time overeenstemming en conformiteit en andere
prestatiegegevens controleren

U kunt alleen planningen bewerken voor de agents die zijn toegewezen aan een
team in de Hoofdweergave. Agents die niet zijn toegewezen aan een team in uw
Hoofdweergave, kunnen alleen worden weergegeven en hebben een
vergrendelpictogram naast hun naam.

Er verschijnt een pop-up wanneer u de muis op een planning plaatst op de
pagina Agentplanningen voor de optie Dag of Week. In de pop-up krijgt u
informatie over de identiteit van de agent, de begin- en eindtijd van de dienst
van de agent en het aantal uren waarvoor de agent wordt betaald.

Er verschijnt een pop-up wanneer u de muis op een geplande activiteit plaatst
op de pagina Agentplanningen voor de optie Uur. In de pop-up krijgt u
informatie over de activiteit, servicewachtrij of multivaardigheidsgroep, de
agent die is gekoppeld aan de activiteit, servicewachtrij of
multivaardigheidsgroep, de begin- en eindtijd van de activiteit, een antwoord op
de vraag of de activiteit al dan niet wordt betaald en de dienst.
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Opmerking: Soms verschijnt de pop-up om een onjuiste begin- of eindtijd
voor de activiteit aan te geven. De reden hiervoor is dat de activiteiten in
twee lagen staan. De onderste laag in de planningsweergave wordt
gebruikt voor serviceactiviteiten in service, overuren, toewijzing en
gesloten. De bovenste laag wordt gebruikt voor pauzes, lunches, projecten
en uitzonderingen. Als u echter de muis op een activiteit in de onderste
laag plaatst, geeft de pop-up de volledige lengte weer van de tijd van die
activiteit zonder rekening te houden met activiteiten in de bovenlaag die
er mogelijk mee samenvallen.

Werkbalk Agentplanningen

De werkbalk Agentplanningen bepaalt welke agents u ziet op de pagina
Agentplanningen. De velden en knoppen worden beschreven in de
onderstaande tabel.

Opmerking:  Voordat u een servicewachtrijgroep, servicewachtrij of team
hebt geselecteerd, is de pagina Agentplanningen leeg.

Veld/knop Beschrijving

Tijdzone selecteren Kies de gewenste tijdzone in de vervolgkeuzelijst.
Standaard wordt de tijdzone van de server in dit veld
weergegeven. Wanneer u deze waarde wijzigt, wordt
de geselecteerde tijdzone weergegeven in de rij Tijd-
zone. De tijdzone van de server verschijnt in de rij
Agents.
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Veld/knop Beschrijving

Selectiecriteria Kies de servicewachtrijgroep, de servicewachtrij of
het team om de planningen van die agents weer te
geven. Als u de agents wilt weergeven die zijn
gepland voor een multivaardigheidsgroep, selecteert
u de servicewachtrijen die zijn gekoppeld aan de mul-
tivaardigheidsgroep of het team van de agent. U kunt
de hele naam of een deel daarvan in het veld typen
om het gewenste item sneller te vinden. Dit veld
maakt geen onderscheid tussen hoofd- en kleine let-
ters.

Uw selectie blijft van kracht totdat u deze wijzigt.

Agents filteren Filter agents door letters in de naam van een agent te
typen. Als u bijvoorbeeld “br” invoert in het veld, wor-
den alleen namen weergegeven die de letters “br”
bevatten. Dit veld maakt geen onderscheid tussen
hoofd- en kleine letters.

Acties Met deze knop kunt u agentplanningen wijzigen
door activiteiten en ruilplanningen in te voegen. Hier-
mee kunt u ook met één klik naar de planning van
vandaag gaan om wijzigingen te verwijderen die u
hebt aangebracht maar nog niet opgeslagen en om
een optimale tijd te vinden voor een activiteit die u
wilt invoegen.

Opslaan De wijzigingen worden opgeslagen in de database en
de productieplanning wordt bijgewerkt.

Week/Dag/Uur Met deze knoppen kunt u de agentplanningen weer-
geven per week, dag of uur. Wijzigingen in datum en
weergave blijven van kracht tussen sessies.
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Tijdzones

Standaard geeft de pagina Agentplanningen de planningen weer in de tijdzone
van de server. Als u echter in de vervolgkeuzelijst Tijdzone een tijdzone
selecteert die verschilt van de tijdzone van de server, wordt er een rij
toegevoegd aan het planningsraster dat ook de tijdzone aangeeft.

Bijvoorbeeld: In de tijdzonerij in het onderstaande planningsraster ziet u
dat de tijdzone Amerika/Los Angeles is geselecteerd. Hierdoor is een rij
met de tijdzonenaam toegevoegd boven aan het planningsraster waarin de
planningstijden worden aangegeven in de servertijdzone. De toegevoegde
rij met de tijdzone is de enige plek waar de tijden van die tijdzone worden
weergegeven. In de rest van de planning wordt de tijdzone van de server
gebruikt.

Lijst met agents sorteren

Met het driehoekje in de kolomkop Agents bepaalt u hoe agents worden
gesorteerd in het planningsraster. U kunt agents in oplopende volgorde
sorteren op:
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n Voornaam

n Achternaam

n Aankomsttijd. Agents worden gesorteerd conform de eerste geplande
activiteit in de planning en vervolgens op hun voor- en achternaam.
Agents die beschikbaar zijn maar niet ingepland, worden vermeld na de
ingeplande agents, en agents die niet beschikbaar zijn en niet ingepland,
worden als laatste vermeld.

n Rang. Agents worden gesorteerd op basis van hun rang, zoals die is
toegewezen op de pagina Agents. Agents met een gelijkwaardige rang
worden vervolgens gesorteerd op hun voornaam.

n Begindatum bedrijf. Agents worden gesorteerd op hun anciënniteit bij het
bedrijf, waarbij de hoogste waarde eerst wordt vermeld.

n Begindatum afdeling. Agents worden gesorteerd op hun anciënniteit bij de
afdeling, waarbij de hoogste waarde eerst wordt vermeld.

De lijst met agents kan verder worden verfijnd door een agent boven aan de lijst
vast te zetten. Deze agent wordt dan niet meegenomen bij het sorteren en staat
altijd boven aan in de lijst met agents in de planning. U kunt meerdere agents
vastzetten. De agent die het laatst is vastgezet, wordt bovenaan weergegeven.

U zet een agent vast door de muis boven de naam van de agent te houden, en
vervolgens te klikken op het pictogram Vastmaken dat rechts van de cel
verschijnt (zie hieronder). Als u de agent weer wilt losmaken, klikt u nogmaals
op het pictogram. Vervolgens wordt de agent meteen weer gesorteerd op de
manier die voor de lijst met agents van toepassing is.

161



Agentplanningen

Laden

Een lade is een venster dat wordt geopend en gesloten als u klikt op een
bedieningselement op de pagina Agentplanningen.

Er zijn drie laden beschikbaar:

n De lade Overeenstemmingsgegevens voor een agent wordt weergegeven
als u klikt op de naam van een agent in de lijst Agents

n De lade Overeenstemming wordt weergegeven als u klikt op de pijl-rechts
(nummer 1 in de afbeelding) van de lijst Agents

n De lade Dekking wordt weergegeven als u klikt op de pijl (nummer 2 in de
afbeelding) onder de agendabalk

Opmerking: De lade Dekking is niet beschikbaar wanneer de
agentplanningen zijn gefilterd op servicewachtrijgroep of team.

Lade Overeenstemmingsdetails

De lade Overeenstemmingsdetails wordt geopend en gesloten als u op de naam
van een agent klikt in de lijst Agents. Hier ziet u in hoeverre de agent zich aan
de planning heeft gehouden sinds het begin van de dag. De overeenstemming
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wordt berekend op basis van de statusgegevens van de agent, die in real-time
van de ACD worden overgenomen. Daarom weerspiegelen de waarden
bovenaan in de lade Overeenstemmingsdetails (Gepland totaal, Gepland in
service, Werkelijk in service en Geen overeenstemming) de gegevens op het
tijdstip waarop u de lade hebt geopend en wijken ze mogelijk af van de waarden
in het detailgedeelte van het rapport. U kunt de gegevens in de lade vernieuwen
door de lade te sluiten en opnieuw te openen.

Gebruik de lade Overeenstemmingsdetails om deze taken uit te voeren:

l De geplande activiteiten van de agent vergelijken met de real-time
statistieken over de agent van de ACD.

l Overeenstemmingsstatistieken interpreteren

In de volgende tabel worden de velden van de lade Overeenstemmingsdetails
beschreven.
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Kolom Beschrijving

Overeenstemming % De overeenstemmingsscore voor de agent. Het per-
centage wordt per milliseconde bijgewerkt en weer-
gegeven als een decimale waarde.

Opmerking: Deze waarde kan afwijken van de
waarde A % in de lade Overeenstemming omdat
elke lade in een ander tempo wordt vernieuwd,
en omdat de waarden in de lade
Overeenstemming worden afgerond.

Conformiteit % De conformiteitsscore voor de agent. Het percentage
wordt per milliseconde bijgewerkt en weergegeven
als een decimale waarde.

Opmerking: Deze waarde kan afwijken van de
waarde C % in de lade Overeenstemming omdat
elke lade in een ander tempo wordt vernieuwd,
en omdat de waarden in de lade
Overeenstemming worden afgerond.

Gepland totaal De totale tijd die voor de agent is gepland om te wer-
ken op de geselecteerde datum. Als de geselecteerde
datum de huidige datum is, wordt de waarde bere-
kend tot het huidige tijdstip. Deze waarde omvat
alleen betaalde uren, niet onbetaalde uren.

Gepland in service De totale tijd dat de agent is ingepland en beschik-
baar is voor het afhandelen van gesprekken voor de
huidige datum tot nu toe. Wanneer agents in service
zijn, zijn ze gereed om een gesprek af te handelen of
zijn ze bezig met een gesprek.

Werkelijk in service De totale tijd dat de agent tot nu toe gereed is of
gesprekken afhandelt voor de huidige datum.
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Kolom Beschrijving

Geen over-
eenstemming

De totale tijd dat er tot nu toe geen overeenstemming
is voor de agent voor de huidige datum.

Gepland Een lijst met geplande activiteiten en hun begintijden
voor de geselecteerde dag.

Werkelijk l Agentstatus—De agentstatus van de ACD.

l Redencode—De redencode die samenhangt met
de statussen Buiten service en Niet gereed.

l In—Het tijdstip waarop de status voor de agent
begon.

Overeenstemming De tijd in overeenstemming voor elke agentstatus.
Als de geselecteerde datum de huidige datum is,
wordt de waarde berekend tot het huidige tijdstip.

Geen over-
eenstemming

De tijd niet in overeenstemming voor elke agent-
status. Als de geselecteerde datum de huidige datum
is, wordt de waarde berekend tot het huidige tijdstip.

Lade Overeenstemming

De lade Overeenstemming wordt geopend en gesloten als u klikt op de pijl
rechts van de lijst Agents. Dit geeft de agentgegevens in real-time weer en de
percentages voor overeenstemming en conformiteit voor de agents in de lijst.
Indien weergegeven, worden de gegevens elke 30 seconden ververst.
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WFM verzamelt in real-time agentstatusgegevens van de ACD en vergelijkt deze
met de agentplanningen om de percentages voor overeenstemming en
conformiteit te berekenen.

Opmerking: De percentages voor overeenstemming en conformiteit in de
lade Overeenstemming worden elke 30 seconden bijgewerkt en afgerond
naar een geheel getal. Deze percentages kunnen afwijken van de
percentages die worden weergegeven in de lade Overeenstemmingsdetails
omdat elke lade met een ander tempo wordt ververst, en de lade
Overeenstemmingsdetails geeft de percentages voor overeenstemming en
conformiteit weer als decimalen in plaats van als een geheel getal.

In de volgende tabel worden de velden van de lade Overeenstemming vermeld.
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Veld Beschrijving

Agenten De naam van de agent.

Rode of groene bal Een groene bal geeft aan dat de agent werkt in over-
eenstemming met de planning. Een rode bal geeft
aan dat de agent niet werkt in overeenstemming met
de planning.

Activiteit plannen De huidige geplande activiteit van de agent.

Agentstatus De ACD-agentstatus van de agent.

Redencode De redencode (indien van toepassing) met betrekking
tot de ACD-status van de agent.
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Veld Beschrijving

A % Het percentage overeenstemming voor de agent.

Overeenstemming is het percentage van de tijd dat
agents werken volgens hun planningen. Bij het
berekenen van de overeenstemming houdt WFM
rekening met aankomst- en vertrektijden, pauzes,
lunches en de tijd die is besteed aan geplande
activiteiten. Vervolgens wordt de werkelijke activiteit
vergeleken met de geplande activiteit voor elke
milliseconde van de dienst. Een agent bijvoorbeeld
die staat gepland om in service te zijn op 09:00 en
zich af te melden op 16:00, en die zich aan die
planning voor de gehele dag houdt, is 100 procent in
overeenstemming.

Overeenstemming wordt berekend volgens deze
formule:

[(geconfigureerde minuten
planningsovereenstemming – minuten niet in
overeenstemming) ÷ geconfigureerde minuten
planningsovereenstemming] × 100

Waarbij “geconfigureerde minuten voor
planningsovereenstemming” de som is van de tijd
die is gepland voor activiteiten waarvoor de kolom
Overeenstemming berekenen in de toepassing
Toepassingsbeheer is ingesteld op Ja.

Opmerking: Als de formule een negatief getal
oplevert, geeft het veld een nul weer.
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Veld Beschrijving

C % Het percentage conformiteit voor de agent.

Conformiteit is het percentage van de tijd dat een
agent de juiste hoeveelheid tijd werkt, ongeacht de
tijd van de dag waarop de agent werkt. Bij de
planningsconformiteit wordt geen rekening
gehouden met aankomst- en vertrektijden. Een agent
die bijvoorbeeld is ingepland van 08:00 tot 16:00,
maar in plaats daarvan werkt van 10:00 tot 18:00
conformeert zich wel aan de planning maar heeft
geen overeenstemming.

Conformiteit wordt berekend volgens deze formule:

(totale tijd dat een agent in de status gereed, in
gesprek, in de wacht of bezet is) ÷ (totale momenteel
geplande tijd in service) × 100

Onder tijd in service vallen niet lunch, pauzes,
projecten of uitzonderingen.

Lade Dekking

De lade Dekking is alleen van toepassing op interactieve servicewachtrijen. U
opent en sluit de laden door te klikken op de pijl onder de agendabalk.

De lade Dekking bestaat uit vier weergaven:

n Dekking: Gepland (standaardweergave)

n Dekking: Verlaging

n Dekking: Nieuwe prognose

n Intraday: Gegevens

Gebruik de lade Dekking om te bekijken hoe WFM voorspelt welke
servicewachtrij voldoet voor elke dag en elk interval. U ziet hier of uw prognose
correct is in vergelijking met de productieplanningen u kunt wijzigingen
aanbrengen in de post-productieplanning.

169



Agentplanningen

Opmerking: De gegevens voor het serviceniveau op alle dekkingspagina's
worden berekend op basis van de dagtotalen in de uur- en dagweergaven
en de weektotalen in de weekweergave.

Op basis van de cijfers in de lade Dekking kunt u de planning bewerken om het
algemene doel voor het serviceniveau te verbeteren. U kunt bijvoorbeeld de
pauze voor een agent 30 minuten later opnieuw inplannen als er een
bezettingsprobleem is. Deze planningsflexibiliteit kan veel verschil maken voor
het handhaven van het doel voor het dagelijkse serviceniveau.

De meetwaarden in dit vervolgmenu worden automatisch bijgewerkt wanneer u
de productieplanning wijzigt.

U kunt kiezen welke informatie in een dekkingsgrafiek wordt weergegeven door
de gegevensknoppen links van de grafiek op aan of uit te zetten. U ziet of een
knop is ingeschakeld als de rand van de knop verandert van lichtgrijs in
donkergrijs.

Er verschijnt een pop-up wanneer u op een balk klikt in een van de
dekkingsladen.

De informatie in de pop-up wordt in detail besproken in de volgende tabel.

Veld Beschrijving

Prognose Het aantal agents en het serviceniveaupercentage dat
wordt verwacht voor het interval.
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Veld Beschrijving

Gepland Het aantal agents en het serviceniveaupercentage dat
is gepland voor het interval.

Opmerking: Als een agent wordt gepland voor
een multivaardigheidsgroep, wordt het
servicewachtrijgewicht van die agent
toegevoegd aan het aantal geplande agents. Als
de servicewachtrij bijvoorbeeld een gewicht
heeft van 30% in de multivaardigheidsgroep,
wordt met een agent die wordt gepland voor de
multivaardigheidsgroep, 0,3 geplande agent
toegevoegd aan die servicewachtrij.

Werkelijk Het aantal agents en het serviceniveaupercentage dat
is gerealiseerd voor het interval.

Verlaging Het aantal agents nadat de verlaging is toegepast op
het aantal geplande agents en het ser-
viceniveaupercentage dat wordt verwacht voor dat
aantal agents.

Nieuwe prognose Het aantal agents voor de nieuwe prognose op basis
van het aantal contacten en de gemiddelde ver-
werkingstijd in de nieuwe prognose gezien het
gewenste doel voor het serviceniveau (percentage en
seconden).

% doel serviceniveau Het percentage voor het doel van het serviceniveau.

% verlaging Het verlagingspercentage dat wordt toegepast op het
interval.

% nieuwe prognose Het percentage voor het serviceniveau van de nieuwe
prognose.
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Weergave Dekking: Gepland

De weergave Dekking: Gepland is de standaardweergave in de lade Dekking.
Deze geeft aan in hoeverre de servicewachtrij voldoet aan het doel van het
serviceniveau door real-time gegevens te vergelijken met de productieplanning.

De grafiek kan één of alle van de volgende gegevens weergeven door de van
toepassing zijnde gegevensknoppen op aan of uit te zetten:

n Gepland serviceniveau %

n Doel serviceniveau %

n Werkelijk serviceniveau %

n Geplande agents

n Prognose agents

n Agents werkelijk

In het linkervenster worden ook de volgende cijfers aangegeven voor de
geselecteerde tijdsperiode:
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n % doel serviceniveau

n % gepland serviceniveau

n Geannuleerde gesprekken

De dekkingsgrafiek interpreteren

De weergave Dekking: Gepland bevat een gestapeld staaf- en lijndiagram voor
een bepaalde dag. De staven en lijnen hebben een kleurencodering om de
interpretatie te vereenvoudigen. Elke staaf vertegenwoordigt een interval van 15
minuten in de dag- en uurweergaven en een interval van 60 minuten in de
weekweergave.

In de volgende tabel worden de kleuren beschreven die in de gestapelde staaf
worden gebruikt voor elk interval.

Kleur Geplande agents

Lichtblauw Aantal agenten dat is gepland.

Donkerblauw Werkelijk aantal agents.

Rood Prognose voor het aantal agents geeft aan dat er een
tekort aan agents is.

Groen Prognose voor het aantal agents geeft aan dat er een
overschot aan agents is.

Om te bepalen wanneer een activiteit het beste kan worden ingevoegd,
vergelijkt u Geplande agents met Prognose agents in de dekkingsgrafiek. U kunt
het verschil gebruiken om het aantal agents te bepalen dat beschikbaar is voor
de geplande activiteit zonder de dekking te beïnvloeden.

Als er extra agents beschikbaar zijn, kunt u een activiteit plannen zonder
gevolgen voor het gewenste serviceniveau. Als er tijdens het interval van 10:30
tot 11:00 bijvoorbeeld een overschot is van 4 geplande agents, kunt u op dat
moment een vergadering van 30 minuten plannen voor 4 agents.

Als er minder agents gepland zijn dan de prognose vereist, moet u de
planningen van de agents wijzigen om aan de planningsvereiste te voldoen.

In de volgende tabel worden de lijnen beschreven die worden gebruikt voor de
verschillende serviceniveaus. De grafiek geeft de score weer voor het geplande,
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gewenste en werkelijke serviceniveau. U kunt de werkelijke serviceniveauscores
vergelijken met het geplande serviceniveau en het doel voor het serviceniveau
om te bepalen wat er werkelijk gebeurt in het contactcenter. De grafiek geeft
aan in hoe verre het contactcenter het doel voor het serviceniveau heeft
behaald.

Lijn Serviceniveau

Lichtblauwe lijn Gepland serviceniveau %

Gestreepte blauwe
lijn

Doel serviceniveau %

Donkerblauwe lijn Werkelijk serviceniveau %

Weergave Dekking: Verlaging

De weergave Dekking: Verlaging toont de effecten van krimp op de
mogelijkheid van de planning om te voldoen aan het serviceniveau. U kunt het
percentage verlaging aanpassen om te zien wat voor invloed dat heeft op het
voldoen aan het doel van het serviceniveau.
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De grafiek kan één of alle van de volgende gegevens weergeven door de van
toepassing zijnde gegevensknoppen op aan of uit te zetten:

n % verlaging serviceniveau

n Doel serviceniveau %

n Werkelijk serviceniveau %

n Verlaging agents

n Prognose agents

n Agents werkelijk

Het veld % Verlaging toont altijd het geconfigureerde
verlagingspercentage,ongeacht of de planning wel of niet werd uitgevoerd met
de toegepaste verlaging. Indien een planning wordt uitgevoerd zonder verlaging
of de mate van verlaging is ingesteld op 0, en wanneer daarna het
verlagingspercentage na het plaatsvinden wordt gewijzigd, wordt vervolgens het
huidige verlagingspercentage weergegeven.

U kunt dat percentage naar boven en beneden aanpassen om te zien hoe die
wijzigingen van invloed zijn op de planning, en die informatie gebruiken om te
besluiten of de planning moet worden aangepast zodat aan het doel van het
serviceniveau wordt voldaan.

Om het verlagingspercentage aan te passen doet u het volgende:

1. Wijzig in het veld Verlaging % met de pijl-omhoog of pijl-omlaag het
percentage in een nieuwe waarde.

2. Klik ergens in de grafiek om het nieuwe verlagingspercentage toe te
passen op elke interval. De grafiek wordt bijgewerkt en drukt het nieuwe
verlagingspercentage uit.

De waarde in het veld Verlaging % verandert weer in de standaardwaarde
wanneer u het venster vernieuwt. U kunt het gewijzigde verlagingspercentage
niet opslaan,

Weergave Dekking: Nieuwe prognose

De weergave Dekking: Nieuwe prognose toont de invloed van de
herprognosegegevens op de dekkingsgegevens zodat planningen kunnen
worden bewerkt op basis van wat de herprognosegegevens aangeven wat er
mogelijk kan gebeuren.
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Opmerking: Het zoomniveau moet zijn ingesteld op Uur om de weergave
Dekking: Nieuwe prognose weer te geven.

De grafiek kan één of alle van de volgende gegevens weergeven door de van
toepassing zijnde gegevensknoppen op aan of uit te zetten:

n Serviceniveau nieuwe prognose

n Doel serviceniveau %

n Werkelijk serviceniveau %

n Geplande agents

n Agents nieuwe prognose

n Agents werkelijk

Intraday: Gegevens

De weergave Intraday: Gegevens toont de werkelijke gegevens in vergelijking
met de prognose in het grafiekformulier.
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Opmerking: Het zoomniveau moet zijn ingesteld op Uur om de weergave
Intraday: Gegevens weer te geven.

De grafiek kan één of alle van de volgende gegevens weergeven door de van
toepassing zijnde gegevensknoppen op aan of uit te zetten:

n Serviceniveau %—Gepland, Doel en Werkelijk (altijd beschikbaar)

n Aangeboden contacten—Prognose, Werkelijk en Nieuwe prognose
(beschikbaar wanneer u op de knop Weergeven in grafiek klikt in de lade
Aangeboden contacten)

n Gemiddelde afhandelingstijd—Prognose, Werkelijk en Nieuwe prognose
(beschikbaar wanneer u op de knop Weergeven in grafiek klikt in de lade
Gemiddelde afhandelingstijd)

n Agents—Gepland, Prognose, Werkelijk en Nieuwe prognose (beschikbaar
wanneer u op de knop Weergeven in grafiek klikt in de lade Agents)
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n Serviceniveau—Nieuwe prognose (beschikbaar wanneer u op de knop
Weergeven in grafiek klikt in de lade Serviceniveau)

De gegevens die worden gebruikt voor het opstellen van de grafiek, zijn
beschikbaar in de vorm van tabellen in laden onder aan de grafiek. De
tabelladen tonen de volgende gegevens met intervallen van 30 minuten:

n Aangeboden contacten (Prognose, Werkelijk en Nieuwe prognose)

n Gemiddelde afhandeltijd (Prognose, Werkelijk en Nieuwe prognose)

n Agents (Prognose, Gepland, Werkelijk en Nieuwe prognose)

n Serviceniveau (Prognose, Gepland, Werkelijk en Nieuwe prognose)

De tabelgegevens kunnen worden geëxporteerd naar CSV-indeling door te
klikken op het downloadpictogram voor CSV rechts van het label Cijfers.

Activiteit invoegen

In het dialoogvenster Activiteit invoegen kunt u een activiteit toevoegen aan de
planning voor de agent.
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In de volgende tabel worden de velden in het dialoogvenster Activiteit invoegen
beschreven.

Veld Beschrijving

Agenten De agents die bij deze activiteit zijn betrokken. Klik
op het veld Agentselectie om een of meer agents in
de lijst te selecteren. Alleen agents die zijn toe-
gewezen aan het team in de Hoofdweergave, wor-
den in deze lijst weergegeven.

Verwijderen Hiermee verwijdert u een of meer agents uit de lijst.

Bereik Kies een optie voor datumbereik, Begin- en eindtijd
of Begintijd met duur.

Begintijd De tijd en de datum waarop de activiteit begint.

l Veld Tijd—Geeft standaard 12:00 u weer. U
kunt de begintijd in stappen van 5 minuten
opgeven in het tijdveld of u kunt de starttijd
selecteren uit de vervolgkeuzelijst in stappen
van een half uur.

l Veld Datum—De gekozen datum voor de
activiteit. De standaarddatum is vandaag.

Duur De duur van de activiteit in uren (uren) en minuten
(min). De optie verschijnt alleen als u Begintijd met
duur selecteert.

Eindtijd De tijd en de datum waarop de activiteit eindigt.

l Veld Tijd—Geeft standaard 12:00 u weer. U
kunt de begintijd in stappen van 5 minuten
opgeven in het tijdveld of u kunt de starttijd
selecteren uit de vervolgkeuzelijst in stappen
van een half uur.

l Veld Datum—De gekozen datum voor de
activiteit. De standaarddatum is morgen.
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Veld Beschrijving

Activiteit selecteren Selecteer het type activiteit die moet worden inge-
voegd in de planning.

Zoekcriteria Selecteer het type van de activiteit. Het veld Type
selecteren wordt alleen weergegeven voor acti-
viteiten die verder kunnen worden gespecificeerd.

Betaald Schakel het selectievakje Betaald in als de geplande
activiteit telt voor het gewerkte aantal uren per
week voor de agent. Het selectievakje wordt
standaard in- of uitgeschakeld afhankelijk van de
activiteit die u selecteert.

Planningsuitzondering
toewijzen

Alleen ingeschakeld wanneer u Uitzondering selec-
teert als de activiteit. Schakel het selectievakje in als
u de planningsuitzondering wilt opslaan in de lijst
met planningsuitzonderingen van de agent zodat
wanneer de planning opnieuw wordt uitgevoerd, de
uitzondering wordt weergegeven in de planning
van de agent. Als u het selectievakje niet inschakelt,
gaat de uitzondering verloren wanneer de planning
opnieuw wordt uitgevoerd.

Een activiteit invoegen

Volg deze stappen om een activiteit in te voegen in een of meer planningen van
de agent. Geef de agentplanning voor de gewenste servicewachtrijgroep, de
gewenste servicewachtrij of het gewenste team weer.

1. Voer op de pagina Agentplanningen een van de volgende handelingen
uit:

l Kies Acties > Activiteit invoegen van de werkbalk Agentplanningen
om een leeg dialoogvenster Activiteit invoegen weer te geven.

l Klik met de rechtermuisknop op de gewenste geplande activiteit
van de agent in de planning en selecteer Invoegen om het
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dialoogvenster Activiteit invoegen weer te geven met informatie
over de ingevoerde, geplande activiteit.

2. Geef de gewenste gegevens op in de velden in het dialoogvenster en klik
op Invoegen om de nieuwe activiteit in te voegen in de planning van de
agent.

3. Klik op Opslaan om de wijziging in de planning op te slaan.

Planning ruilen

In het dialoogvenster Planning ruilen kunt u de planningen voor twee agents
omruilen.
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U kunt roosters ruilen voor dezelfde dag, verschillende dagen of meerdere
dagen. Wanneer agentplanningen worden geruild, geldt voor een planning die
doorloopt na middernacht, dat de agent begint met werken op de dag waarop de
planning begon.

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

Type ruil Het type ruil voor deze actie. U hebt de volgende
opties:

l Zelfde dag: planningen op dezelfde dag
omruilen. Wanneer u deze optie kiest,
verschijnt het veld Planningsdatum. Deze optie
is standaard geselecteerd. U kunt bijvoorbeeld
deze optie gebruiken om planning van Agent A
07:00–15:00 te ruilen met planning van Agent B
09:00–17:00 op dezelfde dag.

l Verschillende dagen—Planningen ruilen op
twee dagen. Wanneer u deze optie kiest,
verschijnen de velden Vanaf datum en Tot
datum. Deze optie werkt op precies dezelfde
manier als de optie Dezelfde dag, alleen dan op
twee verschillende dagen. Als u bijvoorbeeld 23-
1-12 kiest in het veld Datum Vanaf en 25-1-12 in
het veld Datum Tot, worden de planningen van
agent A op maandag (23e) en woensdag (25e)
geruild met de planningen van agent B op
maandag en woensdag.

l Meerdere dagen—Planningen voor meerdere
dagen ruilen. Wanneer u deze optie kiest,
verschijnen de velden Begindatum en
Einddatum. Als u bijvoorbeeld 23-1-12 opgeeft bij
Begindatum en 27-1-12 bij Einddatum, ruilt u de
planning van agent A voor maandag (23e) van
7.00 tot 15.00 u met die van agent B voor
maandag (23e) van 9.00 tot 17.00 u plus dinsdag
(24e), woensdag (25e), donderdag (26e) en
vrijdag (27e).
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Veld Beschrijving

Agentgegevens De agenten die bij de ruil zijn betrokken.

l Van agent—De eerste agent waarvoor u de
planning wilt ruilen.

l Tot agent—De tweede agent waarvoor u de
planning wilt ruilen.

Alleen agents die zijn toegewezen aan het team in de
Hoofdweergave worden weergegeven in de lijst Van
agent of Tot agent.

Datums De datums waarop de ruil betrekking heeft. De moge-
lijke ruildatums zijn:

l Planningsdatum—De datum waarvoor u de
planningen wilt ruilen. Geef de datum op in de
indeling dd/mm/jjjj of klik op het veld en kies
de datum in het pop-upvenster Agenda.

l Vanaf datum—De eerste geplande datum
waarop de ruil betrekking heeft.

l Tot datum—De tweede geplande datum waarop
de ruil betrekking heeft.

l Begindatum—De eerste dag van de dienst die u
wilt ruilen.

l Einddatum—De laatste dag van de dienst die u
wilt ruilen.
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Veld Beschrijving

Agentplanningen De planningen voor beide agenten worden naast
elkaar weergegeven zodat u de agentplanningen kunt
vergelijken voordat u op Toepassen klikt.

l Van agentplanning—De huidige planning van
de eerste agent.

l Tot agentplanning—De huidige planning van de
tweede agent.

U krijgt informatie over de beschikbaarheid, teams,
tijdzone, uitzonderingen, servicewachtrijen,
overlappende diensten en vaardigheidskoppelingen
van de agent met wie u een ruil wilt uitvoeren (Tot-
agent) en die informatie kan u helpen te bepalen of
een ruil haalbaar is.

Planningen ruilen tussen agents

Planningen tussen twee agents ruilen:

1. Klik op Acties > Planning ruilen om het dialoogvenster Planning ruilen
weer te geven.

2. Vul de velden in.

3. Klik op Toepassen. De geruilde planningen worden onmiddellijk toe-
gepast op de productieplanning.

Opmerking: Beide agents moeten zijn opgenomen in een planning die
wordt uitgevoerd tijdens de duur van de ruil, om planningen te kunnen
ruilen.

Optimale tijd vinden

Met het dialoogvenster Optimale tijd vinden kunt u de beste tijd vinden in de
planning van de agent om een activiteit in te voegen zodat deze zo min
mogelijk gevolgen heeft voor het serviceniveau.
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In de volgende tabel worden de velden in het dialoogvenster Optimale tijd
vinden beschreven.

Veld Beschrijving

Begindatum Geef de begindatum op van het datumbereik waarin
de activiteit moet plaatsvinden. Standaard is dit de
eerste dag van de week waarvoor de weergegeven
planning geldt. U kunt een datum kiezen binnen deze
week.

Einddatum Geef de einddatum op van het datumbereik waarin
de activiteit moet plaatsvinden. Standaard is dit het
einde van de week waarvoor de weergegeven plan-
ning geldt. U kunt elke gewenste datum kiezen bin-
nen de week.

Begintijd De vroegste tijd waarop de activiteit kan starten.
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Veld Beschrijving

Eindtijd De laatste tijd waarop de activiteit kan starten.

Duur De tijdsduur van de activiteit.

Aantal agents Het aantal agents dat u op deze activiteit wilt inzetten.

Een optimale tijd vinden

Klik op Analyseren nadat u de velden in het dialoogvenster Optimale tijd hebt
ingevuld. WFM zoekt de beste tijden voor de activiteit en vermeldt deze in het
vervolgmenu Analyseresultaten.
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In de tabel Analyseresultaten worden de mogelijke tijdsvakken voor de activiteit
vermeld. De tabel bevat de volgende velden:

Veld Beschrijving

Datum Datum van het tijdvak.

Begintijd Begintijd van het tijdvak.

Eindtijd Eindtijd van het tijdvak.
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Veld Beschrijving

Agents in service Het aantal agents dat dienst heeft gedurende het hele
tijdvak.

Gepland Het aantal agents dat is ingepland voor het tijdvak. Ze
kunnen met verschillende taken bezig zijn: dienst,
pauze, vergadering enzovoort.

Verschil De positieve of negatieve ruimte tussen de prognose
voor het aantal agents en het werkelijke aantal
geplande agents. Een positief aantal duidt op over-
bezetting en een negatief aantal op onderbezetting.

Gebruik deze waarden om te bepalen welk tijdvak u het beste voor de activiteit
kunt gebruiken.

Klik vervolgens op het nummer met de hyperlink in de velden Agents in
service of Geplande agents in het geselecteerde tijdvak. Hiermee opent u het
dialoogvenster Activiteit invoegen waarin de velden voor Bereik automatisch
zijn ingevuld op basis van uw tijdvakselectie.
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De namen van de agents die in de tabel Analyseresultaten waren aangeduid als
Agents in service of Gepland, worden in het deelvenster Agents vermeld.
Selecteer de agents die u voor de activiteit wilt inzetten, vul de gedeelten
Uitzonderingstoewijzing en Activiteit in, en klik vervolgens op Invoegen en
Opslaan om de activiteit toe te voegen aan de planningen voor deze agents.

Planningen aanpassen met behulp van slepen en
neerzetten

U kunt de begin- en eindtijden van de planning van een agent wijzigen, en de
geplande activiteiten verplaatsen binnen de planning voor een dag met behulp
van slepen en neerzetten.

Dubbelklik terwijl de planning per uur wordt weergegeven op de planningsbalk
van de agent om het slepen en neerzetten te starten. Wanneer u dat doet, wordt
de planningsbalk in tweeën gesplitst. Algemene tijd, zoals de Tijd in service,
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wordt aangegeven door de onderste balk en specifieke tijd, zoals uitzonderingen
en pauzes, wordt aangegeven door de bovenste balk.

n Gebruik de cursor om de uiteinden van de onderste balk naar links of
rechts te slepen om de begin- en eindtijden te wijzigen.

n Op de bovenste balk kunt u de cursor gebruiken om een geplande
activiteit naar een nieuwe tijd te slepen.

Opmerking: Een gebeurtenisuitzondering voor dynamische planning die
zich buiten de Tijd in service van de agent bevindt, kan niet worden
verplaatst.

Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan die u in de planning hebt
aangebracht. Indien u de aangebrachte wijzigingen wilt annuleren en ze nog
niet hebt opgeslagen, klikt u op de browserknop Vernieuwen om de pagina met
de oorspronkelijke planning opnieuw te laden.

Dynamische planning

Als agents zo zijn geconfigureerd dat ze hun eigen planning kunnen maken
met de functie voor dynamische planning, zijn de aangevraagde planningen
beschikbaar om te worden gecontroleerd en bewerkt door beheerders en
planners voordat de daadwerkelijke planning wordt uitgevoerd.

U kunt als volgt een pagina voor dynamische planning van een agent
controleren en bewerken:

1. Selecteer op de werkbalk de optie Planningen en plannen > Mijn plan-
ning.

2. Selecteer de agent van wie u de pagina voor dynamische planning wilt
weergeven en ga vervolgens naar de planning op de dag waarop de agent
de gebeurtenisuitzondering voor dynamische planning heeft ontvangen.

3. Klik op de koppeling in de uitzondering om de pagina weer te geven.

4. Controleer en bewerk de planning naar wens en klik vervolgens op Indie-
nen.
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Zie de volgende pagina's voor informatie over dynamische planning voor
agents:

Dynamische planning voor agents

Personeelspictogrammen

Uw eigen planning maken
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Planning

De toepassing Planning wordt gebruikt om verdelingen, prognoses en
planningen te genereren.

Het planningsproces volgt deze stappen:

n Historische gegevens worden gebruikt voor het genereren van een ver-
deling

n De verdeling en de historische gegevens worden gebruikt voor het gene-
reren van een prognose

n Op basis van de prognose wordt vervolgens een planning gemaakt

Navigeren op de pagina Planning

Op de pagina Planning worden prognoses en verdelingen weergegeven in
grafische en tabelindeling.
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In de volgende tabel worden alle genummerde gebieden in de afbeelding van
de pagina Prognose beschreven.

Bijschrift Beschrijving

1 Klik op Vensters beheren om de grafieken en tabellen die op
deze pagina worden weergegeven, te configureren. Zie Ven-
sters beheren voor meer informatie.

2 Bepaal hier het zoomniveau. Klik op I, W of M om uw
gegevens weer te geven op:

l Interval (I). Gegevens worden per interval van een half
uur weergegeven voor één dag.

l Week (W). Gegevens worden weergegeven met inter-
vallen van 3 uur voor 7 dagen.

l Maand (M). Gegevens worden per dag weergegeven
voor elke dag van de maand.

De zoominstelling is alleen aanwezig in de weergave
Prognose.

3 Selecteer de datum (prognoses) of dag (verdelingen), ser-
vicewachtrij en de specifieke prognose of verdeling die u wilt
weergeven in deze drie vervolgkeuzelijsten.

4 Met de lange schuifregelaar voor de weergave kunt u het
gewenste gegevensbereik weergeven. Schuif de schuif-
regelaar omhoog of omlaag om de weergegeven datums
(week- of maandweergave) of weergegeven uren (inter-
valweergave) te wijzigen.

5 Bediening grafiek/tabel. Klik op de linkerknop (grafiek) of
rechterknop (tabel) om af te wisselen tussen de twee gege-
vensweergaven in het venster.

6 Horizontale grafiek. Klik op deze knop om de grafiek hori-
zontaal weer te geven in plaats van in de standaard verticale
indeling.
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Bijschrift Beschrijving

7 Gegevenspunten. Selecteer een punt op een lijn in de grafiek
zodat de bijbehorende waarde wordt gemarkeerd (het omge-
keerde is ook waar:  selecteer een waarde in de tabel en het
bijbehorende punt op een lijn wordt gemarkeerd). De lijnen
hebben dezelfde kleur als de kolomkop van de gegevens die
ermee samenhangen in de tabel. Als u de aanwijzer boven
het gegevenspunt houdt, verschijnt er een tekstvak met infor-
matie. In de intervalweergave kunt u gegevenspunten naar
links en naar rechts slepen om hun waarden te wijzigen. Zie
Een prognose of een verdeling bewerken voor meer infor-
matie.

Vensters beheren

Gebruik Vensters beheren om te configureren wat er wordt weergegeven op
een prognose- of verdelingspagina.
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In de volgende tabel worden alle genummerde gebieden in de afbeelding van
Vensters beheren beschreven.

Bijschrift Beschrijving

1 Klik op de knop om een nieuw venster toe te voegen.

2 Met deze vier pictogrammen kunt u een venster verplaatsen,
kopiëren en verwijderen. Van links naar rechts kunt u met
de pictogrammen:

l Dit venster naar links verplaatsen

l Een kopie van dit venster toevoegen

l Dit venster verwijderen

l Dit venster naar rechts verplaatsen

3 Geef een naam op om het venster aan te duiden.

4 Dit is een lijst met alle beschikbare meetwaarden die worden
weergegeven in het venster. Ze zijn geselecteerd als ze in
witte tekst worden weergegeven en niet geselecteerd wan-
neer de tekst zwart is (zie het venster rechts met één niet-
geselecteerde meetwaarde).

5 Schakel dit selectievakje in om acroniemen voor de meet-
waarden te gebruiken in plaats van de volledige namen als
de kopteksten voor de tabelkolommen. Als u dit selecteert
voor een grafiek, heeft dat geen effect op de grafiek. Het is
alleen van toepassing voor tabellen.

Een prognose of een verdeling bewerken

Prognoses en verdelingen kunnen op verschillende manieren worden bewerkt.

Lijnen slepen in de grafiek

In een intervalweergave kunt u de gegevenspunten op de lijnen in de grafiek
slepen om de waarden die deze gegevenspunten vertegenwoordigen, te
verhogen of te verlagen.
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Opmerking: U kunt geen lijnen slepen in een grafiek die horizontaal
wordt weergegeven.

n Prognoses: U moet de gegevens op het zoomniveau Interval (I) weergeven
om de prognosegegevens te bewerken. Houd er rekening mee dat u geen
werkelijke gegevens (zoals Werkelijke contacten) of het aantal ingeplande
agents (Geplande agents) kunt bewerken.

n Verdelingen: Verdelingen worden alleen weergegeven op het zoomniveau
Interval en kunnen dus worden bewerkt. U kunt niet de ver-
houdingsgegevens voor de contacten bewerken, maar wel de andere waar-
den in de verdeling.

Gegevens in de tabel bewerken

U kunt de velden in de tabel bewerken. Aangebrachte wijzigingen worden
meteen weergegeven in de grafiek.

n Dubbelklik op een tabelcel om deze te bewerken. Druk op Tab om naar
een andere cel te gaan of druk op Enter om de nieuwe waarde door te voe-
ren.

n Druk op Tab om een cel naar rechts te gaan.

n Druk op Shift+Tab om een cel naar links te gaan.

n Druk op Enter om telkens één cel naar beneden te gaan.

n Druk op Shift+Enter om telkens één cel naar boven te gaan.

Gegevens in de tabel kopiëren en plakken
(missing or bad snippet)

Een correctiefactor toepassen op een kolom

U kunt een correctiefactor toepassen om elke waarde in een kolom van de
prognosetabel met hetzelfde percentage te bewerken. Als u bijvoorbeeld de
waarden in een kolom met 20% wilt verhogen, past u een correctiefactor toe
van 1,2.

Dubbelklik op de kolomkop en geef de gewenste waarde op in het
dialoogvenster om de correctiefactor toe te passen. Het dialoogvenster is alleen

198



Planning

beschikbaar voor kolommen die u op deze manier kunt bewerken. Deze functie
is niet beschikbaar voor verdelingen.

Verdelingen

Een verdeling bestaat uit de contactgegevens voor één week voor elk interval
van 30 minuten van de dag. De gegevens omvatten het volgende:

n Contactverhouding—Percentage van het totale aantal contacten van de dag

n Contactverdeling—Aantal ontvangen contacten

n Gemiddelde gesprekstijd—Gemiddelde gespreks- of verwerkingstijd

n Gemiddelde werktijd—Gemiddelde werktijd na het contact

De verdeling bepaalt het algemene contactpatroon voor een servicewachtrij, op
welke dagen en uren het volume hoog is en op welke dagen en uren het
volume laag is.

Zo genereert WFM een verdeling:

1. WFM berekent het gemiddelde aantal contacten dat is ontvangen in de
referentieperiode voor elk planningsinterval voor elke dag van de week
die is geselecteerd in de verdelingsaanvraag. Dagen met speciale
gebeurtenissen worden genegeerd.

Bijvoorbeeld: Als u het gemiddelde contactvolume wilt berekenen
voor het interval van 08:30 tot 09:00 op maandag, neemt WFM het
totaal voor het volume van het interval 08:30 tot 09:00 voor elke
maandag in de referentieperiode en deelt dit door het totale aantal
maandagen in de referentieperiode.

2. WFM deelt vervolgens het resultaat voor elk half uur door het gemid-
delde aantal contacten dat voor de hele dag is ontvangen om het per-
centage dagelijkse contacten vast te stellen dat gedurende dit interval
binnenkomt.

3. WFM berekent de gemiddelde waarden voor gesprekstijd (interactieve
servicewachtrijen) of verwerkingstijd (niet-interactieve servicewachtrijen)
en de werktijd na gesprek per contact voor elk half uur.
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Bijvoorbeeld: Als u de gemiddelde gesprekstijd/verwerkingstijd wilt
berekenen voor het interval 08:30 tot 09:00 op maandag, neemt
WMF het totaal van de gesprekstijd/verwerkingstijd voor elk
contact tussen 09:00 en 09:30 voor elke maandag in de
referentieperiode en deelt dit door het aantal contacten om de
gemiddelde gesprekstijd/verwerkingstijd te berekenen. WFM
gebruikt dezelfde methode om de gemiddelde werktijd te
berekenen.

De toekomst is echter niet altijd een herhaling van het verleden. Door
toekomstige gebeurtenissen kan de verdeling van contacten veranderen. Als u
weet dat komende gebeurtenissen van invloed zijn op de verdeling, kunt u de
verdeling aanpassen met deze gebeurtenissen. Voor elk interval van een half
uur kunt u het aantal contacten wijzigen, dat waarschijnlijk binnenkomt, de
gemiddelde gesprekstijd of verwerkingstijd en de gemiddelde werktijd na het
contact. Zie Een prognose of een verdeling bewerken voor meer informatie.

Richtlijnen voor het genereren van een verdeling

Het kiezen van een passende referentieperiode is belangrijk voor het genereren
van een verdeling die geschikt is voor uw prognoseperiode.

U kunt één keer een verdeling genereren en deze hergebruiken voor elke
prognose of elke keer een nieuwe verdeling genereren als u een prognose
genereert. Een verdeling en een prognose worden automatisch gekoppeld. Een
servicewachtrij kan slechts één productieverdeling en één productieprognose
tegelijk hebben.

Het type verdeling dat u genereert, hangt af van het type servicewachtrij
waarvoor u de verdeling genereert. Gebruik de volgende richtlijnen bij het
genereren van een verdeling:

n Als uw dagelijkse of wekelijkse contactgegevens sterk fluctueren, kiest u
een langere referentieperiode. Als uw contactgegevens tamelijk stabiel
zijn, kiest u een kortere referentieperiode.

n Als uw contactgegevens tamelijk stabiel of seizoensgebonden zijn, kiest u
een langere referentieperiode uit dezelfde periode in het voorgaande jaar.
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n Als u ten minste één jaar aan historische gegevens hebt en uw bedrijf en
de routeringspatronen niet drastisch zijn veranderd, gebruikt u een refe-
rentieperiode van een jaar eerder die vergelijkbaar is met de prog-
noseperiode. Dit omvat seizoensfluctuaties.

n Als u minder dan een jaar aan historische gegevens hebt of als de situatie
in uw contactcenter aanzienlijk is veranderd, kiest u een recentere periode
die waarschijnlijk contactgegevens bevat die vergelijkbaar zijn met de prog-
noseperiode.

n Als de contactgegevens tamelijk stabiel zijn gedurende het jaar, kunt u een
aantal maanden werken zonder een nieuwe verdeling te maken.

n Als de contactgegevens frequent veranderen of seizoensschommelingen
laten zien, moet u misschien ten minste elke maand een nieuwe verdeling
genereren of elke keer dat u een prognose maakt.

Opmerking: Verdelingen negeren datums in uw referentieperiode
waaraan speciale gebeurtenissen zijn toegewezen en datums die zijn
gemarkeerd als sluitingsdagen.

Verdelingen beheren

Op de pagina Verdelingsaanvragen (Planningen en plannen > Planning >
Verdeling > Nieuwe aanvraag) doet u het volgende:

n Een aanvraag voor productieverdeling indienen

n Een bestaande benoemde verdelingsaanvraag indienen

n Een nieuwe benoemde verdelingsaanvraag indienen

De productieverdeling wordt standaard gebruikt om een prognose te genereren
(hoewel u in plaats daarvan kunt opgeven dat een benoemde verdeling wordt
gebruikt). Er kan slechts één productieverdeling zijn.

Daarentegen kunnen er meerdere benoemde verdelingen zijn. Benoemde
verdelingen worden gebruikt om te analyseren hoe verschillende
omstandigheden van invloed zijn op contactvolumes en agentplanningen. Een
benoemde verdeling kan net als een productieverdeling worden gegenereerd
met historische gegevens, maar een productieverdeling kan ook zonder
historische gegevens worden gegenereerd en handmatig worden gevuld.
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Opmerking: Als het contactvolume en de verdeling in uw contactcenter
stabiel zijn, hoeft u slechts één verdeling en één prognose te genereren en
geen benoemde verdelingen te gebruiken.

Een productieverdeling genereren

Als u een productieverdeling wilt genereren, voert u de volgende stappen uit:

1. Selecteer op de pagina Verdelingsaanvraag de optie Een pro-
ductieverdelingsaanvraag indienen.

2. Selecteer een of meer servicewachtrijen. Voor de vermelde beschikbare
servicewachtrijen is het selectievakje "Genereer geen prognoses of plan-
ningen voor deze servicewachtrij" niet ingeschakeld op de pagina Ser-
vicewachtrijen.

3. Geef de begin- en einddatum op van de gewenste referentieperiode. De
referentieperiode bevat historische gegevens die sterke overeenkomsten
vertonen met de datums waarvoor u een prognose genereert. De refe-
rentieperiode moet gegevens bevatten voor elke geselecteerde dag van de
week. Als er geen gegevens zijn, vult WFM deze periodes met nullen.

4. Selecteer de dagen van de week in waarvoor u een verdeling wilt bere-
kenen. Standaard wordt elke dag van de week geselecteerd.

5. Bepaal of u wilt dat de standaardtijden van de servicewachtrij (Gemid-
delde gesprekstijd en Gemiddelde werktijd na gesprek) worden bijgewerkt
op basis van deze verdeling.

6. Plan wanneer u de aanvraag wilt uitvoeren. Standaard wordt de aanvraag
meteen uitgevoerd.

7. Klik op Uitvoeren.

Nadat de aanvraag is uitgevoerd, kunt u de verdeling weergeven en bewerken.

Een benoemde verdeling genereren

Gebruik de pagina Verdelingsaanvraag om een benoemde verdelingsaanvraag
te verzenden. Met de aanvraag kan een nieuwe benoemde verdeling worden
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gegenereerd of een bestaande benoemde verdeling worden hergebruikt om die
benoemde verdeling te overschrijven met nieuwe gegevens.

Als u een benoemde verdeling wilt genereren, voert u de volgende stappen uit:

1. Selecteer op de pagina Verdelingsaanvraag de gewenste optie: dien een
nieuwe benoemde verdelingsaanvraag in of dien een bestaande
benoemde verdelingsaanvraag in.

2. Selecteer een servicewachtrij. Bedenk dat u wel meerdere ser-
vicewachtrijen selecteert voor een productieverdeling maar dat u slechts
één servicewachtrij kunt selecteren voor een benoemde verdeling.

3. Geef een unieke naam op voor de benoemde verdeling als dit een nieuwe
aanvraag is of selecteer de naam van de bestaande benoemde verdeling
als u de naam van een bestaande benoemde verdeling hergebruikt.

4. Geef de begin- en einddatum op van de gewenste referentieperiode. De
referentieperiode bevat historische gegevens die sterke overeenkomsten
vertonen met de datums waarvoor u een prognose genereert. De refe-
rentieperiode moet gegevens bevatten voor elke geselecteerde dag van de
week. Als er geen gegevens zijn, vult WFM deze periodes met nullen.

5. Selecteer de dagen van de week in waarvoor u een verdeling wilt bere-
kenen. Standaard wordt elke dag van de week geselecteerd.

6. Bepaal of u wilt dat de standaardtijden van de servicewachtrij (Gemid-
delde gesprekstijd en Gemiddelde werktijd na gesprek) worden bijgewerkt
op basis van deze verdeling.

7. Plan wanneer u de aanvraag wilt uitvoeren. Standaard wordt de aanvraag
meteen uitgevoerd.

8. Klik op Uitvoeren.

Nadat de aanvraag is uitgevoerd, kunt u de verdeling weergeven en bewerken.

Een benoemde verdeling beheren

Nadat een benoemde verdeling is uitgevoerd, kunt u ze bewerken maar ook een
aantal andere acties ondernemen. Deze acties worden uitgevoerd met de
knoppen rechtsboven op de pagina Verdeling.

Met deze knoppen kunt u:
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l De bewerkte productie- of benoemde verdeling opslaan.

l De naam van de benoemde verdeling wijzigen. Met deze functie kopieert u
niet de verdeling, maar wijzigt u de naam. Na de verandering ziet u niet
meer de oude naam in de lijsten met benoemde verdelingen voor deze ser-
vicewachtrij.

l De benoemde verdeling verwijderen.

l De benoemde verdeling kopiëren naar de productie. Deze functie over-
schrijft de gegevens in de bestaande productieverdeling met de gegevens
uit deze benoemde verdeling. Als de benoemde verdeling bijvoorbeeld
alleen gegevens bevat voor maandag en dinsdag, maar de pro-
ductieverdeling gegevens voor elke dag van de week, bevat de pro-
ductieverdeling na het kopiëren ook alleen gegevens voor maandag en
dinsdag.

l Exporteer de gegevens in de productie- of benoemde verdeling als een
CSV-bestand met de naam export.csv om ze te openen in een spread-
sheettoepassing als Excel. De geëxporteerde gegevens hebben betrekking
op de momenteel weergegeven dag. Als u gegevens wilt exporteren voor
de hele week, doet u dat met één dag tegelijk.

Een verdeling weergeven

Als u een verdeling wilt weergeven, voert u de volgende stappen uit:

1. Selecteer Verdeling op de pagina Planning.

2. Selecteer de servicewachtrij waarvoor u de verdeling hebt uitgevoerd.

3. Selecteer de productie of benoemde verdeling. De verdeling verschijnt in
tabel- en grafiekvorm.

4. Selecteer de dag van de week die u wilt weergeven in de vervolgkeuzelijst
of schuif door de weergegeven gegevens naar boven of naar beneden.
Klik op de zwarte balk onderaan om de gegevens van de volgende dag
weer te geven of op de zwarte balk bovenaan voor de gegevens van de
vorige dag.

Gegevens in het verdelingsoverzicht

De gegevens in de rij met het verdelingsoverzicht worden berekend volgens de
beschrijving in de volgende tabel.
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Kolom Overzicht berekening

Contactverhouding Totaal kolomwaarden

Verdeling contacten Totaal kolomwaarden

Gemiddelde gespreks-
tijd

Gewogen gemiddelde per contact

Gemiddelde werktijd Gewogen gemiddelde per contact

Prognoses

Een prognose is een voorspelling voor het aantal contacten dat een
contactcenter ontvangt gedurende een bepaalde tijdsperiode.

WFM werkt met historische contactgegevens om een verdeling te genereren en
gebruikt vervolgens de historische gegevens en de verdeling om een prognose
te genereren. Op basis van de prognoses wordt vervolgens een planning
gemaakt.

Het prognoseproces

Als u een prognose wilt maken, voert u de volgende taken uit.

Een referentieperiode selecteren

WFM gebruikt historische gegevens voor een prognose van toekomstige
vereisten. U moet de referentieperiode met de historische gegevens aangeven
die sterke overeenkomsten vertoont met de periode waarvoor u een prognose
genereert.

Een referentieperiode geeft per week of seizoen bepaalde patronen aan die
waarschijnlijk plaatsvinden tijdens de prognoseperiode. Als u een
referentieperiode kiest uit een jaar dat voorafgaat aan de prognoseperiode, geeft
dit vaak de beste afspiegeling van de patronen per week en seizoen.

Als u de historische gegevens wilt zien die beschikbaar zijn voor de
servicewachtrij en de door u overwogen referentieperiode, gebruikt u de pagina
Historische gegevens weergeven en bewerken.

Een verdeling genereren
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Genereer een verdeling voor de geselecteerde servicewachtrij en
referentieperiode.

De verdeling bewerken

Indien nodig kunt u de verdeling bewerken. Als u bijvoorbeeld verwacht dat het
contactvolume op een bepaalde dag van de week in de prognoseperiode lager is,
verlaagt u het contactvolume op die dag in de verdeling.

Opmerking: Als een speciale gebeurtenis is toegewezen aan die dag,
normaliseert WFM  het contactvolume zodat de verdelingen nauwkeuriger
zijn. U hoeft de verdeling dan niet handmatig aan te passen.

De prognose genereren

Wanneer u de prognoseaanvraag indient, voert WFM de volgende stappen uit:

1. Past correcties toe voor eventuele speciale gebeurtenissen die u hebt toe-
gewezen voor de servicewachtrij in de historische referentieperiode.

2. Genereert het gemiddelde contactvolume voor elke dag van de week op
basis van de gegevens in de referentieperiode.

3. Als u ervoor hebt gekozen om trends te gebruiken, bepaalt WFM het
trendpercentage per dag en past het de volumeprognoses dien-
overeenkomstig aan.

4. Past het verwachte volume voor elke dag aan met de correctiefactor.

5. Past de contactverhouding uit de verdeling toe voor elk interval van de
dag. Contacten worden herverdeeld voor niet-interactieve ser-
vicewachtrijen waarvoor gelijkmatige of proportionele verdeling wordt
gebruikt tijdens gesloten uren. In alle andere gevallen wordt het aantal
contacten bepaald door te kijken naar de contacten die binnenkomen tij-
dens de open uren van de servicewachtrij. Als de servicewachtrij gesloten
is tijdens een interval, is het aantal contacten nul.

6. De verwachte contacten voor elk interval worden vermenigvuldigd met
de gemiddelde verwerkingstijd om de hoeveelheid verwerkingstijd voor
de agents te ramen.

7. Voert een statistische analyse uit van de ramingen voor de ver-
werkingstijd van de agent en de doelen voor het serviceniveau om het
aantal vereiste agents per interval te bepalen.
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Opmerking: Als er een datum in de prognoseperiode is met een vaste
datumkoppeling, gebruikt WFM het volume van de referentiedatum van
de vaste datumkoppeling, maar is de verdeling van dat contactvolume per
interval voor de dag afkomstig van de verdeling.

De prognose controleren

Als u denkt dat de prognosewaarden niet kloppen, bewerkt u de prognose.

Prognoses beheren

Op de pagina Prognoseaanvraag (Planningen en plannen > Planning >
Verdeling > Nieuwe aanvraag) doet u het volgende:

n Een aanvraag voor productieprognose indienen

n Een bestaande benoemde prognoseaanvraag indienen

n Een nieuwe benoemde prognoseaanvraag indienen

Er kan slechts één productieprognose zijn, maar meerdere benoemde
prognoses.

Een productieprognose genereren

Als u een productieprognose wilt genereren, voert u de volgende stappen uit:

1. Selecteer op de pagina Prognoseaanvraag de optie Een aanvraag voor een
productieprognose indienen.

2. Selecteer de begin- en einddatums van de periode waarop de prognose
betrekking heeft.

3. Selecteer het type servicewachtrij.

4. Selecteer een of meer servicewachtrijen waarvoor de prognose bestemd
is. De beschikbare servicewachtrijen hebben het door u geselecteerde
type en het selectievakje "Genereer geen prognoses of planningen voor
deze servicewachtrij" is niet ingeschakeld op de pagina Servicewachtrijen.

5. Selecteer de te gebruiken verdeling. Als u meerdere servicewachtrijen
hebt geselecteerd, moet dit de productieverdeling zijn. Als u één ser-
vicewachtrij hebt geselecteerd, kan dit de productieverdeling of een
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benoemde verdeling zijn. Welk type verdeling u ook kiest, deze moet zijn
uitgevoerd voor de geselecteerde servicewachtrijen.

6. Als u trends wilt gebruiken om de prognose te berekenen, schakelt u het
selectievakje Trends gebruiken bij het berekenen van de prognose  in. Zie
Trends in prognoses gebruiken voor meer informatie over de berekening
van de trend.

7. Als u het selectievakje Trends gebruiken bij het berekenen van de prog-
nose hebt ingeschakeld, voert u twee referentiebereiken in die moeten
worden gebruikt om de trend te berekenen. Bereik 1 moet eerder plaats-
vinden dan Bereik 2 en de twee bereiken mogen elkaar niet overlappen.
Als u het selectievakje Trends niet hebt ingeschakeld, voert u de begin-
en einddatums van de referentieperiode in.

8. Kies de bron voor de waarden van de contactafhandeltijd die worden
gebruikt om de prognose te berekenen. U kunt de waarden voor Gemid-
delde gesprekstijd en Gemiddelde werktijd na gesprek gebruiken die zijn
berekend voor de geselecteerde verdeling, of de waarden die zijn inge-
voerd op de pagina Servicewachtrijen van elke servicewachtrij waarvoor
deze prognose geldt.

9. Indien gewenst voert u een correctiefactor in om het verwachte con-
tactvolume naar boven of beneden bij te stellen. De standaardwaarde is
1,0 wat geen wijziging betekent.

10. Voor interactieve servicewachtrijen: Als u de doelstelling voor het ser-
viceniveau wilt configureren met intervallen, schakelt u het selectievakje
De doelstelling van het serviceniveau configureren in. Als u dit selecteert,
wordt een tabel weergegeven die de doelstelling voor het serviceniveau
bevat. Als de prognose geldt voor één servicewachtrij, geeft de tabel de
standaarddoelstelling voor het serviceniveau weer die is geconfigureerd
op de pagina Servicewachtrijen van die servicewachtrij. Als de prognose
geldt voor meerdere servicewachtrijen, geeft de tabel een stan-
daarddoelstelling voor het serviceniveau weer van 80% en 20 seconden.
Vervolgens kunt u desgewenst het percentage voor het serviceniveau per
interval wijzigen. Voor niet-interactieve servicewachtrijen:  Als u de
afhandelingsdrempel wilt configureren, schakelt u het selectievakje De
doelstelling van het serviceniveau configureren in. Als u dit selecteert,
wordt het veld Afhandelingsdrempel weergegeven. Geef het aantal
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minuten (van 0 tot 4320) op waarbinnen contacten moeten worden ver-
werkt.

11. Plan wanneer u de aanvraag wilt uitvoeren. Standaard wordt de aanvraag
meteen uitgevoerd.

12. Klik op Uitvoeren.

Nadat de aanvraag is uitgevoerd, kunt u de prognose weergeven en bewerken.

Als u een prognose wilt weergeven, voert u de volgende stappen uit:

1. Selecteer Prognose op de pagina Planning.

2. Selecteer de datum van de prognose.

3. Selecteer de servicewachtrij waarvoor u de prognose hebt uitgevoerd.

4. Selecteer Productieprognose. De prognose verschijnt in tabel- en gra-
fiekvorm.

Een benoemde prognose genereren

Gebruik de pagina Prognoseaanvraag om een benoemde prognoseaanvraag te
verzenden. Met de aanvraag kan een nieuwe benoemde prognose worden
gegenereerd of een bestaande benoemde prognose worden hergebruikt om die
benoemde prognose te overschrijven met nieuwe gegevens.

Als u een benoemde prognose wilt genereren, voert u de volgende stappen uit:

1. Selecteer op de pagina Prognoseaanvraag de optie Een nieuwe, benoemde
prognoseaanvraag indienen.

2. Selecteer de begin- en einddatums van de periode waarop de prognose
betrekking heeft.

3. Selecteer het type servicewachtrij.

4. Selecteer de servicewachtrij waarvoor de prognose bestemd is. De beschik-
bare servicewachtrijen hebben het door u geselecteerde type en het selec-
tievakje "Genereer geen prognoses of planningen voor deze
servicewachtrij" is niet ingeschakeld op de pagina Servicewachtrijen.

5. Voer een unieke naam in voor de prognose.

6. Selecteer de te gebruiken verdeling. Dit kan de productieverdeling zijn of
een benoemde verdeling voor de geselecteerde servicewachtrij.
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7. Als u trends wilt gebruiken om de prognose te berekenen, schakelt u het
selectievakje Trends in.

8. Als u het selectievakje Trends hebt ingeschakeld, voert u twee refe-
rentiebereiken in waarmee de trend wordt berekend. Bereik 1 moet eer-
der plaatsvinden dan Bereik 2 en de twee bereiken mogen elkaar niet
overlappen. Als u het selectievakje Trends niet hebt ingeschakeld, voert u
de begin- en einddatums van de referentieperiode in.

9. Kies de bron voor de waarden van de contactafhandeltijd die worden
gebruikt om de prognose te berekenen. U kunt de waarden voor Gemid-
delde gesprekstijd en Gemiddelde werktijd na gesprek gebruiken die zijn
berekend voor de geselecteerde verdeling, of de waarden die zijn inge-
voerd op de pagina Servicewachtrijen van de servicewachtrij waarvoor
deze prognose geldt.

10. Indien gewenst voert u een correctiefactor in om het verwachte con-
tactvolume naar boven of beneden bij te stellen. De standaardwaarde is
1,0 wat geen wijziging betekent.

11. Voor interactieve servicewachtrijen: Als u de doelstelling voor het ser-
viceniveau wilt configureren met intervallen, schakelt u het selectievakje
Doelstellingen serviceniveau in. Als u dit selecteert, wordt een tabel weer-
gegeven die de standaarddoelstelling voor het serviceniveau bevat die is
geconfigureerd op de pagina Servicewachtrijen voor de desbetreffende
servicewachtrij. Vervolgens kunt u desgewenst het percentage voor het
serviceniveau per interval wijzigen. Voor niet-interactieve ser-
vicewachtrijen:  Als u de afhandelingsdrempel wilt configureren, scha-
kelt u het selectievakje Doelstellingen serviceniveau in. Als u dit
selecteert, wordt het veld Afhandelingsdrempel weergegeven. Geef het
aantal minuten (van 0 tot 4320) op waarbinnen contacten moeten wor-
den verwerkt.

12. Plan wanneer u de aanvraag wilt uitvoeren. Standaard wordt de aanvraag
meteen uitgevoerd.

13. Klik op Uitvoeren.

Nadat de aanvraag is uitgevoerd, kunt u de prognose weergeven en bewerken.

Als u een prognose wilt weergeven, voert u de volgende stappen uit:
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1. Selecteer Prognose op de pagina Planning.

2. Selecteer de datum van de prognose.

3. Selecteer de servicewachtrij waarvoor u de prognose hebt uitgevoerd.

4. Selecteer de benoemde prognose. De prognose verschijnt in tabel- en gra-
fiekvorm.

Opmerking: In eerdere versies van WFM kon u een combinatie van een
benoemde prognose/benoemde verdeling selecteren. Als u WFM vanaf
een eerdere versie hebt geüpgraded naar de huidige versie, worden deze
combinaties van benoemde prognoses/benoemde verdelingen nu vermeld
in de vervolgkeuzelijst Prognose als <prognosenaam>-<verdelingsnaam>.

Trends in prognoses gebruiken

Wanneer u ervoor kiest om een prognose te genereren met trends, berekent
WFM een jaarlijks groeicijfer voor het contactvolume op basis van twee
referentieperioden die elkaar niet overlappen.

Bij het kiezen van referentieperioden moet rekening worden gehouden met
seizoensschommelingen in de historische gegevens. Als de historische
gegevens per seizoen wisselen, kunt u het beste dezelfde gedeelten van twee
verschillende jaren gebruiken om de trend te bepalen.

Trends zijn exponentieel. Dit betekent dat als het contactcenter een jaarlijkse
groei van 5% kent in het contactvolume, de groei over twee jaar 10,25% zal zijn
(van 1,05 in het kwadraat = 1,1025).

Voor elk van de twee trendreferentieperioden wordt het gemiddelde
contactvolume voor elke dag van de week berekend, naast de middelste datum
voor elke dag van de week. De middelste datum voor een dag van de week is het
middelste exemplaar voor die dag in het datumbereik. Als er bijvoorbeeld vijf
woensdagen in de referentieperiode zijn, is de middelste woensdag het derde
exemplaar voor die dag.

Verder worden voor elke referentieperiode een algeheel gemiddeld
contactvolume en een gemiddelde datum berekend. Vervolgens worden de
resultaten voor de twee referentieperioden gecombineerd om een groeicijfer en
een groeiduur te geven. Op basis hiervan wordt het jaarlijkse groeicijfer
berekend.
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Stel bijvoorbeeld dat de twee referentieperioden de volgende gemiddelde
contactvolumes en gemiddelde datums opleveren:

Dag van de week Middelste datum Gemiddeld contactvolume

Zondag 15-07-2012 400

Maandag 16-07-2012 3000

Dinsdag 17-7-2012 2800

Woensdag 18-7-2012 2600

Donderdag 19-7-2012 2160

Vrijdag 20-7-2012 2200

Zaterdag 21-7-2012 2000

TOTAAL 18-7-2012 2200

Referentieperiode 1 (01-07-2012 tot enmet 04-08-2012)

Dag van de week Middelste datum Gemiddeld contactvolume

Zondag 20-01-2013 425

Maandag 21-01-2013 3126

Dinsdag 15-01-2013 2940

Woensdag 16-01-2013 2730

Donderdag 17-01-2013 2544

Vrijdag 18-01-2013 2310

Zaterdag 19-01-2013 2095

TOTAAL 18-01-2013 2310

Referentieperiode 2 (01-01-2013 tot enmet 04-02-2013)
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Voor elke dag van de week en de totale gemiddelden berekent WFM de
groeifactor en de groeiperiode (in jaren met 365,2425 als de lengte van één jaar).
Tot slot berekent WFM het jaarlijkse groeicijfer met de formule:

waarbij de groeifactor en de groeiperiode worden berekend op basis van de
twee trendperioden met referentiegegevens.

Dag van de week

Groeiperiode

(dagen)

Groeiperiode

(jaren) Groeifactor

Jaarlijkse groei-

factor

Zondag 519 0,517464 1,0625 1,124296

Maandag 519 0,517464 1,0420 1,082753

Dinsdag 182 0,498299 1,0500 1,102867

Woensdag 182 0,498299 1,0500 1,12867

Donderdag 182 0,498299 1,0600 1,124047

Vrijdag 182 0,498299 1,0500 1,102867

Zaterdag 182 0,498299 1,0475 1,097604

TOTAAL 184 0,503775 1,0500 1,101694

Berekening van jaarlijkse groeifactor

Deze jaarlijkse groeifactoren (per dag van de week en per totale factor als er
geen gegevens zijn voor een bepaalde dag van de week) vormen de
prognosetrend.

Gegevens in het prognoseoverzicht

De gegevens in de rij met het prognoseoverzicht worden berekend volgens de
beschrijving in de volgende tabel.
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Kolom Overzicht berekening

Prognose contacten Totaal kolomwaarden

Prognose agents Gewogen gemiddelde per periode

Gemiddelde gesprekstijd
prognose

Gewogen gemiddelde per contact

Prognose gemiddelde werk-
tijd

Gewogen gemiddelde per contact

Prognose serviceniveau % Gewogen gemiddelde per contact

Prognose serviceniveau tijd Gewogen gemiddelde per contact

Geplande agents Gewogen gemiddelde per periode

Werkelijke contacten Totaal kolomwaarden

Agents werkelijk Gewogen gemiddelde per periode

Gemiddelde werkelijke
gesprekstijd

Gewogen gemiddelde per contact

Werkelijk gemiddelde werk-
tijd

Gewogen gemiddelde per contact

Werkelijk serviceniveau % Gewogen gemiddelde per contact

Planningen

In een planning worden de tijden vermeld waarop agents dienst hebben in een
servicewachtrij. Een planning bevat voor iedere agent de begin- en eindtijd van
hun werk, pauzes, lunches, uitzonderingen, overwerk en projecten.

Planningen zijn gebaseerd op de diensten van de agents. Wanneer WFM een
planning genereert, wordt rekening gehouden met de diensten van de agents
en de prognose die samenhangt met de servicewachtrij van de agents. WFM

214



Planning

kijkt naar de vereisten en de beschikbaarheid van de agents om optimale
planningen te maken voor het contactcenter en de agents.

WFM kan ook verlagingsgegevens gebruiken bij het maken van planningen.
Verlaging wordt toegepast voor een periode van 24 uur en verhoogt het aantal
daadwerkelijk geplande FTE's.

Wanneer WFM een planning maakt, worden de servicewachtrijen (de
afzonderlijk geselecteerde en de aan geselecteerde multivaardigheidsgroepen
toegewezen servicewachtrijen) gesorteerd op servicewachtrijprioriteit en worden
in elke servicewachtrij de agents gesorteerd op de prioriteit van hun
vaardigheidskoppeling en de prioriteit van hun multivaardigheidsgroep,
gevolgd door de plaats van de servicewachtrij in de planningsvolgorde.

Agents die zijn toegewezen aan vaste en dynamisch geplande diensten, worden
ingepland voor agents die zijn toegewezen aan variabele diensten. Agents die
zijn toegewezen aan toegewezen diensten, worden als laatste gepland. Na het
sorteren van de agents plant WFM de eerste agent op basis van de
dienstvoorkeuren van de agent en worden de pauzes, lunches en projecten
geoptimaliseerd op basis van de ingevoerde minimale en vertragingen. De
diensten, pauzes, lunches en projecten worden beïnvloed door vereisten voor
dekking. Na het inplannen van de eerste agent, plant WFM de volgende agent
enzovoort.

Opties voor planning

Wanneer u agents plant, hebt u drie opties: u kunt een enkelvoudige
servicewachtrij, virtuele servicewachtrijen en multivaardigheidsgroepen maken.
Elke optie heeft kenmerken die die optie geschikt maakt voor verschillende
situaties.

n Enkelvoudige servicewachtrijen zijn geschikt voor contactcenters waarin
agents met één vaardigheid een servicewachtrij ondersteunen. In der-
gelijke contactcenters kan bijvoorbeeld een servicewachtrij voor Engels en
een servicewachtrij voor Spaans worden gebruikt. De agents die zijn toe-
gewezen aan de servicewachtrij voor Engels, handelen de hele dag, en elke
dag weer, gesprekken af van Engelstalige klanten.

n Virtuele servicewachtrijen zijn geschikt als u gelijksoortige ser-
vicewachtrijen van hetzelfde contacttype (interactief of niet-interactief) wilt

215



Planning

combineren. U kunt bijvoorbeeld servicewachtrijen met een laag volume
voor verschillende spreektalen combineren tot één virtuele ser-
vicewachtrij. Hiermee wordt er voldoende volume bijeengebracht om
nauwkeurige prognoses en planning mogelijk te maken. Statistische gege-
vens voor de afzonderlijke servicewachtrijen met een laag volume zijn niet
beschikbaar via WFM (maar kunnen worden verkregen via de ACD), maar
dat is mogelijk niet van belang in uw contactcenter.

n Multivaardigheidsgroepen zijn geschikt wanneer u meerdere ser-
vicewachtrijen en meerdere contacttypen bijeen wilt voegen en u agents
proportioneel wilt inplannen om deze servicewachtrijen te ondersteunen.
Een multivaardigheidsgroep kan bijvoorbeeld servicewachtrijen voor
Engelstalige contacten en e-mailcontacten voor product A en Spaanstalige
contacten en e-mailcontacten voor product A bevatten. Omdat de mul-
tivaardigheidsgroep zo is ingesteld dat specifieke percentages van de tijd
van een agent aan elke specifieke servicewachtrij worden toegewezen, zul-
len dekkingsprognoses en planningen nauwkeuriger zijn voor elke ser-
vicewachtrij. De statistische gegevens van agents worden ook als
percentage toegewezen aan elke servicewachtrij en zijn daarom ook nauw-
keuriger.

Bij al deze drie planningsmethoden kan blokplanning worden gebruikt (wat
voorheen 'MSAQ' oftewel 'MultiSkill Agent Queuing' werd genoemd). Bij
blokplanning voert een agent meerdere activiteiten uit. Elk van die activiteiten
wordt gedurende een opgegeven tijdsblok uitgevoerd. In een niet-blokplanning
voert een agent daarentegen slechts één activiteit uit voor de gehele planning.

De planning van een agent kan een combinatie van enkelvoudige
servicewachtrijen, virtuele servicewachtrijen en multivaardigheidsgroepen
omvatten. Een agent kan bijvoorbeeld een enkelvoudige servicewachtrij
ondersteunen van 8:00 tot 11:00 uur en een multivaardigheidsgroep van 13:00
tot 16:00 uur.

De behoeften van uw contactcenter bepalen welke planningsoptie u kiest.
Misschien zijn virtuele servicewachtrijen het meest geschikt voor uw doel, of
wilt u juist de mogelijkheid hebben om agents toe te wijzen aan meerdere
contacttypen en meerdere servicewachtrijen gedurende hetzelfde tijdsblok en
kiest u daarom voor het gebruik van multivaardigheidsgroepen.
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BELANGRIJK:  De gewichten die worden toegewezen aan de
servicewachtrijen die deel uitmaken van een multivaardigheidsgroep,
moeten zo nauwkeurig mogelijk worden bepaald. Als deze gewichten niet
nauwkeurig zijn, zal de dekking voor specifieke servicewachtrijen te hoog
of te laag zijn in de gegenereerde planning.

Sluitingsdagen en vaste diensten

Wanneer WFM een agent inplant met een vaste of dynamisch geplande dienst,
wordt de agent ingepland voor de exacte dagen, uren en aankomsttijden die zijn
opgegeven in de configuratie voor de dienst. Er wordt geen rekening gehouden
met een sluitingsdag voor een servicewachtrij. Het resultaat is dat een agent
met een vaste dienst kan worden ingepland op een dag dat het contactcenter is
gesloten (bijvoorbeeld op een feestdag).

Maak een uitzondering om dit te voorkomen en wijs deze toe aan agents met
vaste diensten die normaal op de sluitingsdag zouden werken.

Volgorde planning

In WFM kunnen contactcenters de planningsvolgorde voor elke servicewachtrij
bepalen (in de sectie Volgorde planning op de pagina Servicewachtrijen) op
basis van deze criteria:

n Maximumaantal uren beschikbaar

n Minimumaantal uren beschikbaar

n Maximumaantal uren per week

n Minimumaantal uren per week

n Rang

n Begindatum bedrijf

n Begindatum afdeling

Hiermee kunt u bewerkingen voor klantencontacten beheren en de beschikbare
agents optimaal inzetten voor de belangrijkste activiteiten.
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Afhankelijk van het beleid van uw contactcenter kunt u agents inplannen op
basis van de beschikbaarheid voor een dienst, hun senioriteit of hun rang in
het contactcenter.

Prioriteit servicewachtrij

Door het toewijzen van een prioriteitcijfer aan een servicewachtrij kan
WFM  planningsconflicten oplossen wanneer agents zijn toegewezen aan
meerdere servicewachtrijen. Nul (0) is de hoogste prioriteit.

Als u een planning voor een servicewachtrij wilt genereren, zoekt WFM de
agents die zijn toegewezen aan een vaardigheidskoppeling die samenhangt met
de gewenste servicewachtrij. Als u een planning voor een
multivaardigheidsgroep wilt genereren, zoekt WFM de agents op die aan de
multivaardigheidsgroep zijn toegewezen. WFM bepaalt vervolgens welke agents
een dienst met beschikbare uren hebben op de aangegeven dag. Als de agent
meerdere servicewachtrijen ondersteunt, gebruikt WFM de prioriteit van de
servicewachtrij om te bepalen welke servicewachtrij aan de agent wordt
toegewezen voor deze planning.

Bijvoorbeeld: U wijst een aantal agents aan om te werken aan twee
servicewachtrijen en u wijst een prioriteit toe aan elke servicewachtrij. Als
WFM de planningen genereert voor de twee servicewachtrijen en ontdekt
dat er onvoldoende agents zijn om te voldoen aan alle verwachte eisen
voor beide servicewachtrijen, wordt de prioriteitwaarde voor de
servicewachtrijen vergeleken en worden eerst de agents ingepland voor de
servicewachtrij met de hoogste prioriteit.

Een planning genereren

Als u een planning wilt genereren, voert u de volgende stappen uit:

1. Open de pagina Planningsaanvraag (Planningen en plannen > Planning >
Planning).

2. Selecteer één van de planningsmethoden die u wilt gebruiken.

n Met de optie Gebalanceerd wordt personeel zo goed mogelijk ver-
deeld over de intervallen van de dag op basis van
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gebruikersconfiguraties en diensten. Dit resulteert in planningen
waarin beschikbare agents gelijkmatiger zijn verdeeld.

n Met de optie Standaardinstelling wordt beschikbaar personeel inge-
zet in de vroegste intervallen waarin ze kunnen worden gepland. Dit
resulteert in planningen waarin vroeger op de dag beter aan de per-
soneelsvereisten wordt voldaan dan later op de dag.

3. Selecteer de multivaardigheidsgroep of -groepen of de servicewachtrijen
die moeten worden gepland.

4. Geef de begindatum op en het aantal weken voor de periode die u wilt
plannen. De gebruikte begindatum is de geconfigureerde eerste dag van
de week waarin de ingevoerde datum valt.

5. Schakel het selectievakje “Verlagingspercentages toepassen op de
planning“ in als u verlaging wilt toepassen op de planning om de tijd te
compenseren die verloren gaat wegens vakantie, pauzes, feestdagen,
ziekte, enzovoort. U kunt verlagingspercentages configureren op de
pagina Verlaging.

Opmerking: De waarden in de verlagingstabel worden toegepast
ten opzichte van de datum waarop de aanvraag is ingediend en niet
ten opzichte van de huidige datum.

6. Schakel het selectievakje “Diensten roteren” in als u wilt dat
WFM  automatisch diensten roteert op basis van de geconfigureerde
dienstrotaties voor iedere ingeplande agent. Als het selectievakje niet is
ingeschakeld, moet u een dienst configureren voor de specifieke week op
de pagina Agents of moeten de agents hun selectie dynamische-plan-
ningsdiensten hebben voltooid voor deze weken.

7. Plan wanneer u de aanvraag wilt uitvoeren. Standaard wordt de aanvraag
meteen uitgevoerd.

8. Klik op Uitvoeren.

Opmerking: Een planningsaanvraag mislukt als er geen
prognosegegevens beschikbaar zijn voor de dagen waarvoor u de
planning wilt uitvoeren. Ook als er multivaardigheidsgroepen of
servicewachtrijen gekoppeld zijn aan agents wier diensten de laatste dag
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van de week bevatten, moeten er prognosegegevens beschikbaar zijn voor
de eerste twee dagen van de volgende week omdat de aanvraag anders
mislukt. De extra dagen kunnen nodig zijn als er onbetaalde
werkvoorwaarde-activiteiten worden toegepast die ervoor zorgen dat de
dienst van de laatste dag van de week over middernacht heen naar de
eerste twee dagen van de volgende week wordt geduwd (de verlengde
dienst na het toepassen van de werkvoorwaarde mag maximaal 48 uur
lang zijn wanneer onbetaalde activiteiten worden opgenomen).
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Met de toepassing Berichten kunt u uw planningsaanvragen beheren.

Agents kunnen een aanvraag doen voor vrije tijd, uitzonderingen en
begeleiding en voor planningsaanbiedingen en het ruilen van planningen met
andere agents in het team in hun weergave. Ze kunnen ook
planningsaanbiedingen, planningsruilaanvragen en begeleidingsaanvragen
accepteren en afwijzen en hun eigen aanvragen bewerken.

Supervisors en planners gebruiken Berichten om verzoeken van agents goed of
af te keuren.

Berichten voor agents

De toepassing Berichten voor agents bestaat uit een menu voor het maken van
nieuwe aanvragen en drie postvakken:

l Het Postvak IN, dat alle ontvangen aanvragen bevat

l Het Postvak UIT, dat alle verzonden aanvragen bevat

l Het vak Openbaar, dat openbare planningsruilaanvragen en
begeleidingsaanvragen bevat

De standaardweergave is het Postvak UIT. Verzoeken kunnen 6 tot 99 maanden
bewaard blijven, met een standaardbewaarperiode van 13 maanden. U kunt niet
zelf verzoeken uit postvakken verwijderen. Ze worden door het systeem
verwijderd nadat de geconfigureerde bewaarperiode is verstreken.

De status van de aanvraag verandert naarmate de aanvraag door het systeem
wordt verwerkt. Het is van belang dat u regelmatig het postvak vernieuwt zodat
u de laatste status kunt zien. Gebruik de standaard browsermethoden voor
vernieuwen, zoals op F5 drukken of klikken op de knop Vernieuwen op de
browserwerkbalk. Houd er rekening mee dat het Postvak UIT wordt
weergegeven na het vernieuwen, ook al was u in het Postvak IN of het vak
Openbaar.
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Open uw postvakken door te klikken op het pictogram van het postvak op de
werkbalk Berichten. Van links naar rechts ziet u de pictogrammen Postvak UIT,
Postvak IN, vak Openbaar en Nieuwe aanvragen.

Postvak UIT

Het Postvak UIT bevat alle aanvragen die u hebt verzonden op oplopende
volgorde van planningsdatum. U kunt de details van een aanvraag weergeven,
en de aanvraag bewerken of verwijderen als het nog niet is goedgekeurd of
afgewezen.

In de volgende tabel worden de velden in het Postvak UIT beschreven.
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Veld Beschrijving

Status De status van de aanvraag. Mogelijke waarden zijn:

l Goedgekeurd. Uw aanvraag is afgewezen door
uw supervisor.

l In behandeling. Uw planningsaanbod of
planningsruil wacht op een reactie van een
andere agent. Kan worden bewerkt of
verwijderd.

l Wachtend. Een planningsaanbod of
planningsruil wacht op uw reactie. Kan worden
geaccepteerd of geweigerd.

l Ingediend. Uw aanvraag wacht op een reactie
van uw supervisor. Kan worden bewerkt of
verwijderd.

l Geweigerd. Uw aanvraag is afgewezen door uw
supervisor.

l Er is een fout opgetreden. Uw aanvraag bevat
een fout.

l Geweigerd. Een andere agent heeft uw
ruilaanvraag geweigerd.

l Afgewezen. U hebt de ruilaanvraag van een
andere agent geweigerd.

Type aanvraag Het algemene type aanvraag.

Type Het specifieke aanvraagtype.

Geplande datum De datum waarop de aangevraagde gebeurtenis
plaatsvindt. Het postvak UIT wordt standaard
gesorteerd op datum in oplopende volgorde. U kunt
op de kolomkop klikken om af te wisselen tussen
oplopende en aflopende volgorde.
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Veld Beschrijving

Verzenddatum De datum en tijd waarop de aanvraag is verzonden. U
ziet dat voor openbare ruilaanbiedingen geen
verzenddatum wordt weergegeven totdat iemand het
verzoek accepteert.

Werken met uw Postvak UIT

De details van een aanvraag weergeven:

n Dubbelklik op de aanvraag.

Een aanvraag bewerken die nog niet is goedgekeurd of geaccepteerd:

1. Dubbelklik op de aanvraag om de details weer te geven.

2. Breng de gewenste wijzigingen aan.

3. Klik op Verzenden.

Een aanvraag verwijderen die nog niet is goedgekeurd of geaccepteerd:

1. Dubbelklik op de aanvraag.

2. Klik op Verwijderen.

Postvak IN

Het Postvak IN bevat alle aanvragen die u hebt ontvangen op volgorde van
planningsdatum. U kunt de details van een aanvraag weergeven, en de aanvraag
bewerken of verwijderen als het nog niet is goedgekeurd of afgewezen.

Opmerking: Supervisors hebben de uiteindelijke zeggenschap over
planningsruil- en begeleidingsaanvragen, dus een door u geaccepteerde
ruil- of begeleidingsaanvraag, kan worden afgewezen door uw supervisor.
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In de volgende tabel worden de velden in het Postvak IN beschreven.
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Veld Beschrijving

Status De status van de aanvraag. Mogelijke waarden zijn:

l Goedgekeurd. Uw aanvraag is goedgekeurd en
uw planning wordt daaraan aangepast.

l In behandeling. De geaccepteerde aanvraag
wacht op een reactie van een andere agent. Kan
worden bewerkt of verwijderd.

l Ingediend. De aanvraag wacht op een reactie
van uw supervisor. Kan worden bewerkt of
verwijderd.

l Taak. De aanvraag wacht op een reactie van u.
Kan worden geaccepteerd of geweigerd.

l Afgewezen. Uw aanvraag is afgewezen door uw
supervisor.

l Er is een fout opgetreden. Er is een fout
opgetreden in de aanvraag.

l Geweigerd. U hebt de ruilaanvraag van een
andere agent geweigerd.

l Afgewezen. Een andere agent heeft uw
ruilaanvraag geweigerd.

Type aanvraag Het algemene type aanvraag.

Geplande datum De datum waarop de aangevraagde gebeurtenis plaats-
vindt. Het postvak IN wordt standaard gesorteerd op
datum in oplopende volgorde. U kunt op de kolom-
kop klikken om af te wisselen tussen oplopende en
aflopende volgorde.

Gewenste datum De datum waarvoor de agent een verzoek indient (de
geplande datum in een planningsaanbod of ruil-
aanvraag).
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Veld Beschrijving

Verzenddatum De datum en tijd waarop de aanvraag is verzonden. U
ziet dat voor openbare ruilaanbiedingen geen ver-
zenddatum wordt weergegeven totdat iemand het ver-
zoek accepteert.

Aanvragende agent De naam van de agent die een aanvraag doet voor
een planningsruil, een aanbieding of begeleiding.

Werken met uw Postvak IN

Een ruilaanvraag accepteren of afwijzen:

1. Dubbelklik op het verzoek om het te openen.

2. Klik op Analyseren om uw planning te vergelijken met de planning van
de aanvragende agent op de twee dagen. Zo weet u of u beschikbaar bent
om de ruil te accepteren.

3. Klik op Accepteren of Afwijzen.

Een geaccepteerde ruilaanvraag bevestigen of afwijzen:

1. Dubbelklik op het verzoek om het te openen.

2. Klik op Analyseren om uw planning voor de desbetreffende dag te
vergelijken met de aangeboden planning.

3. Klik op Bevestigen om de aanvraag te accepteren of op Afwijzen om de
aanvraag af te wijzen.

Een geaccepteerde begeleidingsaanvraag bevestigen of afwijzen:

1. Dubbelklik op de aanvraag om deze te openen.

2. Bekijk de geaccepteerde aanvraag.

3. Klik op Bevestigen om de begeleider te accepteren of op Afwijzen om de
begeleider te weigeren.
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Vak Openbaar

Het vak Openbaar bevat alle beschikbare openbare aanvragen voor
planningsaanbiedingen, planningsruil en begeleiding van agents in uw
weergave. Aanbiedingen, ruilaanvragen en begeleidingsaanvragen kunnen door
iedere agent worden geaccepteerd. U kunt de details van een aanvraag
weergeven, de aanvraag evalueren en desgewenst accepteren.

Opmerking: Supervisors hebben de uiteindelijke zeggenschap over
planningsruilaanvragen, planningsaanbiedingen en
begeleidingsaanvragen, dus een door u geaccepteerde ruilaanvraag,
aanbieding of begeleidingsaanvraag, kan worden afgewezen door uw
supervisor.

In de volgende tabel worden de velden in het vak Openbaar beschreven.
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Veld Beschrijving

Type aanvraag Het algemene type aanvraag.

Planningsdatum De datum waarop de aanvrager de begeleidingssessie
wil plannen (of opgeven). Het postvak Openbaar
wordt standaard gesorteerd op datum in oplopende
volgorde.

Vervaldatum: De datum waarop het verzoek vervalt. De aanvraag
verloopt om 23:59 op deze datum, waarna u de aan-
vragen niet meer kunt accepteren of annuleren.

Laatste opmerking De laatste opmerking die is ingevoerd voor deze aan-
vraag.

Aanvragende agent De naam van de agent die een aanvraag doet voor
een planningsruil, een aanbieding of begeleiding.

Velden voor Openbaar

Werken met het vak Openbaar

Een ruilaanvraag accepteren:

1. Dubbelklik op het verzoek om het te openen.

2. Selecteer een datum die u wilt ruilen met de datum in de aanvraag.

3. Klik op Analyseren om de twee planningen te vergelijken zodat u zeker
weet dat de voorgestelde datum correct is.

4. Klik op Accepteren.

Een planningsaanbod accepteren:

1. Dubbelklik op het verzoek om het te openen.

2. Klik op Analyseren om uw planning voor de desbetreffende dag te
vergelijken met de aangeboden planning.

3. Klik op Accepteren als u het aanbod wilt accepteren of op Annuleren als
u het aanbod wilt sluiten zonder het te accepteren.

Een begeleidingsaanvraag accepteren:
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1. Dubbelklik op de aanvraag om deze te openen.

2. Bekijk de details van de begeleidingsaanvraag en vergelijk uw planning
met die van de aanvrager om na te gaan of het tijdvak in uw planning
past.

3. Klik op Accepteren als u de begeleidingsaanvraag wilt accepteren of op
Annuleren als u de aanvraag wilt sluiten zonder deze te accepteren.

Aanvragen

In het menu Nieuwe aanvraag kunt u een aanvraag indienen voor
uitzonderingen, planningsaanbiedingen, het ruilen van planningen en
begeleiding.

Een uitzondering aanvragen

Gebruik een uitzondering om een wijziging aan te vragen in uw planning voor
ongeplande activiteiten als vergaderingen, trainingsessies, ongeplande pauzes
en afwezigheid. Uw verzoek wordt naar uw supervisor verzonden voor
goedkeuring.
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Uitzonderingen kunnen worden aangevraagd voor datums in de toekomst en
het verleden. Uitzonderingen in het verleden worden gebruikt voor het
corrigeren van uw overeenstemmingspercentage. Als u bijvoorbeeld gisteren
ziek naar huis bent gegaan, laten uw statistieken zien dat u niet in
overeenstemming bent, omdat u niet uw planning hebt gevolgd. Als u een
uitzondering voor persoonlijke vrije tijd aanvraagt voor de tijd dat u niet op
kantoor was, worden uw planning en uw overeenstemmingspercentage voor die
dag aangepast.

In de volgende tabel worden de velden in het dialoogvenster
Uitzonderingsaanvraag beschreven.

Veld Beschrijving

Uitzonderingsdatum De datum waarop u wilt dat de uitzondering plaats-
vindt. De huidige datum wordt standaard weer-
gegeven.

Uitzonderingstype Vervolgkeuzelijst met beschikbare uit-
zonderingstypes.

Hele dag Schakel het selectievakje in om aan te geven dat de
uitzondering voor de hele dag geldt. Indien inge-
schakeld, zijn de velden Begintijd en Eindtijd ver-
borgen.

Begintijd De tijd waarop de uitzondering begint.

Eindtijd De tijd waarop de uitzondering eindigt.

Opmerking schrijven Klik om een optionele opmerking (maximaal 140
tekens) in te voeren met betrekking tot het uit-
zonderingsaanvraag.

Velden in het dialoogvenster Uitzonderingsaanvraag

Een uitzondering wordt door het systeem verwerkt zoals aangegeven in de
volgende tabel.
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Gebruiker Bewerking
Wordt hier weer-

gegeven
Status

Agent A Maakt een
nieuw verzoek

Postvak UIT
agent A

Ingediend

Supervisor Ontvangst ver-
zoek

Vak Taak
supervisor

Taak

Supervisor Keurt uit-
zondering goed
of wijst deze af

Postvak IN
agent A

Goedgekeurd/afgewezen

Vak Alle super-
visor

Goedgekeurd/afgewezen

Verwerking uitzonderingsaanvraag

Een nieuwe uitzonderingsaanvraag maken

Een nieuwe uitzonderingsaanvraag maken:

1. Klik op Nieuwe aanvraag en kies Uitzonderingsaanvraag in het menu.

2. Vul de velden in.

3. Klik op Verzenden.

Planningsaanbod aanvragen

Gebruik een aanvraag voor een planningsaanbod om een dag waarop u bent
ingepland, beschikbaar te stellen aan een andere agent. U hebt bijvoorbeeld een
verplichting buiten uw werk op woensdag, en biedt uw dienst aan voor iemand
anders die die dag kan werken. Het planningsaanbod wordt in het vak Openbaar
geplaatst voor alle agents in uw weergave.
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In de volgende tabel worden de velden in het dialoogvenster Aanvraag
planningsaanbod beschreven.

Veld Beschrijving

Geplande datum De datum die u aan andere agents wilt aanbieden.
Standaard wordt in dit veld de datum van morgen
weergegeven. U kunt geen datum in het verleden kie-
zen.

Vervaldatum De datum waarop het verzoek vervalt. Het verzoek
verschijnt dan niet meer in het Postvak UIT of in het
vak Openbaar. De vervaldatum moet voor de plan-
ningsdatum vallen.

Bevestigen Schakel dit selectievakje in als u wilt bevestigen dat
een agent het aanbod heeft geaccepteerd voordat het
ter goedkeuring naar de supervisor wordt verzonden.

Een aanvraag voor een planningsaanbod zonder bevestiging wordt door het
systeem verwerkt volgens de volgende tabel.
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Gebruiker Bewerking
Wordt hier weer-

gegeven
Status

Agent A
Maakt een
nieuw verzoek

Postvak UIT
agent A

In behandeling

Alle agents
Aanbod ont-
vangen

Vak Openbaar
agents

Niet van toepassing

Agent B
Accepteert aan-
bod

Postvak IN
agent B

Ingediend

Postvak UIT
agent A

Ingediend

Supervisor
Ontvangt geac-
cepteerde aan-
bod

Vak Taak
supervisor

Taak

Supervisor
Keurt aanbod
goed of af

Vak Alle
supervisor

Goedgekeurd/afgewezen

Postvak UIT
agent A

Goedgekeurd/afgewezen

Postvak IN
agent B

Goedgekeurd/afgewezen

Verwerking van aanvraag voor een planningsaanbod zonder bevestiging

Een aanvraag voor een planningsaanbod met bevestiging wordt door het
systeem verwerkt volgens de volgende tabel.

Gebruiker Bewerking
Wordt hier weer-

gegeven
Status

Agent A Maakt een nieuw
verzoek

Postvak UIT
agent A

In behandeling

Alle agents Aanbod ont-
vangen

Vak Openbaar
agents

Niet van toepassing

Verwerking van aanvraag voor een planningsaanbod met bevestiging
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Gebruiker Bewerking
Wordt hier weer-

gegeven
Status

Agent B Accepteert aan-
bod

Postvak IN
agent B

In behandeling

Agent A Ontvangt geac-
cepteerde aan-
bod

Postvak UIT
agent A

Taak

Postvak IN
agent B

In behandeling

Agent A Bevestigt/weigert
aanbod

Postvak UIT
agent A

Ingediend/afgewezen
(Als het verzoek wordt
afgewezen, wordt een
kopie van het verzoek
gemaakt met daarop
Afgewezen en gaat het
originele verzoek terug
naar In behandeling)

Postvak IN
agent B

Ingediend/afgewezen

Supervisor Ontvangt geac-
cepteerde aan-
bod

Vak Taak
supervisor

Taak

Vak Alle
supervisor

Goedgekeurd/afgewezen

Postvak UIT
agent A

Goedgekeurd/afgewezen

Postvak IN
agent B

Goedgekeurd/afgewezen

Een nieuwe aanvraag voor een planningsaanbod indienen

Een nieuwe aanvraag voor een planningsaanbod maken:
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1. Klik op Nieuwe aanvraag en kies Aanvraag planningsaanbod in het
menu.

2. Vul de velden in.

3. Klik op Verzenden.

Planningsruil aanvragen

Gebruik een aanvraag voor een planningsruil om een geplande werkdag te
ruilen met de geplande werkdag van iemand anders. Deze ruilaanvragen
kunnen een specifieke agent betreffen (een privéruil) of een willekeurige agent
in uw weergave (een openbare ruil). U kunt vragen om diensten te ruilen op
dezelfde dag (het kan zijn dat u uw dienst van 07.00-15.00 wilt ruilen met de
dienst van iemand anders van 10.00-18.00) of op andere dagen (u wilt
bijvoorbeeld uw vrije maandag ruilen tegen een vrije vrijdag).

In de volgende tabel worden de velden in het dialoogvenster Aanvraag
planningsruil beschreven.

Veld Beschrijving

Openbare ruil Schakel dit selectievakje in om uw ruilaanvraag in
het vak Openbaar te plaatsen voor alle agents in uw
weergave.
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Veld Beschrijving

Bevestigen (Alleen openbare ruilaanvragen) Een herinnering dat
u wordt gevraagd om een voorgestelde ruil van de
reagerende agent te bevestigen of af te wijzen. Dit
selectievakje is alleen lezen en kan niet worden
gewist.

Ruilen met (Alleen privéruilaanvragen) Selecteer de naam van de
agent met wie u de planning wilt ruilen.

Geplande datum De datum die u wilt ruilen. Standaard wordt in dit
veld de datum van morgen weergegeven.

Gewenste plan-
ningsdatum

(Alleen privéruilaanvragen) De datum waarmee u
wilt ruilen. Standaard wordt in dit veld de datum van
morgen weergegeven.

Vervaldatum (Alleen openbare ruilaanvragen) De datum waarop
het verzoek vervalt.

Een privéruilaanvraag wordt door het systeem verwerkt zoals aangegeven in de
volgende tabel.

Gebruiker Bewerking
Wordt hier weer-

gegeven
Status

Agent A Maakt een nieuw
verzoek

Postvak UIT
agent A

In behandeling

Agent B Ontvangt ruil-
aanvraag

Postvak IN
agent B

Taak

Agent B Accepteert/weigert
ruilaanvraag

Postvak UIT
agent B

Ingediend/afgewezen

Agent A Ontvangt ant-
woord van agent B

Postvak IN
agent A

Ingediend/afgewezen

Verwerking van privéruilaanvraag
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Gebruiker Bewerking
Wordt hier weer-

gegeven
Status

Supervisor Ontvangt geac-
cepteerde ruil-
aanvraag ter
goedkeuring

Vak Taak
supervisor

Taak

Supervisor Keurt ruil goed of
af

Postvak UIT
agent A

Goedgekeurd/afgewezen

Postvak IN
agent B

Goedgekeurd/afgewezen

Vak Alle
supervisor

Goedgekeurd/afgewezen

Een openbare ruilaanvraag wordt door het systeem verwerkt zoals aangegeven
in de volgende tabel.

Gebruiker Bewerking
Wordt hier

weergegeven
Status

Agent A Maakt een nieuw
verzoek

Postvak
UIT agent
A

In behandeling

Alle agents Zien ruil in vak
Openbaar

Vak Open-
baar
agents

Niet van toepassing

Agent B Accepteert ruil-
aanvraag

Postvak IN
agent B

In behandeling

Agent A Ontvangt antwoord
van agent B

Postvak
UIT agent
A

Taak

Verwerking van openbare ruilaanvraag
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Gebruiker Bewerking
Wordt hier

weergegeven
Status

Agent A Bevestigt/weigert
acceptatie agent B

Postvak
UIT agent
A

Ingediend/afgewezen
(Als het verzoek wordt
afgewezen, wordt een
kopie van het verzoek
gemaakt met daarop
Afgewezen en gaat het
originele verzoek terug
naar In behandeling)

Agent B ontvangt
bevestiging/afwijzing
agent A

Postvak IN
agent B

Ingediend/afgewezen

Supervisor Ontvangt geac-
cepteerde en beves-
tigde ruilaanvraag
ter goedkeuring

Vak Taak
supervisor

Taak

Supervisor Keurt ruil goed of af Postvak
UIT agent
A

Goedgekeurd/afgewezen

Postvak IN
agent B

Goedgekeurd/afgewezen

Vak Alle
supervisor

Goedgekeurd/afgewezen

Een nieuwe aanvraag voor een planningsruil indienen

Een nieuwe aanvraag voor een planningsruil maken:

1. Klik op Nieuwe aanvraag en kies Aanvraag planningsruil in het menu.

2. Vul de velden in.
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3. Als het een privéruil is, klikt u op Analyseren om uw planning op de
voorgestelde ruildatum te vergelijken met die van de persoon met wie u
wilt ruilen, zodat u zeker weet dat de ruil mogelijk is.

4. Klik indien gewenst op Opmerking schrijven en voer een opmerking in.

5. Klik op Verzenden.

Begeleiding aanvragen

Gebruik een begeleidingsaanvraag om te vragen om een-op-eencoaching van
een collega-agent. Alle begeleidingsaanvragen worden gepost in het vak
Openbaar en iedere agent kan reageren. Een supervisor, planner of beheerder
moet de begeleidingsaanvraag goedkeuren. Wanneer de aanvraag is
goedgekeurd, wordt de uitzondering toegevoegd aan uw planning en aan de
planning van uw begeleider.

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

Begeleidingsdatum De datum waarop u de begeleidingssessie wilt plan-
nen.

Uitzonderingstype Selecteer de juiste uitzondering in de ver-
volgkeuzelijst.

Begintijd De begintijd van de begeleidingssessie.

Eindtijd De eindtijd van de begeleidingssessie.

Beschrijving Een beschrijving van het doel van de bege-
leidingssessie. De beschrijving mag maximaal 251
tekens lang zijn.

Een begeleidingsaanvraag wordt door het systeem verwerkt zoals aangegeven in
de volgende tabel.

Gebruiker Bewerking
Wordt hier

weergegeven
Status

Agent A Maakt een nieuwe
aanvraag

Postvak UIT
agent A

In behandeling

Alle agents Zien aanvraag in vak
Openbaar

Vak Open-
baar van
agents

Niet van toepassing

Agent B Accepteert bege-
leidingsaanvraag

Postvak IN
agent B

In behandeling

Agent A Ontvangt antwoord
van agent B

Postvak UIT
agent A

Taak

Verwerking van begeleidingsaanvraag
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Gebruiker Bewerking
Wordt hier

weergegeven
Status

Agent A Bevestigt/weigert
acceptatie agent B

Postvak UIT
agent A

Ingediend/afgewezen
(als de aanvraag wordt
afgewezen, wordt een
kopie van de aanvraag
gemaakt met daarop
Afgewezen en gaat de
oorspronkelijke aan-
vraag terug naar In
behandeling)

Agent B ontvangt
bevestiging/afwijzing
agent A

Postvak IN
agent B

Ingediend/afgewezen

Supervisor Ontvangt geac-
cepteerde en beves-
tigde
begeleidingsaanvraag
ter goedkeuring

Vak Taak
supervisor

Taak

Supervisor Keurt bege-
leidingsaanvraag
goed of wijst deze af

Postvak UIT
agent A

Goedgekeurd/afgewezen

Postvak IN
agent B

Goedgekeurd/afgewezen

Vak Alle
supervisor

Goedgekeurd/afgewezen

Een begeleidingsaanvraag maken

Een nieuwe begeleidingsaanvraag maken:

1. Klik op Nieuwe aanvraag en kies Begeleidingsaanvraag in het menu.

2. Vul de velden in.

3. Klik op Verzenden.
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Een aanvraag bewerken of verwijderen

Aanvragen kunnen in bepaalde situaties worden bewerkt of verwijderd. In de
volgende tabel wordt beschreven wanneer u een aanvraag kunt bewerken of
verwijderen.

Type aanvraag Status Toegestane actie

Planningsaanbod
(openbaar)

In behandeling Bewerken, Verwijderen

Planningsruil (privé) In behandeling Bewerken

Planningsruil
(openbaar)

In behandeling Bewerken, Verwijderen

Begeleiding In behandeling Bewerken, Verwijderen

Uitzondering Ingediend Bewerken, Verwijderen

Een aanvraag bewerken

1. Dubbelklik op de aanvraag om deze te openen.

2. Breng de gewenste wijzigingen aan in de aanvraag.

3. Klik op Verzenden.

Een aanvraag verwijderen

1. Dubbelklik op de aanvraag om deze te openen.

2. Klik op Verwijderen.

Berichten voor supervisors, planners en
beheerders

De toepassing Berichten voor supervisors, planners en beheerders bestaat uit
twee postvakken:
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n Het vak Taak, waarin alle verzoeken worden weergegeven waarvoor actie
nodig is (standaardweergave)

n Het vak Alle, dat alle verzoeken bevat die aan u zijn toegezonden

Verzoeken kunnen 6 tot 99 maanden bewaard blijven in het vak Alle, met een
standaardbewaarperiode van 13 maanden.

Open uw postvakken door te klikken op het pictogram van het postvak op de
werkbalk Berichten. Van links naar rechts ziet u de pictogrammen voor het vak
Taak en het vak Alle.

Opmerking: Supervisors die ook agent zijn, hebben een dubbel postvak,
één met de agentweergave en één met de supervisorweergave. U kunt
afwisselen tussen de twee weergaven met de knoppen Mijn aanvragen en
Alle aanvragen. Klik op Mijn aanvragen om het postvak van de agent weer
te geven en op Alle aanvragen voor het postvak van de supervisor.

Navigeren in uw postvakken

Rechts van de postvakwerkbalk ziet u de bedieningsknoppen voor de
paginaweergave. Met deze knoppen kunt u navigeren door de verschillende
pagina's van uw postvakken.

Gebruik de enkele pijlen om met één pagina tegelijk naar voren of terug te
gaan en de dubbele pijlen om naar de eerste of laatste pagina van het postvak te
gaan. Regel het aantal weergegeven verzoeken op één pagina met de
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vervolgkeuzelijst rechts. U kunt een van de standaardaantallen (20, 40, 60 of 80)
selecteren of een eigen aantal invoeren van 1 tot 999.

Spring naar een bepaalde pagina door in het donkergrijze midden van de
knoppen te klikken. Er verschijnt dan een veld waarin u een paginanummer
kunt invoeren, bijvoorbeeld '5' om naar pagina 5 van 10 te springen.

Aanvragen goedkeuren of afwijzen

Aanvragen waarvoor uw goedkeuring is vereist, verschijnen in het vak Taak.
Nadat u een aanvraag hebt goedgekeurd of afgewezen, wordt deze verwijderd uit
het vak Taak. Alle ontvangen aanvragen worden gearchiveerd in uw vak Alle.

Uitzonderingsaanvragen

In het dialoogvenster Uitzonderingsaanvraag goedkeuren kunt u een
uitzonderingsaanvraag van een agent goedkeuren of afwijzen.

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

Van De naam van de agent die de uitzondering heeft aan-
gevraagd.

Aanvraag Het type aanvraag.

Ontvangstdatum De tijd en de datum waarop u de aanvraag hebt ont-
vangen. Dit is dezelfde tijd en datum waarop de
agent de aanvraag heeft ingediend.

Type Het type uitzondering, gekozen door de agent.

Planningsdatum De datum van de uitzondering.

Duur De duur van de uitzondering.

Planningsuitzondering Selecteer de beschrijving voor de uitzondering die
in de planning verschijnt als de uitzondering wordt
goedgekeurd.

Een uitzonderingsaanvraag goed- of afkeuren

Een uitzonderingsaanvraag goed- of afkeuren:

1. Dubbelklik in het vak Taak op de aanvraag om deze te openen.

2. Als u de aanvraag goedkeurt, selecteert u de juiste planningsuitzondering
in de vervolgkeuzelijst. Deze verschijnt in de planning. Klik op Opmer-
kingen lezen als er opmerkingen zijn toegevoegd aan de uit-
zonderingsaanvraag. U kunt desgewenst ook een opmerking typen.

3. Klik op Goedkeuren of Afwijzen.

Ruilaanvraag of aanbodaanvraag goedkeuren

In het dialoogvenster Ruilaanvraag goedkeuren kunt u een ruilaanvraag of een
aanbodaanvraag analyseren en vervolgens goedkeuren of afkeuren. Dit
dialoogvenster wordt zowel voor ruilactiviteiten als voor aanbiedingen gebruikt.
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In de volgende tabel worden de velden in het dialoogvenster Ruilaanvraag
goedkeuren beschreven.

Veld Beschrijving

Van De naam van de agent die vrije dagen heeft aan-
gevraagd.

Aanvraag Het type ruilaanvraag op hoog niveau.

Type Het type ruilaanvraag.

Ontvangstdatum De datum en tijd waarop de aanvraag is ingediend.

Aan De naam van de andere agent die bij het ruilen is
betrokken.
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Veld Beschrijving

Vanaf datum De eerste geplande datum waarop de ruil betrek-
king heeft.

Tot datum De tweede geplande datum waarop de ruil betrek-
king heeft. Dit veld verschijnt alleen wanneer ver-
schillende dagen bij de ruilaanvraag zijn betrokken.

Van agentplanning De planning voor de agent die de ruil aanvraagt.
Gebruik de schuifbalken om de hele planning voor
de agent weer te geven.

Naam De naam van de agent.

Datum De opgegeven datum in de ruilaanvraag.

Tot agentplanning De planning voor de agent die de ruil accepteert.

Beschikbaarheid Hier wordt aangegeven of de planning van de ene
agent past in de planning van de andere agent.

Servicewachtrij Hier wordt aangegeven of de twee agents dezelfde
of verschillende servicewachtrijen ondersteunen.

Teams Hier wordt aangegeven of de twee agents behoren
tot hetzelfde team of tot twee verschillende teams.

Overlappende diensten Hier wordt aangegeven of de agents diensten heb-
ben die elkaar overlappen.

Tijdzone Hier wordt aangegeven of de twee agents zich in
dezelfde tijdzone of in verschillende tijdzones bevin-
den.

Vaardigheidskoppeling Hier wordt aangegeven of de twee agents behoren
tot dezelfde vaardigheidskoppeling of tot twee ver-
schillende vaardigheidskoppelingen.

Uitzondering Hier wordt aangegeven of de planning van een van
de agents of beide agents een uitzondering bevat.
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Een aanvraag voor een planningsruil of planningsaanbod goed- of afkeuren

Een aanvraag voor een planningsruil of planningsaanbod goed- of afkeuren:

1. Dubbelklik in het vak Taak op de aanvraag om deze te openen.

2. Gebruik het gedeelte Agentplanningen om de twee planningen te ana-
lyseren en te controleren of ze kunnen worden geruild. Klik op Opmer-
kingen lezen als er opmerkingen zijn toegevoegd aan de planningsruil of
de aanbieding.

3. Klik op Goedkeuren of Afwijzen.

Begeleidingsaanvraag goedkeuren

In het dialoogvenster Begeleidingsaanvraag goedkeuren kunt u een
begeleidingsaanvraag analyseren en deze vervolgens goedkeuren of afwijzen.
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In de volgende tabel worden de velden in het dialoogvenster
Begeleidingsaanvraag goedkeuren beschreven.

Veld Beschrijving

Van De naam van de agent die begeleiding heeft aan-
gevraagd.

Uitzonderingstype Het type uitzondering dat is gekozen door de agent
die de aanvraag heeft gemaakt.

Aan De naam van de agent die begeleidingsaanvraag
heeft geaccepteerd.

Begeleidingsdatum De datum van de begeleidingssessie.
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Veld Beschrijving

Aanvraag Het type aanvraag.

Begintijd De begintijd van de begeleidingssessie.

Ontvangstdatum De datum en tijd waarop de aanvraag is ingediend.

Eindtijd De eindtijd van de begeleidingssessie.

Planningsuitzondering De uitzondering die in de planningen van de agent
wordt weergegeven.

Beide agents in ser-
vice

Ja/Nee Hier wordt aangegeven of de agent die de
begeleiding heeft aangevraagd en de agent die de
aanvraag heeft geaccepteerd, beiden in service zijn
tijdens het tijdvak voor de begeleidingssessie.

Een begeleidingsaanvraag goedkeuren of afwijzen

Een begeleidingsaanvraag goedkeuren of afwijzen:

1. Dubbelklik in het vak Taak op de aanvraag om deze te openen.

2. Bekijk de details van de begeleidingsaanvraag. Klik op Opmerkingen als
er opmerkingen zijn toegevoegd aan de begeleidingsaanvraag.

3. Klik op Goedkeuren of Afwijzen.

Als u de aanvraag goedkeurt, worden de planningen van beide agents
onmiddellijk bijgewerkt, zodat de begeleidingssessie in de planningen
wordt weergegeven.
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Rapporteren

De toepassing Rapporteren is een gemeenschappelijke toepassing (voor meer
producten) die rapporten bevat voor alle producten waarbij u bent aangemeld.
Tot welke rapporten u toegang hebt, wordt bepaald door uw rol.

Rapportrollen en -bereik

Uw rol bepaalt tot welke rapporten u toegang hebt. Als aan u meerdere rollen
zijn toegewezen (bijvoorbeeld u bent zowel supervisor als agent), hebt u toegang
tot de rapporten die beschikbaar zijn voor elk van deze rollen.

Rol Bereik

Agent Rapporten die alleen betrekking hebben op de agent

Supervisor Rapporten voor agents, teams, projecten, werk-
voorwaarden, diensten en uitzonderingen in de super-
visorweergave

Planner Rapporten voor ser-
vicewachtrijen,vaardigheidskoppelingen, teams, pro-
jecten, werkvoorwaarden, diensten en uitzonderingen
in de plannerweergave

Beheerder Alle rapporten

Een rapport uitvoeren

Volg deze stappen om een rapport uit te voeren:

1. Klik in de werkbalk van de toepassing Rapporteren op een van deze knop-
pen:
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n De knop voor het product waarvan u de rapporten wilt uitvoeren.
Als u werkt met een gedeelde aanmelding, ziet u een knop voor elk
product.

n Klik op de knop Opgeslagen voor het openen van rapporten die al
zijn ingesteld en opgeslagen voor hergebruik.

2. Klik op de resulterende pagina op het rapport dat u wilt uitvoeren om de
instelpagina van dat rapport weer te geven.

3. Geef de instellingen voor het rapport op. Kies de criteria,het datum-
bereik, de bestandsindeling en de velden die in het rapport moeten wor-
den opgenomen.

4. Als WFM  zo is geconfigureerd dat het rapporten e-mailt en als uw rol u
daartoe in staat stelt, kunt u de herhaling van het rapport instellen. U
kunt instellen dat het rapport automatisch met opgegeven intervallen
wordt uitgevoerd gedurende een bepaalde of onbepaalde tijdsduur.
Periodieke rapporten worden toegezonden aan de e-mailadressen die u
invoert in het gedeelte Bestemming. Er moet minimaal één e-mailadres
worden ingevoerd. E-mailadressen moeten van elkaar worden gescheiden
door een puntkomma, bijvoorbeeld:

johan.smidt@voorbeeld.com;maria.janssen@voorbeeld.com

Opmerking: Als u de functie Herhaling wilt gebruiken, moet u het
rapport opslaan voor toekomstig gebruik.

5. Klik op Rapport uitvoeren om het rapport meteen uit te voeren of op
Opslaan als om het rapport op te slaan voor toekomstig gebruik.

Punten om te onthouden

Wanneer u rapporten uitvoert, moet u denken aan de volgende punten:

n Wanneer u een rapport opslaat, worden de instellingen voor dat rapport
opgeslagen. U kunt bijvoorbeeld een rapport opslaan voor de ene
servicewachtrij, en het rapport vervolgens aanpassen en opslaan voor een
andere servicewachtrij.

n In sommige rapporten kunt u de velden kiezen die in het rapport
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verschijnen, en de volgorde waarin deze velden verschijnen. Wanneer u
op Rapport uitvoeren of Opslaan als klikt, worden de geselecteerde velden
de standaardvelden voor het rapport.

n Indien dat is ingeschakeld, kunnen supervisors, managers, evaluatoren en
archiefgebruikers plannen dat een rapport op periodieke basis wordt uit-
gevoerd en opgeven wanneer het uitvoeren plaatsvindt. Het rapport wordt
per e-mail verzonden aan opgegeven e-mailadressen.

n De e-mail voor een gepland rapport omvat het e-mailadres van de
gebruiker die het rapport heeft gepland in het veld Van. Als het e-
mailadres van de gebruiker niet beschikbaar is, wordt dit e-mailadres
gebruikt <Voornaam>.<Achternaam>@automated.report. Waarbij
<Voornaam> en <Achternaam> worden vervangen door de naam van de
gebruiker.

Het rapportlogo aanpassen

Rapportuitvoer in de HTML-, PDF- en XLS-indeling bevat een logo in de
linkerbovenhoek naast de titel van het rapport.

Een beheerder kan het logo aanpassen door het standaardlogo te vervangen
door een nieuw logo. Dit kan een beheerder doen in het hulpprogramma WFM
Configuratie instellen (Postinstall.exe).

Zie “WFM configureren” in de Installatiehandleiding van WFM voor
informatie over het aanpassen van het rapportlogo.

Gegevens voor rapporten met agent- en teamprestaties
opnieuw berekenen

Het kan nodig zijn om een planning voor een dag in het verleden aan te passen
en de berekening voor overeenstemming en conformiteit opnieuw uit voeren
zodat de productiviteitscijfers voor agents en teams correct zijn.

De service WFM Adherence Conformity Calculator (ACC) verwerkt gegevens
voor de dagplanning en de agentstatustabel en berekent elke dag de
percentages voor overeenstemming en conformiteit voor historische
productiviteitrapporten.

Als u wijzigingen aanbrengt in een historische planning en deze gegevens
opnieuw wilt berekenen, voert u de volgende stappen uit.

256



Rapporteren

1. Open op de server waarop de Transactieservices worden gehost, het
bestand ..\WFO_WFM\Schedule\conf\com_odysoft_calabrio_sche-
duler.properties in een teksteditor.

2. Ga naar de sectie met de eigenschap lastHistoricalDay.

3. Wijzig de waarde (standaardwaarde is -5, wat 5 dagen in het verleden bete-
kent) in een waarde die de datum omvat waarvoor u de planning hebt
gewijzigd. Hoe hoger de waarde die u invoert, hoe langer het duurt voor-
dat de gegevens opnieuw zijn berekend. De aanbevolen maximumwaarde
is -14.

4. Sla uw wijzigingen op.

5. Start de ACC-service opnieuw zodat de waarde van de eigenschap van
kracht wordt.

WFM-rapporten

De volgende rapporten zijn beschikbaar in WFM:

Opmerking: Rapporten zijn niet beschikbaar voor niet-interactieve
servicewachtrijen.

Rapporten Agent- en teamprestaties

l Rapport Agent- en teamproductiviteit

Rapporten Prestaties servicewachtrij

l Rapport Agentinterval

l Rapport Interval servicewachtrij agent

l Rapport Interval servicewachtrij

l Rapport Interval servicewachtrij agent

l Rapport Interval teamagent

l Rapport Teaminterval

Planningsweergaverapporten

257



Rapporteren

l Rapport Toegewezen uitzondering

l Rapport Overwerk agent

l Rapport Dagelijkse planning agent

l Rapport Wekelijkse planning agent

l Rapport Percentages agenttaak

l Rapport Planning servicewachtrij per agent

l Rapport Planning servicewachtrij per interval

l Rapport Geplande taakuren team

Prestatieanalyserapporten

l Rapportkaart agent

l Rapport Dagelijkse prestaties

l Rapport Interval prestaties

Rapport Agent- en teamproductiviteit

Dit is een rapport in de categorie Agent- en teamprestaties.

Het rapport Agent- en teamproductiviteit geeft de productiviteitstatistieken voor
de agent of het team weer voor een geselecteerd datumbereik per dag, week of
maand. De statistieken worden alleen gerapporteerd voor de perioden dat de
agent is aangemeld.

Voor het weergeven van het rapport selecteert u het volgende:

n Team of team en agent

n Datum(s)

n Datums groeperen op (dag, week, maand)

n Opmaak

Opmerking: Als u alleen een of meer teams selecteert, wordt een rapport
Teamproductiviteit geproduceerd. Als u een of meer teams en een of meer
agents selecteert, wordt een rapport Agentproductiviteit geproduceerd.
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Opmerking: De waarden voor Overeenstemming % en Conformiteit % in
dit rapport zijn gebaseerd op gegevens die zijn berekend voordat de
verbeterde berekeningen voor overeenstemming of conformiteit waren
uitgevoerd Dientengevolge zijn de waarden gewone gemiddelden en geen
gewogen gemiddelden.

U kunt ook selecteren welke velden worden weergegeven, met uitzondering van
de verplichte velden Agent en Team. Standaard zijn alle velden geselecteerd.

Hieronder ziet u de velden die u kunt selecteren voor weergave in het rapport.
U kunt de volgorde aanpassen waarin de velden van links naar rechts
verschijnen.

ACD-id

Overeenstemming %

Gemiddelde afhandelingstijd

Gemiddelde wachttijd

Gemiddelde tijd niet gereed

Gemiddelde tijd gereed

Gemiddelde gesprekstijd

Gemiddelde werktijd

Gesprekken afgehandeld

Gesprekken per uur

Doorverbonden gesprekken

Conformiteit %

Datum

Bezetting %

Totale afhandeltijd

Totale tijd in wacht

Totale tijd in service

Totale aanmeldtijd

Totale tijd niet gereed
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Totale tijd gereed

Totale tijd in gesprek

Totale tijd werk

% verbruik

Rapport Agentinterval

Dit is een rapport voor Prestaties servicewachtrij.

Het rapport Agentinterval geeft de activiteit van geselecteerde agents weer voor
intervallen van een half uur voor een geselecteerde datum.

Voor het weergeven van het rapport selecteert u het volgende:

n Bereik (team of vaardigheidskoppeling)

n Team of vaardigheidskoppeling

n Agenten

n Datum(s)

n Opmaak

U kunt ook selecteren welke velden worden weergegeven, met uitzondering van
de verplichte velden Agent en Interval. Standaard zijn alle velden geselecteerd.

Hieronder ziet u de velden die u kunt selecteren voor weergave in het rapport.
U kunt de volgorde aanpassen waarin de velden van links naar rechts
verschijnen.

Gemiddelde afhandelingstijd

Gemiddelde gesprekstijd

Gemiddelde werktijd

Tijd bezet overige status

Beantwoorde oproepen

Gesprekken afgehandeld

Datum

Tijd in service

Bezetting %

Tijd status gereed
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% verbruik

Rapport Overwerk agent

Dit is een planningsweergaverapport.

Het rapport Overwerk agent geeft het aantal overuren weer dat door
geselecteerde agents in geselecteerde teams of servicewachtrijen is gewerkt
gedurende een geselecteerd datumbereik.

Voor het weergeven van het rapport selecteert u het volgende:

n Bereik (team of vaardigheidskoppeling)

n Team of vaardigheidskoppeling

n Agent

n Datum(s)

n Opmaak

U kunt ook selecteren welke velden worden weergegeven, met uitzondering van
de verplichte velden Naam agent en Datum. Standaard zijn alle velden
geselecteerd.

Hieronder ziet u de velden die u kunt selecteren voor weergave in het rapport.
U kunt de volgorde aanpassen waarin de velden van links naar rechts
verschijnen.

Duur

Eindtijd

Begintijd

Gebruikersnaam

Rapportkaart agent

Dit is een rapport voor Prestatieanalyse.

In het rapport Rapportkaart agent worden de prestatiegegevens weergegeven
voor een geselecteerd datumbereik; agents, teams, of teams en agents; en team
of vaardigheidskoppeling.

Selecteer het volgende om het rapport weer te geven:
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n Bereik (agent, team of agentteam)

n Filteren op (team of vaardigheidskoppeling)

n Team

n Agent

n Evaluatieformulier

n Cijfers doel

n Datum(s)

n Opmaak

Als Call Recording and Quality Management is geïnstalleerd en als WFM  is
geconfigureerd voor het importeren van gegevens uit evaluatieformulieren,
geeft de vervolgkeuzelijst Evaluatieformulier een lijst weer met de
evaluatieformulieren die worden gebruikt in Call Recording and Quality
Management om de agentprestaties te evalueren. Als een evaluatieformulier
wordt geselecteerd, weerspiegelen de gegevens in Rapportkaart agent alleen
gegevens uit agentevaluaties voor het geselecteerde evaluatieformulier die
voldoen aan alle andere rapportselectiecriteria.

In het gedeelte Cijfers doel worden de standaard veldwaarden weergegeven die
zijn ingesteld voor de volgende statistieken.

Statistiek Standaardwaarde

Gemiddelde kwa-
liteitsscore

75

Gemiddeld aantal
oproepen per uur

10

Overeenstemming % 75

Conformiteit % 0

Bezetting % 0

% verbruik 0

Gemiddelde tijd
afhandeling

0
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Statistiek Standaardwaarde

Gemiddelde
gesprekstijd

0

Gemiddelde werktijd 0

Gemiddelde wacht-
tijd

0

Gemiddelde tijd
gereed

0

U kunt deze doelen desgewenst wijzigen. Wanneer de Rapportkaart agent wordt
gegenereerd, worden de prestaties van de agent of het team aangegeven in
vergelijking met deze doelen. De weergegeven waarden zijn gewogen
gemiddelden.

U kunt ook selecteren welke velden worden weergegeven, met uitzondering van
de verplichte velden Agent en Team. Standaard zijn alle velden geselecteerd.

Hieronder ziet u de velden die u kunt selecteren voor weergave in het rapport.
U kunt de volgorde aanpassen waarin de velden van links naar rechts
verschijnen.

Overeenstemming %

Gemiddeld aantal oproepen per uur

Gemiddelde afhandelingstijd

Gemiddelde wachttijd

Gemiddelde kwaliteitsscore

Gemiddelde tijd gereed

Gemiddelde gesprekstijd

Gemiddelde werktijd

Conformiteit %

Bezetting %

% verbruik
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Opmerking: De waarden voor Overeenstemming % en Conformiteit % in
dit rapport voor datums voordat WFM  9.2 werd geïnstalleerd, zijn
gebaseerd op gegevens die zijn berekend voordat de verbeterde
berekeningen voor overeenstemming/conformiteit waren aangebracht.
Dientengevolge zijn deze waarden gewone gemiddelden en geen gewogen
gemiddelden.

Rapport Dagelijkse planning agent

Dit is een planningsweergaverapport.

Het rapport Dagelijkse planning agent geeft per dag details voor de geplande
activiteiten van de geselecteerde agent voor een geselecteerd datumbereik.

Voor het weergeven van het rapport selecteert u het volgende:

n Bereik (team of vaardigheidskoppeling)

n Team of vaardigheidskoppeling

n Agent

n Datum(s)

n Opmaak

U kunt ook selecteren welke velden worden weergegeven, met uitzondering van
de verplichte velden Naam agent en Datum. Standaard zijn alle velden
geselecteerd.

Hieronder ziet u de velden die u kunt selecteren voor weergave in het rapport.
U kunt de volgorde aanpassen waarin de velden van links naar rechts
verschijnen.

Duur activiteit

Eindtijd activiteit

Begintijd activiteit

Activiteittype

Servicewachtrij
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Rapport Wekelijkse planning agent

Dit is een planningsweergaverapport.

Het rapport Wekelijkse planning agent geeft per week details voor de geplande
activiteiten van de geselecteerde agent vanaf een geselecteerde datum.

Voor het weergeven van het rapport selecteert u het volgende:

n Bereik (team of vaardigheidskoppeling)

n Team of vaardigheidskoppeling

n Agent

n Datum(s)

n Opmaak

U kunt ook selecteren welke velden worden weergegeven, met uitzondering van
de verplichte velden Naam agent, Nummer agent, Aankomsttijd en Vertrektijd.
Standaard zijn alle velden geselecteerd.

Hieronder ziet u de velden die u kunt selecteren voor weergave in het rapport.
U kunt de volgorde aanpassen waarin de velden van links naar rechts
verschijnen.

Uren in service

Toegewezen betaalde uren

Betaalde uren pauze

Betaalde uren gesloten service

Betaalde uren uitzondering

Betaalde uren lunch

Betaalde uren project

Betaalde uren totaal

Rapport Interval servicewachtrij agent

Dit is een rapport voor Prestaties servicewachtrij.
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Het rapport Interval servicewachtrij agent geeft de agentactiviteit weer voor
geselecteerde agents in geselecteerde servicewachtrijen voor intervallen van een
half uur op een geselecteerde datum.

Voor het weergeven van het rapport selecteert u het volgende:

n Bereik (team of vaardigheidskoppeling)

n Team of vaardigheidskoppeling

n Agenten

n Datum(s)

n Opmaak

U kunt ook selecteren welke velden worden weergegeven, met uitzondering van
de verplichte velden Agent, Interval en Servicewachtrij. Standaard zijn alle
velden geselecteerd.

Hieronder ziet u de velden die u kunt selecteren voor weergave in het rapport.
U kunt de volgorde aanpassen waarin de velden van links naar rechts
verschijnen.

Gemiddelde afhandelingstijd

Gemiddelde gesprekstijd

Gemiddelde werktijd

Beantwoorde oproepen

Gesprekken afgehandeld

Datum

Rapport Percentages agenttaak

Dit is een planningsweergaverapport.

In het rapport Percentages agenttaak worden de activiteiten voor de agent
weergegeven in percentages van de totale werktijd voor geselecteerde agents
binnen een geselecteerd datumbereik, per dag, week of maand.

Voor het weergeven van het rapport selecteert u het volgende:

n Bereik (team of vaardigheidskoppeling)

n Team of vaardigheidskoppeling
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n Agent

n Datum(s)

n Datums groeperen op (dag, week, maand)

n Opmaak

U kunt ook selecteren welke velden worden weergegeven, met uitzondering van
de verplichte velden Naam agent en Datum. Standaard zijn alle velden
geselecteerd.

Hieronder ziet u de velden die u kunt selecteren voor weergave in het rapport.
U kunt de volgorde aanpassen waarin de velden van links naar rechts
verschijnen.

Percentage toewijzing

Percentage pauze

Percentage gesloten

Percentage uitzondering

Percentage in service

Percentage lunch

Percentage overuren

Percentage project

Gebruikersnaam

Rapport Toegewezen uitzondering

Dit is een planningsweergaverapport.

Het rapport Toegewezen uitzondering geeft alle exemplaren weer van een
geselecteerd uitzonderingstype dat is toegewezen aan geselecteerde agents voor
een geselecteerd datumbereik. Uitzonderingstypen worden gemaakt en
bijgehouden in de sectie Activiteiten in Toepassingsbeheer.

Opmerking: U kunt uitzonderingen voor de hele dag instellen voor
datums waarvoor nog geen planningen zijn uitgevoerd. Als dat het geval
is zijn de velden Begin, Einde en Duur voor die uitzonderingen leeg. Nadat
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een planning voor deze datums is uitgevoerd, geeft het rapport waarden
weer voor deze velden.

Voor het weergeven van het rapport selecteert u het volgende:

n Bereik (team of vaardigheidskoppeling)

n Team of vaardigheidskoppeling

n Agent

n Uitzondering

n Datum(s)

n Opmaak

U kunt ook selecteren welke velden worden weergegeven, met uitzondering van
de verplichte velden Achternaam en Voornaam. Standaard zijn alle velden
geselecteerd.

Hieronder ziet u de velden die u kunt selecteren voor weergave in het rapport.
U kunt de volgorde aanpassen waarin de velden van links naar rechts
verschijnen.

Agent-id

Datum

Duur

Einde

Hele dag

Uitzondering

Begin

Rapport Interval servicewachtrij

Dit is een rapport voor Prestaties servicewachtrij.

Het rapport Interval servicewachtrij geeft een samenvatting van de statistieken
weer voor geselecteerde servicewachtrijen voor intervallen van een half uur op
een geselecteerde datum.

Voor het weergeven van het rapport selecteert u het volgende:
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n Servicewachtrijgroep

n Servicewachtrij

n Datum(s)

U kunt ook selecteren welke velden worden weergegeven. Standaard zijn alle
velden geselecteerd.

Hieronder ziet u de velden die u kunt selecteren voor weergave in het rapport.
U kunt de volgorde aanpassen waarin de velden van links naar rechts
verschijnen.

Agents werkelijk

Prognose agents

Agents geschat

Geplande agents

Verlaging agents

Gemiddelde werkelijke werktijd na gesprek

Gemiddelde verwachte werktijd na gesprek

Gemiddelde snelheid van werkelijke antwoordtijd

Gemiddelde snelheid van antwoordtijd prognose

Gemiddelde werkelijke gesprekstijd

Gemiddelde gesprekstijd prognose

Geannuleerde gesprekken

Gesprekken afgehandeld

Nieuwe prognose gesprekken

Aangeboden gesprekken werkelijk

Aangeboden gesprekken prognose

% afgehandeld

Interval

% werkelijke bezetting

Prognose bezetting %

% precisie
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Seconden gepland serviceniveau

Werkelijk serviceniveau %

Prognose serviceniveau %

Doel serviceniveau %

Gepland serviceniveau %

% verlaging serviceniveau

% verlaging

Rapport Dagelijkse prestaties

Dit is een rapport voor Prestatieanalyse.

Het rapport Dagelijkse prestaties geeft statistieken weer voor geselecteerde
servicewachtrijen voor een geselecteerd datumbereik en beschrijft de werkelijke
prestaties van de servicewachtrij in vergelijking met de prognose en de
nauwkeurigheid van de prognose.

Voor het weergeven van het rapport selecteert u het volgende:

n Servicewachtrij

n Datum(s)

n Opmaak

U kunt ook selecteren welke velden worden weergegeven, met uitzondering van
de verplichte velden Service en Datum. Standaard zijn alle velden geselecteerd.

Hieronder ziet u de velden die u kunt selecteren voor weergave in het rapport.
U kunt de volgorde aanpassen waarin de velden van links naar rechts
verschijnen.

Geannuleerd %

Gemiddelde werkelijke verwerkingstijd

Gemiddelde verwerkingstijd prognose

Gemiddelde beantwoordingssnelheid

Aangeboden gesprekken werkelijk

Aangeboden gesprekken prognose

Nauwkeurigheid prognose
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Nauwkeurigheid afhandeltijd

Werkelijk serviceniveau %

Rapport Interval prestaties

Dit is een rapport voor Prestatieanalyse.

Het rapport Interval prestaties geeft statistieken weer voor geselecteerde
servicewachtrijen voor een geselecteerd datumbereik en beschrijft de werkelijke
prestaties van de servicewachtrij in vergelijking met de prognose en de
nauwkeurigheid van de prognose voor elk interval van een half uur.

Voor het weergeven van het rapport selecteert u het volgende:

n Servicewachtrij

n Datum(s)

n Opmaak

U kunt ook selecteren welke velden worden weergegeven, met uitzondering van
de verplichte velden Service, Datum en Interval. Standaard zijn alle velden
geselecteerd.

Hieronder ziet u de velden die u kunt selecteren voor weergave in het rapport.
U kunt de volgorde aanpassen waarin de velden van links naar rechts
verschijnen.

Geannuleerd %

Agents werkelijk

Agenten werkelijk - Agenten prognose

Agenten werkelijk - Agenten gepland

Prognose agents

Geplande agents

Agenten gepland - Agenten prognose

Gemiddelde werkelijke verwerkingstijd

Gemiddelde verwerkingstijd prognose

Gemiddelde beantwoordingssnelheid

Aangeboden gesprekken werkelijk
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Aangeboden gesprekken prognose

Nauwkeurigheid prognose

Nauwkeurigheid afhandeltijd

Werkelijk serviceniveau %

Rapport Interval servicewachtrij agent

Dit is een rapport voor Prestaties servicewachtrij.

Het rapport Interval servicewachtrij agent geeft de agentstatistieken weer voor
geselecteerde agents in geselecteerde servicewachtrijen voor intervallen van een
half uur op een geselecteerde datum.

Selecteer het volgende om het rapport weer te geven:

n Servicewachtrij

n Datum(s)

n Opmaak

U kunt ook selecteren welke velden worden weergegeven, met uitzondering van
de verplichte velden Agent, Interval en Service. Standaard zijn alle velden
geselecteerd.

Hieronder ziet u de velden die u kunt selecteren voor weergave in het rapport.
U kunt de volgorde aanpassen waarin de velden van links naar rechts
verschijnen.

Gemiddelde afhandelingstijd

Gemiddelde gesprekstijd

Gemiddelde werktijd

Beantwoorde oproepen

Gesprekken afgehandeld

Rapport Planning servicewachtrij per agent

Dit is een planningsweergaverapport.

In het rapport Planning servicewachtrij per agent worden agentplanningen
weergegeven voor een geselecteerde datum, agentcategorie en servicewachtrij.
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Voor het weergeven van het rapport selecteert u het volgende:

n Servicewachtrij

n Agentcategorie

n Datum(s)

n Opmaak

De mogelijke agentcategorieën zijn:

n Alle agents voor service

n Agents voor service met beschikbare tijd

n Geplande agents voor service

Dit rapport geeft per uur de planning aan voor de geselecteerde dag. Elke
agentplanning wordt gecodeerd om de geplande activiteit per uur aan te geven.
Ook wordt de dekking voor elke servicewachtrij weergegeven.

De agentactiviteitcodes zijn:

Code Beschrijving

X In service

B Pauze

L Lunch

A Toewijzing

C Gesloten service

P Project

E Uitzondering

– Niet beschikbaar

<blanco> Beschikbaar maar niet ingepland

Dekkingscodes voor servicewachtrijen zijn:
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Code Beschrijving

– Minder geplande agents in service dan prog-
nosevereisten

* Geplande agents in service komen overeen
met prognosevereisten

+ Meer geplande agents in service dan prog-
nosevereisten

Rapport Planning servicewachtrij per interval

Dit is een planningsweergaverapport.

Het rapport Planning servicewachtrij per interval geeft de planning weer voor
geselecteerde servicewachtrijen voor een geselecteerde datum op intervallen
van een half uur.

Voor het weergeven van het rapport selecteert u het volgende:

n Servicewachtrij

n Datum(s)

n Opmaak

U kunt ook selecteren welke velden worden weergegeven, met uitzondering van
de verplichte velden Service en Datum. Standaard zijn alle velden geselecteerd.

Hieronder ziet u de velden die u kunt selecteren voor weergave in het rapport.
U kunt de volgorde aanpassen waarin de velden van links naar rechts
verschijnen.

Prognose agents

Geplande agents

Agenten gepland - Agenten prognose

Toewijzing

Pauze

Gesloten

Uitzondering

In service
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Interval

Lunch

Project

Totaal

Rapport Interval teamagent

Dit is een rapport voor Prestaties servicewachtrij.

Het rapport Interval teamagent geeft statistieken weer voor elke agent van een
geselecteerd team op een geselecteerde datum voor wie activiteit bestaat tijdens
intervallen van een half uur.

Voor het weergeven van het rapport selecteert u het volgende:

n Team

n Datum(s)

n Opmaak

U kunt ook selecteren welke velden worden weergegeven, met uitzondering van
de verplichte velden Agent en Interval. Standaard zijn alle velden geselecteerd.

Hieronder ziet u de velden die u kunt selecteren voor weergave in het rapport.
U kunt de volgorde aanpassen waarin de velden van links naar rechts
verschijnen.

Gemiddelde afhandelingstijd

Gemiddelde gesprekstijd

Gemiddelde werktijd

Tijd bezet overige status

Gesprekken afgehandeld

Datum

Tijd in service

Bezetting %

Tijd status gereed

Team

% verbruik
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Rapport Teaminterval

Dit is een rapport voor Prestaties servicewachtrij.

Het rapport Teaminterval geeft statistieken weer voor de activiteit van de
geselecteerde teams op de geselecteerde datum tijdens elk interval waarin er
activiteit voor dat team was.

Voor het weergeven van het rapport selecteert u het volgende:

n Teams

n Datum(s)

n Opmaak

U kunt ook selecteren welke velden worden weergegeven, met uitzondering van
de verplichte velden Team en Interval. Standaard zijn alle velden geselecteerd.

Hieronder ziet u de velden die u kunt selecteren voor weergave in het rapport.
U kunt de volgorde aanpassen waarin de velden van links naar rechts
verschijnen.

Gemiddelde afhandelingstijd

Gemiddelde gesprekstijd

Gemiddelde werktijd

Tijd bezet overige status

Gesprekken afgehandeld

Datum

Tijd in service

Bezetting %

Tijd status gereed

% verbruik

Rapport Geplande taakuren team

Dit is een planningsweergaverapport.
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Het rapport Geplande taakuren team geeft een specificatie van de dagelijkse tijd
die is toegewezen aan de verschillende activiteiten van het geselecteerde team
voor een geselecteerd datumbereik.

Voor het weergeven van het rapport selecteert u het volgende:

n Teams

n Datum(s)

U kunt ook selecteren welke velden worden weergegeven, met uitzondering van
de verplichte velden Team en Datum. Standaard zijn alle velden geselecteerd.

Hieronder ziet u de velden die u kunt selecteren voor weergave in het rapport.
U kunt de volgorde aanpassen waarin de velden van links naar rechts
verschijnen.

Toewijzing betaald

Toewijzing onbetaald

Pauze betaald

Pauze onbetaald

Gesloten betaald

Gesloten onbetaald

Uitzondering betaald

Uitzondering onbetaald

In service

Lunch betaald

Lunch onbetaald

Project betaald

Project onbetaald

Totaal betaald

Totaal onbetaald
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Verklarende lijst met veldnamen voor rapportage

Deze sectie bevat een alfabetische lijst met omschrijving van alle velden die in
WFM-rapporten voorkomen.

GEANNULEERD %

Het percentage gesprekken dat is geannuleerd tijdens het interval.

Geannuleerd % = (A ÷ B) × 100

Hierbij is:

A = het aantal gesprekken dat is geannuleerd terwijl het
gesprek in de wachtrij stond of overging op de telefoon van de
agent voor de servicewachtrij gedurende het interval,
ongeacht of het gesprek korter was dan de seconden voor het
serviceniveau.

B = aantal gesprekken dat aan de servicewachtrij is
aangeboden tijdens het interval.

ACD-ID

De agent-id in de ACD.

DUUR ACTIVITEIT

De duur van de geplande activiteit in minuten.

EINDTIJD ACTIVITEIT

De geplande eindtijd van een activiteit.

BEGINTIJD ACTIVITEIT

De geplande begintijd van een activiteit.

ACTIVITEITTYPE

Het type van de activiteit: opdracht, pauze, gesloten service, uitzondering,
lunch of project.
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OVEREENSTEMMING %

Het percentage waarmee wordt aangegeven hoe goed agents zich houden
aan hun geplande werkschema.

Overeenstemming % = [(A – B) ÷ C] × 100

Voor gegevens die zijn verzameld voordat WFM 8.9 werd geïnstalleerd,
worden deze variabelen als volgt gedefinieerd:

A = totale tijd tijdens het interval dat de agent volgens de
planning aan het werk (in service) moest zijn en ook
daadwerkelijk aan het werk was

B = totale tijd tijdens het interval dat de agent volgens de
planning niet aan het werk (in service) moest zijn en ook
daadwerkelijk niet aan het werk was

C = totale tijd tijdens het interval dat de agent volgens de
planning aan het werk (in service) moest zijn en niet aan het
werk was

Voor gegevens die zijn verzameld nadat WFM 8.9 werd geïnstalleerd,
worden deze variabelen als volgt gedefinieerd:

A = totaal geconfigureerde minuten met overeenstemming
planning

B = totaal minuten niet in overeenstemming

C = totaal geconfigureerde minuten met overeenstemming
planning

AGENT-ID

Het nummer van de systeem-id van de agent.

AGENT

De naam van de agent.

AGENTNUMMER

Het nummer van de agent-id.
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AGENTS WERKELIJK

Het aantal voltijdequivalent (FTE) agents dat de servicewachtrij
ondersteunt gedurende het interval. Agenttijd wordt alleen opgenomen
wanneer de agent aan het werk is.

Agents werkelijk = A ÷ 1800

Hierbij is:

A = Tijd in service in seconden voor agents die zijn ingepland
om de servicewachtrij te ondersteunen tijdens het interval

AGENTEN WERKELIJK - AGENTEN PROGNOSE

Het werkelijke aantal agenten min het aantal agenten in de prognose.

AGENTEN WERKELIJK - AGENTEN GEPLAND

Het werkelijke aantal agenten min het aantal geplande agenten.

PROGNOSE AGENTS

Het aantal agents dat volgens de prognose tijdens het interval wordt
vereist voor servicewachtrij.

Prognose agents = Totaal(prognose agents) ÷ aantal intervallen
met een prognose voor ten minste één agent

AGENTS GESCHAT

Het geschatte aantal agents dat tijdens het interval wordt vereist voor
servicewachtrij. Dit is een trendberekening die is gebaseerd op de huidige
trend van werkelijke agents en de prognose voor agents.

Agents geschat = aantal geschatte agents ÷ aantal intervallen
met ten minste één geschatte agent

GEPLANDE AGENTS

Het aantal agents dat tijdens het interval is ingepland voor de
servicewachtrij.
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AGENTEN GEPLAND - AGENTEN PROGNOSE

Het aantal geplande agenten min het aantal agenten in de prognose.

VERLAGING AGENTEN

Het aantal verwachte agenten nadat de verlaging is toegepast.

Verlaging agenten = (Agenten gepland) - (Agenten prognose)

TOEWIJZING

De ingeplande tijd voor de agent die wordt aangeduid als toegewezen
werk.

TOEWIJZING BETAALD

De hoeveelheid betaalde tijd die wordt aangeduid als toegewezen werk.

TOEWIJZING ONBETAALD

De hoeveelheid onbetaalde tijd die wordt aangeduid als toegewezen werk.

VERLOOPPERCENTAGE

Het percentage medewerkers dat weggaat vanwege promotie,
overplaatsing of beëindiging.

GEMIDDELD AANTAL OPROEPEN PER UUR

De berekening van het gemiddelde aantal gesprekken per uur.

Gemiddelde gesprekken per uur = 3600 ÷ (A + B)

Hierbij is:

A = Gesprekstijd in seconden voor ACD-gesprekken die tijdens
het interval zijn voltooid

B = Werktijd na gesprek in seconden voor ACD-gesprekken
die zijn voltooid tijdens het interval

GEMIDDELDE AFHANDELTIJD

De gemiddelde verwerkingstijd tijdens het interval.
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Gemiddelde verwerkingstijd = (A + B) ÷ C

Hierbij is:

A = Totale gesprekstijd voor ACD-oproepen die tijdens het
interval zijn afgehandeld

B = Totale werktijd na contact voor ACD-gesprekken die zijn
voltooid tijdens het interval

C = Totale aantal ACD-oproepen die tijdens het interval zijn
afgehandeld

GEMIDDELDE WERKELIJKE VERWERKINGSTIJD

De werkelijke gemiddelde verwerkingstijd tijdens het interval.

Gemiddelde werkelijke verwerkingstijd = Totale werkelijke
verwerkingstijd ÷ verwerkte gesprekken

GEMIDDELDE VERWERKINGSTIJD PROGNOSE

De prognose voor de gemiddelde verwerkingstijd tijdens het interval.

Gemiddelde verwerkingstijd prognose = Totaal prognose
verwerkingstijd ÷ prognose aangeboden gesprekken

GEMIDDELDE WACHTTIJD

De gemiddelde tijd dat de agent tijdens het interval gesprekken in de
wacht plaatste, inclusief de tijd in de wacht voor doorverbonden
gesprekken en conferentiegesprekken.

Gemiddelde wachttijd = A ÷ B

Hierbij is:

A = De tijd dat de agent tijdens het interval gesprekken in de
wacht plaatste, inclusief de tijd in de wacht voor
doorverbonden gesprekken en conferentiegesprekken

B = Het aantal in de wacht geplaatste gesprekken tijdens de
periode. Het gesprek kan meerdere keren in de wacht zijn
geplaatst.
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GEMIDDELDE TIJD NIET GEREED

De gemiddelde tijd dat de agent zich in de status Niet gereed bevindt.

Gemiddelde tijd niet gereed = A ÷ B

Hierbij is:

A = De tijd dat de agent zich in de status Niet gereed bevindt
tijdens het interval.

B = Aantal afgehandelde contacten tijdens het interval

GEMIDDELDE KWALITEITSSCORE

De gemiddelde kwaliteitsscore van gesprekken die de agent heeft voltooid
tijdens het interval. De kwaliteitsscores zijn afkomstig van gesprekken die
zijn geëvalueerd met Call Recording and Quality Management.

Gemiddelde kwaliteitsscore = A ÷ B

Hierbij is:

A = Totaal van de complete kwaliteitsscores voor geëvalueerde
gesprekken die de agent heeft afgehandeld tijdens het interval

B = Totaal geëvalueerde gesprekken dat de agent heeft voltooid
tijdens het interval

GEMIDDELDE TIJD GEREED

De gemiddelde tijd dat de agent zich in de status Gereed bevindt.

Gemiddelde tijd gereed = A ÷ B

Hierbij is:

A = De tijd dat de agent zich in de status Gereed bevindt tijdens
het interval.

B = Aantal afgehandelde contacten tijdens het interval

GEMIDDELDE BEANTWOORDINGSSNELHEID

De gemiddelde tijd dat bellers in de wachtrij wachten totdat hun
oproepen worden beantwoord.

283



Rapporteren

Gemiddelde beantwoordingssnelheid = A ÷ B

Hierbij is:

A = Wachttijd voor gesprekken die zijn beantwoord tijdens het
interval. De wachttijd omvat de tijd vanaf het moment dat de
ACD het gesprek in de servicewachtrij zet tot de tijd dat de
agent het gesprek beantwoordt.

B = Aantal gesprekken voor de servicewachtrij dat is
beantwoord tijdens het interval

GEMIDDELDE SNELHEID VAN WERKELIJKE ANTWOORDTIJD

De werkelijke gemiddelde tijd dat bellers in de wachtrij wachten totdat
hun oproepen worden beantwoord.

GEMIDDELDE SNELHEID VAN ANTWOORDTIJD PROGNOSE

De prognose voor de gemiddelde tijd dat bellers in de wachtrij wachten
totdat hun oproepen worden beantwoord.

GEMIDDELDE GESPREKSTIJD

De gemiddelde gesprekstijd tijdens het interval.

Gemiddelde gesprekstijd = A ÷ B

Hierbij is:

A = Gesprekstijd voor ACD-oproepen die tijdens het interval
zijn afgehandeld

B = Aantal ACD-oproepen die tijdens het interval zijn
afgehandeld

De waarde voor A omvat de tijd in de wacht voor de volgende rapporten:

n Rapport Agentinterval

n Rapport Interval servicewachtrij

n Rapport Interval agent servicewachtrij

n Rapport Interval servicewachtrij agent

284



Rapporteren

n Rapport Interval teamagent

n Rapport Teaminterval

Voor alle andere rapporten die Gemiddelde gesprekstijd bevatten,
omvat de waarde voor A  niet de tijd in de wacht.

GEMIDDELDE WERKELIJKE GESPREKSTIJD

De werkelijke gemiddelde gesprekstijd tijdens het interval.

GEMIDDELDE GESPREKSTIJD PROGNOSE

De prognose voor de gemiddelde gesprekstijd tijdens het interval.

GEMIDDELDE WERKELIJKE WERKTIJD NA GESPREK

De werkelijke werktijd na gesprek tijdens het interval.

GEMIDDELDE VERWACHTE WERKTIJD NA GESPREK

De prognose voor de gemiddelde werktijd na gesprek tijdens het interval.

GEMIDDELDE WERKTIJD

De gemiddelde werktijd na het contact tijdens het interval.

Gemiddelde werktijd = A ÷ B

Hierbij is:

A = Werktijd na contact voor gesprekken die zijn voltooid
tijdens het interval

B = Aantal afgehandelde contacten tijdens het interval

PAUZE

De hoeveelheid pauzetijd die voor de agent is ingepland tijdens het
interval.

PAUZE BETAALD

De hoeveelheid betaalde pauzetijd die voor de agent is ingepland tijdens
het interval.
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PAUZE ONBETAALD

De hoeveelheid onbetaalde pauzetijd die voor de agent is ingepland
tijdens het interval.

TIJD BEZET OVERIGE STATUS

De hoeveelheid tijd dat de agent is aangemeld maar niet aan het werk is
tijdens het interval.

GEANNULEERDE GESPREKKEN

Het aantal naar de servicewachtrij gerouteerde ACD-gesprekken tijdens
het interval waarbij de beller heeft opgehangen in de wachtrij of terwijl
de telefoon van de agent overging. Gesprekken worden geteld voor het
interval waarin de beller ophangt.

BEANTWOORDE OPROEPEN

Het aantal ACD-gesprekken dat voor de servicewachtrij is beantwoord
tijdens het interval. Gesprekken zijn geteld in het interval waarin ze zijn
beantwoord.

GESPREKKEN AFGEHANDELD

Het aantal ACD-gesprekken dat de agents hebben afgehandeld tijdens het
interval.

BINNENKOMENDE GESPREKKEN

Het aantal binnenkomende ACD-gesprekken dat de agents hebben
afgehandeld tijdens het interval.

AANGEBODEN GESPREKKEN WERKELIJK

Het werkelijke aantal gesprekken dat naar de servicewachtrij is
gerouteerd tijdens het interval. Het totaal omvat gesprekken die
aanvankelijk zijn aangeboden en vervolgens de wachtrij hebben verlaten
en gesprekken die in wachtrijen staan voor meerdere
vaardigheidsgroepen. In de meeste gevallen zijn de gesprekken geteld in
het interval waarin ze zijn gerouteerd naar de servicewachtrij.
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AANGEBODEN GESPREKKEN PROGNOSE

De prognose voor het aantal gesprekken dat naar de servicewachtrij is
gerouteerd tijdens het interval.

GESPREKKEN PER UUR

Het aantal ACD-gesprekken dat is ontvangen per uur.

Gesprekken per uur = (A × 3600) ÷ B

Hierbij is:

A = Aantal gesprekken dat is verwerkt in een uur

B = Totale tijd in service in seconden gedurende een uur

GESPREKKEN PER BETAALD UUR

Het totale aantal afgehandelde gesprekken gedeeld door het aantal
betaalde uren.

NIEUWE PROGNOSE GESPREKKEN

De nieuwe prognose voor het aantal gesprekken dat naar de
servicewachtrij is gerouteerd tijdens het interval.

DOORVERBONDEN GESPREKKEN

Het aantal ACD-gesprekken dat de agents hebben doorverbonden tijdens
het interval.

GESLOTEN

De hoeveelheid gesloten tijd die voor de agent is ingepland tijdens het
interval. Gesloten tijd is de tijd die voor de agent is ingepland terwijl het
contactcenter is gesloten en het contactcenter geen gesprekken voor de
servicewachtrij aanneemt.

GESLOTEN BETAALD

De hoeveelheid betaalde gesloten tijd die voor de agent is ingepland
tijdens het interval.
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GESLOTEN ONBETAALD

De hoeveelheid onbetaalde gesloten tijd die voor de agent is ingepland
tijdens het interval.

CONFORMITEIT %

Conformiteit is het percentage van de tijd dat een agent de juiste
hoeveelheid tijd werkt, ongeacht de tijd van de dag waarop de agent
werkt. Bij de planningsconformiteit wordt geen rekening gehouden met
aankomst- en vertrektijden. Een agent die bijvoorbeeld is ingepland van
08:00 tot 16:00, maar in plaats daarvan werkt van 10:00 tot 18:00
conformeert zich wel aan de planning maar heeft geen
overeenstemming.

Conformiteit wordt berekend volgens deze formule:

Conformiteit % = (A ÷ B) × 100

Hierbij is:

A = totale tijd tijdens het interval dat de agent aan het werk is
of dit nu gepland of ongepland is

B = totale tijd tijdens het interval dat de agent is ingepland
voor de service, ongeacht of de agent al dan niet aan het werk
is

KOSTEN PER GESPREK

De gemiddelde kosten per gesprek voor de dag.

DAGELIJKS BUDGET

De berekende totale kosten voor de dag.

DATUM

De datum van de gerapporteerde gegevens.

GOEDGEKEURDE UREN DAGEN VRIJ

De totale hoeveelheid uren voor dagen vrij die tot nu toe voor een agent
zijn goedgekeurd.
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RESTERENDE UREN DAGEN VRIJ

De totale hoeveelheid uren voor dagen vrij die tot nu toe resteren voor
een agent.

TOTAALAANTAL UREN DAGEN VRIJ

De totale hoeveelheid uren voor dagen vrij die beschikbaar zijn voor een
agent.

GEBRUIKTE UREN DAGEN VRIJ

De totale hoeveelheid uren voor dagen vrij die een agent tot nu toe heeft
gebruikt.

DUUR

De tijd dat een activiteit duurt.

EINDE

Het einde van de dag of het interval.

EINDDATUM

De einddatum van de gerapporteerde gegevens.

EINDTIJD

De eindtijd van de dag.

HELE DAG

Een uitzondering die een hele dienst duurt.

UITZONDERING

De naam van de uitzondering.

UITZONDERING BETAALD

De hoeveelheid betaalde uitzonderingstijd die voor de agent is ingepland
tijdens het interval.
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UITZONDERING ONBETAALD

De hoeveelheid onbetaalde uitzonderingstijd die voor de agent is
ingepland tijdens het interval.

VOORNAAM

De voornaam van de agent.

GOEDGEKEURDE UREN VARIABELE VAKANTIEDAGEN

De totale hoeveelheid uren voor variabele vakantiedagen die tot nu toe
voor een agent zijn goedgekeurd.

RESTERENDE UREN VARIABELE VAKANTIEDAGEN

De totale hoeveelheid uren voor variabele vakantiedagen die tot nu toe
resteren voor een agent.

TOTAALAANTAL UREN VARIABELE VAKANTIEDAGEN

De totale hoeveelheid uren voor variabele vakantiedagen die beschikbaar
zijn voor een agent.

GEBRUIKTE UREN VARIABELE VAKANTIEDAGEN

De totale hoeveelheid uren voor variabele vakantiedagen die een agent
tot nu toe heeft gebruikt.

NAUWKEURIGHEID PROGNOSE

Het percentage gesprekken volgens de prognose in vergelijking met het
werkelijke gespreksaanbod voor de servicewachtrij tijdens het interval.

Nauwkeurigheid prognose = (A ÷ B) × 100

Hierbij is:

A = prognose voor gesprekken voor de servicewachtrij tijdens
het interval

B = werkelijk gespreksaanbod voor de servicewachtrij tijdens
het interval
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PROGNOSE GEMIDDELDE VERWERKINGSTIJD

De prognose voor de gemiddelde gesprekstijd plus de prognose voor de
gemiddelde werktijd.

Prognose gemiddelde verwerkingstijd = Totaal prognose
verwerkingstijd ÷ prognose aangeboden gesprekken

AANGEBODEN GESPREKKEN PROGNOSE

De prognose voor het aantal ACD-gesprekken dat naar de servicewachtrij
wordt gerouteerd tijdens het interval.

FTE

Het aantal voltijdsequivalent (FTE) medewerkers.

% AFGEHANDELD

Het percentage gesprekken dat door de agent is afgehandeld van het
totale aantal gesprekken dat aan de agent is aangeboden.

% afgehandeld = (A ÷ B) × 100

Hierbij is:

A = het aantal ACD-gesprekken dat door de agent is
afgehandeld terwijl deze was aangemeld tijdens het interval

B = het totale aantal ACD-gesprekken dat aan de agent is
aangeboden terwijl deze was aangemeld tijdens het interval

NAUWKEURIGHEID AFHANDELTIJD

Een maat voor hoe nauwkeurig de prognose voor de afhandeltijd is.

Nauwkeurigheid afhandeltijd = (A ÷ B) × 100

Hierbij is:

A = prognose gemiddelde verwerkingstijd

B = werkelijke gemiddelde verwerkingstijd
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UURTARIEF

Het tarief dat in de berekeningen in het rapport is gebruikt.

UREN IN SERVICE

Het totale aantal service-uren op de dag.

UREN BETAALD

Het totale aantal betaalde uren per dag.

IN SERVICE

De hoeveelheid tijd in service voor de agent die is gepland tijdens het
interval voor de servicewachtrij.

UREN IN SERVICE

Het aantal uren dat de agent is ingepland voor de service.

TIJD IN SERVICE

De hoeveelheid tijd dat de agent is aangemeld tijdens het interval.

INTERVAL

De begintijd van het planningsinterval van een half uur.

INTERVALBUDGET

De totale kosten voor het gewenste interval.

ACHTERNAAM

De achternaam van de agent.

LUNCH

De hoeveelheid lunchtijd die voor de agent is ingepland tijdens het
interval.
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LUNCH BETAALD

De hoeveelheid betaalde lunchtijd die voor de agent is ingepland tijdens
het interval.

LUNCH ONBETAALD

De hoeveelheid onbetaalde lunchtijd die voor de agent is ingepland
tijdens het interval.

MAAND

De naam van de maand in de ISO-notatie (MM).

AANTAL DAGEN

Het totale aantal dagen van de week dat in het rapport is opgenomen. Als
het rapport bijvoorbeeld gegevens bevat voor de verschillende dagen van
de week en het rapport drie weken beslaat, zijn er drie maandagen, drie
dinsdagen enzovoort. Het aantal dagen voor maandag is in dat geval dus
3.

BEZETTING %

Het percentage tijd dat de agent besteedt aan het beantwoorden van ACD-
gesprekken ten opzichte van de totale hoeveelheid tijd dat de agent is
aangemeld en gereed is om gesprekken aan te nemen tijdens het interval.

Bezetting % = A ÷ B

Hierbij is:

A = Totale verwerkingstijd

B = Totale tijd in service

% WERKELIJKE BEZETTING

Het werkelijke percentage tijd dat de agent besteedt aan het
beantwoorden van ACD-gesprekken ten opzichte van de totale
hoeveelheid tijd dat de agent is aangemeld en gereed is om gesprekken
aan te nemen tijdens het interval.

% werkelijke bezetting = (A – B) ÷ A
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Hierbij is:

A = Tijd in service

B = Tijd gereed

PROGNOSE BEZETTING %

De prognose voor het percentage tijd dat de agent besteedt aan het
beantwoorden van ACD-gesprekken ten opzichte van de totale
hoeveelheid tijd dat de agent is aangemeld en gereed is om gesprekken
aan te nemen tijdens het interval.

Prognose bezetting % = Totaal(prognose bezetting) ÷ Totaal
(prognose gespreksaanbod)

TOEGEWEZEN BETAALDE UREN

De hoeveelheid betaalde toegewezen tijd die voor de agent is ingepland
tijdens het interval.

BETAALDE UREN PAUZE

De hoeveelheid betaalde pauzetijd die voor de agent is ingepland voor het
interval.

BETAALDE UREN GESLOTEN SERVICE

De hoeveelheid betaalde gesloten tijd voor de servicewachtrij die voor de
agent is ingepland tijdens het interval.

UITZONDERING BETAALDE UREN

De hoeveelheid betaalde uitzonderingstijd die voor de agent is ingepland
voor het interval.

BETAALDE UREN LUNCH

De hoeveelheid betaalde lunchtijd die voor de agent is ingepland tijdens
het interval.
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BETAALDE UREN PROJECT

De hoeveelheid betaalde projecttijd die voor de agent is ingepland voor
het interval.

BETAALDE UREN TOTAAL

Het totaal aan betaalde uren voor het interval.

Betaalde uren totaal = uren in service + betaalde uren pauze +
betaalde uren lunch + betaalde uren uitzondering + betaalde
uren project + betaalde uren toewijzing + betaalde uren
service gesloten

PERCENTAGE TOEWIJZING

Het percentage geplande toewijzingstijd voor het interval.

Percentage toewijzing = (A ÷ B) × 100

Hierbij is:

A = geplande werktijd voor de toewijzing voor het interval

B = totaal geplande tijd voor het interval

PERCENTAGE PAUZE

Het percentage geplande pauzetijd voor het interval.

Percentage pauze = (A ÷ B) × 100

Hierbij is:

A = geplande pauzetijd voor het interval

B = totaal geplande tijd voor het interval

PERCENTAGE GESLOTEN

Het percentage gesloten tijd voor het interval.

Percentage gesloten = (A ÷ B) × 100

Hierbij is:

A = geplande gesloten tijd voor het interval
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B = totaal geplande tijd voor het interval

PERCENTAGE UITZONDERING

Het percentage uitzonderingstijd voor het interval.

Percentage uitzondering = (A ÷ B) × 100

Hierbij is:

A = geplande uitzonderingstijd voor het interval

B = totaal geplande tijd voor het interval

PERCENTAGE IN SERVICE

Het percentage tijd in service voor het interval.

Percentage in service = (A ÷ B) × 100

Hierbij is:

A = geplande tijd in service voor het interval

B = totaal geplande tijd voor het interval

PERCENTAGE LUNCH

Het percentage lunchtijd voor het interval.

Percentage lunch = (A ÷ B) × 100

Hierbij is:

A = geplande lunchtijd voor het interval

B = totaal geplande tijd voor het interval

PERCENTAGE OVERUREN

Het percentage overuren voor het interval.

Percentage overuren = (A ÷ B) × 100

Hierbij is:

A = geplande overuren voor het interval
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B = totaal geplande tijd voor het interval

PERCENTAGE PROJECT

Het percentage projecttijd voor het interval.

Percentage project = (A ÷ B) × 100

Hierbij is:

A = geplande projecttijd voor het interval

B = totaal geplande tijd voor het interval

GOEDGEKEURDE UREN PERSOONLIJKE DAGEN

De totale hoeveelheid uren voor persoonlijke dagen die tot nu toe voor
een agent zijn goedgekeurd.

RESTERENDE UREN PERSOONLIJKE DAGEN

De totale hoeveelheid uren voor persoonlijke dagen die tot nu toe
resteren voor een agent.

TOTAALAANTAL UREN PERSOONLIJKE DAGEN

De totale hoeveelheid uren voor persoonlijke dagen die beschikbaar zijn
voor een agent.

GEBRUIKTE UREN PERSOONLIJKE DAGEN

De totale hoeveelheid uren voor persoonlijke dagen die een agent tot nu
toe heeft gebruikt.

PRECISIEPERCENTAGE

Het verschil tussen de prognose voor gesprekken en het werkelijke
gespreksaanbod, uitgedrukt als een percentage.

% precisie = (A ÷ B) × 100

Hierbij is:

A = prognose gesprekken
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B = werkelijke gespreksaanbod

PROJECT

De hoeveelheid projecttijd die voor de agent is ingepland tijdens het
interval.

PROJECT BETAALD

De hoeveelheid betaalde projecttijd die voor de agent is ingepland voor
het interval.

PROJECT ONBETAALD

De hoeveelheid onbetaalde projecttijd die voor de agent is ingepland voor
het interval.

TIJD STATUS GEREED

De hoeveelheid tijd dat de agent is aangemeld en wacht op een ACD-
gesprek tijdens het interval.

SECONDEN GEPLAND SERVICENIVEAU

Het geplande aantal seconden waarbinnen een oproep moet worden
beantwoord om te voldoen aan de doelstelling voor het serviceniveau.

SERVICE

De servicewachtrij die de agent ondersteunt.

SERVICENIVEAU

Het percentage dat beschrijft hoe de doelen voor de verwerking van
klantgesprekken per interval worden behaald.

Als uw doel bijvoorbeeld een gemiddelde antwoordsnelheid van 20
seconden of minder is en 80% van uw oproepen binnen 20 seconden of
minder wordt beantwoord, is uw serviceniveau 80%.

Percentage serviceniveau = [(A + B) ÷ (C + D)] × 100

Hierbij is:
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A = het aantal gesprekken voor de servicewachtrij dat de beller
binnen het interval heeft verbroken en dat minder dan het
aantal seconden voor het serviceniveau in de wachtrij heeft
gestaan

B = het aantal gesprekken voor de servicewachtrij dat de agent
heeft beantwoord binnen het interval en dat minder dan het
aantal seconden voor het serviceniveau in de wachtrij heeft
gestaan

C = het aantal gesprekken voor de servicewachtrij dat de beller
heeft verbroken binnen het interval, ongeacht de tijd dat het
gesprek in de wachtrij stond

D = het aantal gesprekken voor de servicewachtrij dat een
agent heeft beantwoord binnen het interval, ongeacht de tijd
dat het gesprek in de wachtrij stond

WERKELIJK SERVICENIVEAU %

Het percentage voor het werkelijke serviceniveau, een doel voor
antwoordsnelheid dat vaak wordt uitgedrukt als een percentage voor het
beantwoorden van oproepen binnen een vastgesteld aantal seconden.

Zie Serviceniveau voor meer informatie over het berekenen van deze
waarde.

PROGNOSE SERVICENIVEAU %

De prognose voor het percentage beantwoorde gesprekken binnen de
drempeltijd voor het serviceniveau, per interval.

Zie Serviceniveau voor meer informatie over het berekenen van deze
waarde.

DOEL SERVICENIVEAU %

Het doelpercentage voor te beantwoorden gesprekken binnen de
drempeltijd voor het serviceniveau, per interval.

Zie Serviceniveau voor meer informatie over het berekenen van deze
waarde.
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GEPLAND SERVICENIVEAU %

Het verwachte percentage beantwoorde gesprekken binnen de
drempeltijd voor het serviceniveau, per interval. Dit is een real-
timeberekening op het moment dat het rapport wordt gegenereerd.

Zie Serviceniveau voor meer informatie over het berekenen van deze
waarde.

% VERLAGING SERVICENIVEAU

Het verwachte percentage voor het serviceniveau op basis van de
verwachte agents na verlaging.

Als u bijvoorbeeld een gepland serviceniveau % hebt van 80%, en 10
agents zijn ingepland met een verlagingspercentage van 10%, is verlaging
agenten eerder 9 agents en % verlaging serviceniveau minder dan 80%.

Zie Serviceniveau voor meer informatie over het berekenen van deze
waarde.

SERVICEWACHTRIJ

De naam van de servicewachtrij die de agent ondersteunt.

DUUR DIENST

De duur van een dienst voor een servicewachtrij.

% VERLAGING

Het verlagingspercentage dat is geconfigureerd op de pagina Verlaging
(Toepassingsbeheer > Verlaging).

BEGIN

De begintijd van de dag of periode.

BEGINDATUM

De begindatum van de gerapporteerde gegevens.

BEGINTIJD

De begintijd van de dienst.
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TEAM

De naam van het team.

TEAMNAAM

De naam van het team.

TOTAAL

De totale tijd die is ingepland voor de agents die de servicewachtrij
ondersteunen tijdens het interval.

Totaal = In service + Pauze + Lunch + Uitzondering + Project +
Toewijzing + Gesloten

TOTAAL AANTAL GESPREKKEN

Het totale aantal gesprekken op de dag.

TOTALE AFHANDELTIJD

Voor servicewachtrijen:

Totale afhandeltijd = Gesprekstijd (inclusief tijd in de wacht) +
Werktijd na gesprek

Voor agents:

Totale afhandeltijd = Gesprekstijd + Tijd in de wacht +
Werktijd na gesprek

TOTALE TIJD IN WACHT

De totale tijd in de wacht is de totale tijd dat de agent gesprekken in de
wacht plaatste, inclusief de tijd in de wacht voor doorverbonden
gesprekken en conferentiegesprekken tijdens het interval.

TOTALE TIJD IN SERVICE

Totale tijd in service is de totale tijd in seconden tijdens de periode dat de
agent in de status Gereed was om een ACD-gesprek aan te nemen of
bezig was met het afhandelen van een ACD-gesprek.
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TOTALE AANMELDTIJD

De totale aanmeldtijd voor de agent tijdens het interval.

TOTALE TIJD NIET GEREED

Totale tijd niet gereed is de totale tijd dat de agent de status Niet gereed
had tijdens het interval.

TOTAAL BETAALD

Het totale aantal betaalde uren dat is ingepland voor het interval.

Totaal betaald + Pauze betaald + Lunch betaald + Uitzondering
betaald + Project betaald + Toewijzing betaald + Gesloten
betaald

TOTALE TIJD GEREED

Totale tijd gereed is de totale tijd dat de agent de status Gereed had
tijdens het interval.

TOTALE GESPREKSTIJD

Totale gesprekstijd is de totale tijdsduur in seconden dat de agent ACD-
gesprekken voerde. De tijd loopt vanaf het moment dat de agent een ACD-
gesprek beantwoordt tot het moment dat de agent de verbinding
verbreekt, inclusief tijd in de wacht.

TOTAAL ONBETAALD

Het totale aantal onbetaalde uren dat is ingepland voor het interval.

TOTALE TIJD WERK

Totale werktijd is de totale tijd dat de agent zich in de status Werk
bevond tijdens het interval.

GEBRUIKERSNAAM

De gebruikersnaam van de agent.
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% VERBRUIK

Het percentage voor verbruik is het percentage dat de agent besteedt aan
het beantwoorden van ACD-gesprekken ten opzichte van de totale
hoeveelheid tijd dat de agent is aangemeld tijdens het interval.

% verbruik = A ÷ B

Hierbij is:

A = totale verwerkingstijd

B = totale tijd in sessie (aangemeld)

GOEDGEKEURDE VAKANTIEUREN

De totale hoeveelheid vakantieuren die tot nu toe voor een agent zijn
goedgekeurd.

RESTERENDE VAKANTIEUREN

De totale hoeveelheid vakantieuren die tot nu toe resteren voor een
agent.

TOTAAL VAKANTIEUREN

De totale hoeveelheid vakantieuren die beschikbaar zijn voor een agent.

GEBRUIKTE VAKANTIEUREN

De totale hoeveelheid vakantieuren die een agent tot nu toe heeft
gebruikt.

BUDGET PER WEEK

De totale kosten voor de week.
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