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Introdução

Isto documenta descreve o procedimento para criar as relações e a resposta rápida rápidas no
ECE. O procedimento similar pode ser usado para criar o encabeçamento, o pé de página, os
cumprimentos, as assinaturas e auto reconhecimentos para email.

Pré-requisitos

Requisitos

 A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE)●

Fineza de Cisco●

Cisco ECE●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

UCCE 11.6●

Fineza 11.6●

ECE 11.6●

 As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se sua rede está viva, assegure-se de que você compreenda o
impacto potencial do comando any.

Problema: Como criar as relações e respostas rápidas rápidas no



ECE

Você pode ver como adicionar as relações rápidas e as respostas ECE para o bate-papo e
igualmente o encabeçamento, o pé de página, os cumprimentos, as assinaturas e auto
reconhecimentos para email.

Solução

Etapa 1. Entre no console PA e escolha a base de conhecimento sob ser o autor da seção.

Etapa 2. Quando você navega sob a base de conhecimento, você veria estas opções.



Passo 3: Navegue para conversar > rapidamente as relações:

Etapa 4. Artigo novo do clique. Crie o nome do artigo e forneça os índices:



Etapa 5. Uma vez que você atualizou o índice, salvar e o clica sobre verifique dentro, verificação
geral e publique.



Assim que você publicar, o artigo está pronto para integrar com fila disponível.

Para a resposta rápida:

O procedimento é mesmo que liga rapidamente a configuração. Navegue ao console > à base de
conhecimento > aos departamentos > ao serviço > ao índice PA > compartilhado > padrão > bate-
papo > resposta rápida

Etapa 1. Crie um artigo novo.



Etapa 2. Salvar a e navegue à aba satisfeita e incorpore o mensagem de boas-vindas e salvar o
índice.

Etapa 3. Uma vez que você salvar a. Clique o registro, verificação geral e publique-o. A resposta
rápida está pronta para integrar agora com fila.

Esta seção do artigo descreve como integrar o artigo que você criou para uma fila.

Etapa 1. Retorne de volta ao console do administrador e navegue para enfileirar e selecionar a fila
para que você tem os artigos KB criados.

Etapa 2. Uma vez que você seleciona a fila, clique sobre o bate-papo e você pode ver os artigos.
Agora você tem movido o artigo da selecionada disponível e salvar o.







Assim que o agente receber o bate-papo, o agente pode escolher suas resposta rápida ou
relações rápidas:



Você pode usar o mesmo procedimento para filas do email, a fim criar o encabeçamento, o pé de
página, os cumprimentos e auto reconhecimentos.
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