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Introdução

Este original descreve como criar um % feito sob encomenda do relatório do analisador do nível
de serviço. O serviço Level% é usado para medir que porcentagem teve um tempo de espera
menos do que o tempo do limiar configurado. Toda a sessão segurada ou respondida dentro do
ponto inicial é contada para encontrar o nível de serviço. O nível de serviço % está mostrado
enquanto uma porcentagem agregada baseada no quantas sessões encontrassem o nível de
serviço e dá uma indicação do recolhimento oportuno das sessões por agentes.

Pré-requisitos
Requisitos

Cisco recomenda que você tem o conhecimento dos seguintes assuntos:

Contact Center do WebEx de Cisco●

Analisador●

Componentes Utilizados

Analisador ●

Nota: Este original é visado para os clientes e os Parceiros que distribuíram o Contact
Center do WebEx a sua infraestrutura de rede.

Problema

O nível de serviço % não é uma variável padrão do analisador. Você deve seguir este artigo para
criar um relatório do analisador do serviço feito sob encomenda Level%.

Solução

O nível de serviço % é o número de atendimentos que foram respondidos dentro do ponto inicial
do nível de serviço provisioned para a fila ou a habilidade (em um intervalo das habilidades pelo



relatório da fila), dividido pelas chamadas total (inclua chamadas abandonadas) multiplicadas por
100.

Não aparece em relatórios de tempo real do local-nível ou do equipe-nível.

Nota: Embora esta métrica seja visível para atendimentos outdial, não é relevante para tais
atendimentos.

Os atendimentos segurados são os atendimentos com os tipos da terminação normais e de
desconexão rápida. As chamadas abandonadas são atendimentos com o tipo da terminação
abandonado. Estão abaixo os vários tipos da terminação que são usados no Contact Center do
WebEx. Baseado em sua justificação do negócio, os tipos diferentes da terminação podem ser
classificados como segurados ou abandonados.

Tipo possível valores da terminação:

Abandonado - o atendimento está terminado antes que esteja distribuído a uma site de
destino e o atendimento estiver estado no sistema para mais por muito tempo do que o
momento especificado no ponto inicial da chamada curta provisioned para o inquilino.
Também, este tipo da terminação ocorre quando os anéis do atendimento a um agente mas
ao agente não pegaram o atendimento.

●

Transfer_error - o atendimento não pode ser transferido a um agente por razões diversas.●

Normal - o atendimento termina normalmente.●

Reclassificado - o atendimento envia a um outro ponto de entrada.●

Transferido - o atendimento é transferido por um agente.●

Self_service - o atendimento termina no IVR ou o chamador pede a opção do retorno de
chamada.

●

Short_call - o atendimento é conectado nunca e a duração total do atendimento é menos do
que o ponto inicial especificado da chamada curta.

●

Quick_disconnect o atendimento é conectado, mas o tempo de conversação do agente para o
atendimento é menos do que o ponto inicial repentino especificado da disconexão.

●

Excesso - o atendimento é transferido ao número de destino do excesso provisioned para a
fila. Tipicamente acontece quando o atendimento é enfileirado para mais por muito tempo do
que o tempo de fila máxima que é especificado na estratégia de roteamento ou devido a um
erro ocorre quando o atendimento envia a um agente.

●

Àrevelia, não há nenhum % do relatório do nível de serviço no analisador. Siga as etapas abaixo
a fim criar os % do relatório do nível de serviço.

Etapa 1. Abra o módulo do analisador e crie o visualização novo.



Etapa 2. Do tipo lista de drop-down, escolha o registro da sessão do cliente

Etapa 3. Adicionar a variável do perfil do ID de sessão e nomeie-a total ou chamadas total. 

Step4. Adicionar a variável nova do perfil do ID de sessão e nomeie-a segurou. Arraste e deixe
cair o tipo variável da terminação do perfil na caixa a fim usá-la como um filtro. 



Etapa 5. Datilografe tipos da terminação do normal e do quick_disconnect.

Etapa 6. Adicionar a variável nova do perfil do ID de sessão. Nome que o abandonou e filtra pelo
tipo abandonado da terminação.



Passo 7. Quando você direito-clique na variável do perfil Handled você pode ver a opção para
criar um novo perfile a variável.

Etapa 8. Nomeie a variável nova como oferecida. A fórmula abaixo mostra que a variável do perfil
da oferta deve ser a soma de variáveis Handled e de Aboundoned.



Etapa 9. Adicionar variáveis adicionais do perfil do ID de sessão. Nomeie-o no SL. Este campo
representa o número de atendimentos que foram respondidos dentro do ponto inicial do nível de
serviço. Filtre-o pelo tipo normal e quick_disconnect da terminação. 

Etapa 10. O ponto inicial do nível de serviço é especificado na configuração da fila no painel. O
valor especificado será usado para calcular em atendimentos do nível de serviço no relatório do
analisador.



Também, filtro no SL com valor da duração da fila. Este é o valor nos milissegundos do ponto
inicial do nível de serviço configurado na fila.

Direito-clique de etapa 11. sobre no SL para criar uma variável nova do perfil. 



Etapa 12. Nomeie-a SL% e ajuste-o a fórmula assim que SL% é igual no SL dividido no oferecido.

Etapa 13. Na fileira/série dos segmentos adicionar a variável do perfil do nome da fila.

Etapa 14. Configurar a variável do perfil de SL% para mostrar dados na representação da
porcentagem. Direito-clique na variável de SL% para alterar como mostrado a representação de
dados abaixo 



Etapa 15. Salvar e execute o relatório.
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