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Introdução

Este artigo descreve e explica as etapas exigidas recolher com sucesso a informação de sessão
(informação de sessão) de um atendimento de partida da resposta de voz interativa (IVR) que
bata o sistema expresso unificado do Contact Center (UCCX) e passa-as na área de trabalho do
agente (fineza de Cisco) como uma variável da empresa.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

UCCX●

Fineza de Cisco●

Componentes Utilizados

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

UCCX 10.X●

Fineza 10.X de Cisco●

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 a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto
potencial de qualquer comando.



Informações de Apoio

Esta informação é amarrada a um contato de partida que use a lista discando (contatos do
cliente) transferida arquivos pela rede, segundo as indicações da imagem.

Estas são as circunstâncias exigidas para recrear esta encenação:

Contact Center unificado (UCCX) 10.X expresso avante.●

Campanha de partida IVR configurada para passar pelo processo de script.●

O script tem um molde simples da fila.●

Obtenha a informação de sessão

UCCX permite que a etapa da informação de sessão da obtenção recolha detalhes de um contato
de partida que entre o sistema IVR. (IVR de partida - Progressivo ou com caráter de previsão).
As variáveis novas são adicionadas à etapa da informação de sessão da obtenção do editor
expresso unificado do Contact Center (CCX) para campanhas de partida progressivas e com
caráter de previsão IVR-baseadas e agente-baseadas. Estas variáveis são incluídas na sessão
para uma chamada externa que seja transferida ao IVR.

Estas são as variáveis adicionadas novas:

BAAccountNumber - Account number do chamador.
BACampaignName - Da campanha de partida.
BACallResult - Resultado de uma chamada externa.

Para mais revisão da informação este documento na página 5:



http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/crs/express_10
_5/release/docs/UCCX_BK_UBDB029E_00_uccx-release-notes-105.pdf

Nota: Use a etapa da informação de contato da obtenção para instantiate um objeto do tipo
sessão, antes que você use a etapa da informação de sessão da obtenção. Esta é capturar
a informação de sessão e somente então os valores obtêm retornados na etapa da
informação de sessão da obtenção.

Instalação

Etapa1. Aqui, uma campanha de partida IVR contém o account number, nome, número de
telefone transferido arquivos pela rede como parâmetros na lista discando (arquivo Contact_list.txt
para a campanha).

Etapa 2. A chamada externa IVR é feita ao número exterior - número de telefone da lista
discando.

Etapa 3. O atendimento é conectado então ao script IVR após a análise do andamento da
chamada (CPA) pelo gateway do Session Initiation Protocol (SIP).

Etapa 4. Uma vez o atendimento bate o script, o script recolhe a informação de sessão para o
atendimento com etapa obtém a informação de sessão.

Etapa 5. Esta informação de sessão pode capturar estas variáveis (que incluem a informação de
conta neste exemplo) do chamador e ser usada para umas etapas mais adicionais no script.

Etapa 6. Neste caso, esta variável de informação de sessão é ajustada a um variável de chamada
10 que seja então a variável da empresa indicada no desktop da fineza após a etapa seleta do
recurso.

Configuração

Etapa1. Assegure-se de que a lista discando tenha o account number ajustado e o campo correto
selecionado para classificar isto como o número de contagem de cliente.

UCCX tem um mecanismo interno que converta este account number e o ajuste em um
atendimento variável BAAccountNumber da sessão, segundo as indicações da imagem.
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Etapa 2. Defina as etapas no script. O script deve ter uma etapa da aceitação, dar boas-vindas à
alerta e recolher a informação de sessão para o account number. Defina uma variável da sessão
chamada BAAccountNumber, segundo as indicações da imagem.

etapa 3. O uso obtém a etapa da informação de sessão, com sessão BAAccountNumber variável,
contexto - BAAccountNumber e AccountNumber variável. Ajuste AccountNumber variável para
capturar esta informação, segundo as indicações destas imagens.

Nota: A sintaxe é descrita neste guia na página 2-
29: http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/c
rs/express_8_5/user/guide/uccx851_step_ref.pdf

/content/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/crs/express_8_5/user/guide/uccx851_step_ref.pdf
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Etapa 4. Ajuste o variável de chamada 10 da empresa a esta variável (chamada AccountNumber).
Chame o variável de periférico 10 neste exemplo, segundo as indicações da imagem.

A etapa 5 assegura-se de que a disposição do desktop tenha o indicador correto para o account
number com este variável de periférico 10 do atendimento.  Isto é feito na administração da fineza
de Cisco, segundo as indicações da imagem.



Etapa 6. Põe uma etapa seleta do recurso como de costume. O agente deve poder ver esta
informação na fineza, segundo as indicações desta imagem.

Verificação

Configurar a campanha de partida IVR.●



Transfira arquivos pela rede a lista discando com o campo de account number e o número de
telefone e o nome.

●

Comece a campanha e aponte-a ao script. Assegure-se de que o agente seja parte da fila de
serviços correta do contato (CSQ).

●

Mantenha o agente em pronto, você verá a chamada externa bater o telefone do cliente.●

Quando o cliente responde ao atendimento, o atendimento estará reorientado ao script, a
seguir ao agente e ao account number indicados corretamente.

●

Nota: Alternativamente, uma vez podem usar este AccountNumber variável e usar etapas
de um mergulho do base de dados - DB-READ (base de dados lido) ou DB-GET (o base de
dados obtém) para perguntar um base de dados externo para verificar os detalhes do cliente
que use seu account number original recolhido da etapa da informação de sessão da
obtenção.
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