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Inleiding

Dit document beschrijft de instructies hoe u verschillende opties kunt weergeven in het venster
van de klant wanneer er een anonieme webchat is geïmplementeerd. Dit document vormt een
aanvulling op de Cisco Unified Web and E-Mail Interface Manager Agent, release 11.0(2) Link
Customer Section.

Anonymous chats staan klanten toe om met agenten te chatten zonder dat er persoonlijke
gegevens worden verstrekt, bijvoorbeeld naam, e-mailadres, telefoonnummer. Wanneer de klant
op de link of knop chatten klikt, wordt dit niet met het inlogbestand op de pagina weergegeven.

Zulke bezoekers worden gecreëerd als anonieme klanten in het systeem, en er wordt geen
klantregistratie gecreëerd voor de chatactiviteit. Als de bezoeker op een later punt wordt
geïdentificeerd als een klant, of u moet een nieuwe klantopname voor de bezoeker maken, kunt u
dit doen met de knop Customer van de link beschikbaar in het deelvenster Chat.

Bijgedragen door Mayur Vyas, Cisco TAC Engineer.

Bewerkt door Sahar Modares, Cisco TAC Engineer.

Voorwaarden



Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

Unified Contact Center Enterprise (UCCE)●

Cisco Unified Web and E-Mail Interactie Manager (WIM/EIM)●

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

WIM/EIM 11.0(2)●

Achtergrondinformatie

Gebruik in het venster Koppelen met de beschikbare opties om naar een klant te zoeken.
Standaard vraagt het venster om de voornaam, de achternaam en het e-mailadres, maar er
kunnen verschillende opties worden weergegeven op basis van de manier waarop uw beheerder
het venster heeft ingesteld. Als de zoekopdracht een overeenkomend resultaat oplevert, wordt de
chatactiviteit gekoppeld aan de klant. Als de klant niet bestaat, wordt er een nieuw klantbestand
voor de activiteit aangemaakt. Om extra opties te configureren in het venster van de klant van het
Koppelen, moeten er stappen worden ondernomen om deze extra opties te configureren. Dit
document geeft stappen in de manier waarop u deze extra opties wilt configureren.

Configuratiestappen
Stap 1. Inloggen als afdeling Partitie (Partition ID = 1).

http://<ip van webserver>/system/web/view/platform/common/login/root.jsp?DivisionID=1

Stap 2. Selecteer Gereedschapsconsole.

http://<ip%20of webserver>/system/web/view/platform/common/login/root.jsp?partitionId=1


Stap 3. Selecteer Gereedschappen in het deelvenster met bomen>Verdeling:standaard>Zakelijke
objecten>Nieuwe activiteitssnelheden.



Stap 4. Selecteer in het deelvenster Lijst de optie Anonymous chat voor nieuwe case.

Stap 5. Selecteer in het venster Eigenschappen de opties.

Stap 6. Selecteer onder opties de gewenste opties die u wilt laten zien wanneer op de knop Koppelen met de klant is
gedrukt.

Stap 7. Klik op Opslaan.



Stap 8. Selecteer hulpprogramma’s > SCAP-cache wissen > klik op de knop Uitvoeren.

Verificatiestappen

Stap 1. Meld u aan als agent en open anoniem chatten.

Stap 2. Klik op Link-klant en controleer of er nieuwe opties aan het venster zijn toegevoegd.
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