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Introdução

Configurações do gerenciador de campanha deste Contact Center do WebEx dos descrives do
artigo. Depende de como as campanhas da Voz se estabelecem em sua empresa, você ou inicia
a campanha outdial chama-se ou o sistema inicia atendimentos outdial para você. Em uma
campanha da estreia, você pede um cartão outdial do contato do Contact Center do WebEx
quando você está em um estado ocioso. Quando você aceita o cartão do contato, o Contact
Center do WebEx coloca a chamada externa. Se o Contact Center se tem comunicado
previamente com a pessoa que você está chamando, uma história daqueles atendimentos
aparece no painel direito da área de trabalho do agente. Em uma campanha progressiva, quando
você está no estado disponível, o sistema empurra-lhe um atendimento outdial para. Se o Contact
Center se tem comunicado previamente com a pessoa que você está chamando, uma história
daqueles atendimentos aparece no painel direito da área de trabalho do agente.

Requisitos

Cisco recomenda que você tem o conhecimento dos seguintes assuntos:

Configurações do ponto de entrada do Contact Center do WebEx. ●

A campanha do Contact Center do WebEx controla princípios.●

Conhecimento básico de campanhas de partida●

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

Configuração de partida do ponto de entrada para a campanha
da estreia

O ponto de entrada de partida corretamente configurado (EP de partida) é uma condição prévia
para a campanha da estreia. Antes que você trabalhe na configuração da campanha da estreia,
assegure-se de que os agentes possam fazer chamadas externas simples usando Dialpad no
aplicativo de área de trabalho do agente (ADA). Se os agentes não podem colocar os
atendimentos outdial ADA por favor consulte abaixo das etapas para assegurar-se de que as
configurações de agentes estejam corretas.

Etapa 1. Para que o agente possa coloque chamadas externas do ADA, a conta de usuário



precisa de ser atribuído ao perfil do agente que configurou corretamente o ponto de entrada de
partida (EP de partida).

Etapa 2. A estratégia de roteamento de partida EP deve ser configurada com script do controle de
OutdialEP.

Etapa 3. A estratégia de roteamento da fila externa deve ser configurada com o script do controle
de OutdialQ. 

Nota: O nome de script do controle feito sob encomenda para o ponto de entrada e a fila
pode ter nomes diferentes para seu inquilino.

Nota: Algum ponto de entrada novo de Outdial precisa de ser provisioned por equipes de
Cisco TAC/SA para fazê-la trabalhar.

Configurar a campanha da estreia

Etapa1. Assegure-se de que o Outdial EP esteja configurado e atribuído ao perfil do agente.

Etapa 2. Abra o módulo do gerenciador de campanha do portal do Contact Center do WebEx. 



Etapa 3. Navegue modos do → do sistema. Adicionar um modo da Voz. Isto pode PRE-ser
configurado para seu inquilino.



Etapa 4. Navegue a zona de hora (fuso horário) do → do sistema. Permita a zona de período
apropriado.

Etapa 5. Navegue o → do sistema configuram o grupo do resultado do negócio. À revelia, os
códigos do empacotamento definidos no módulo do abastecimento do Contact Center do WebEx
são adicionados ao gerenciador de campanha como resultados do negócio. 

Clique o ícone do resultado do negócio como mostrado abaixo.

A tela do resultado do negócio abre.



Clique editam na coluna ações e clicam o botão Next Button no grupo do resultado do negócio e
os resultados do pai agrupam o assistente a fim navegar ao assistente dos resultados.

Etapa 6. Navegue o → da estratégia do contato adicionam. Mantenha o tipo como simples.
Selecione o modo que você criou previamente.  Ajuste resultados da telefonia.



Etapa 7. Navegue o → da campanha adicionam a campanha. Selecione a data/intervalo de tempo
para executar a campanha, o Time to Live seleto e o fuso horário.

Nota: O grupo do resultado do negócio é um grupo de códigos do empacotamento. O Time
to Live é quanto tempo os contatos na campanha são válidos.

Etapa 8. A estreia do modo seleto e faz a seleção da equipe. A equipe deve ser a mesma como
você configura para seu agente.



Etapa 9. A estratégia seleta do contato e a estratégia da rechamada, Default_Callback_Strategy
são recomendadas. O clique ao lado de cria a campanha. 

Etapa 10. Navegue o módulo dos grupos e assegure-se de que grupo da campanha esteja
permitida e a campanha recém-criado esteja associada com ela.



Etapa 11. Clique sobre Edit tatear e configurar parâmetros do contato.

Etapa 12. Navegue equipes e assegure-se de que a equipe do agente esteja associada com a
campanha.

Etapa 13. Crie um arquivo do contato da amostra.



Etapa 14. Navegue a campanha correta do → da lista editam o → da lista de contato do →
adicionam contatos da transferência de arquivo pela rede do → da lista de contato. 

Etapa 15. Selecione o delimitador correto como no arquivo do contato (,). Escolheu o arquivo.

Etapa 16. Selecione ZoneName como o fuso horário do específico da campanha.

Etapa 17. Selecione o campo de número do arquivo no modo móvel ou em outros modos
aplicáveis tais como a HOME, o escritório, etc.

Etapa 18 O clique refresca. A lista de contato nova deve aparecer em um par segundos.



Etapa 19. No aplicativo de área de trabalho do agente mude o estado de agente para rodar em
marcha lenta sobre e clicar a opção de atendimento da campanha. O agente inicia o atendimento
da campanha no modo da estreia.

O atendimento é apresentado ao agente. Aceite ou salte o atendimento.

Configuração do ponto de entrada de Outdial da rechamada para
a campanha progressiva



Éuma condição prévia para configurar um ponto de entrada de Outdial com funcionalidade da
rechamada da Voz para fazer o trabalho progressivo da campanha.

Nota: Algum ponto de entrada novo de Outdial precisa de ser provisioned por equipes de
Cisco TAC/SA para fazê-la trabalhar.

Etapa 1. Crie um Outdial EP.

Etapa 2. Configurar a estratégia de roteamento para o EP de partida. Selecione WebCallbackEP
como o script do controle e escolha a fila externa.

Etapa 3. Configurar a estratégia de roteamento da fila de Outdial. Selecione o script do controle
de WebcallbackQ. Adicionar a equipe que deve segurar os atendimentos progressivos da
campanha. 



Nota: O acoplamento PS pode ser exigido para obter scripts do controle da rechamada
WebCallbackEP.js e WebcallbackQ.js.

Configurar a campanha progressiva

Etapa1. Assegure-se de que Outdial EP esteja configurado e função corretamente com script do
controle da rechamada. 
Etapa 2. Abra o gerenciador de campanha.
Etapa 3. Navegue modos do → do sistema. Adicionar o modo da Voz. Isto pode PRE-ser
configurado para seu inquilino.

Etapa 4. Navegue a zona de hora (fuso horário) do → do sistema. Permita a zona de período
apropriado.



Etapa 5. Navegue o → do sistema configuram o grupo do resultado do negócio. À revelia, os
códigos do empacotamento definidos no módulo do abastecimento do Contact Center do WebEx
são adicionados no gerenciador de campanha como resultados do negócio. Clique sobre o ícone
do resultado do negócio. A tela do resultado do negócio abre.

Clique editam na coluna ações e clicam o botão Next Button no grupo do resultado do negócio e
os resultados do pai agrupam o assistente a fim navegar ao assistente dos resultados.



Etapa 6. Navegue o → da estratégia do contato adicionam. Mantenha o tipo como simples.
Selecione o modo que você criou previamente.  Ajuste resultados da telefonia.

Etapa 7. Navegue o → da campanha adicionam a campanha. Selecione a data/intervalo de tempo
para executar a campanha. Selecione o Time to Live e o fuso horário.

Nota: O grupo do resultado do negócio é um grupo de códigos do empacotamento. O Time
to Live é quanto tempo os contatos na campanha são válidos.



Selecione o canal de voz e o modo de passeio progressivo. Escolheu o ponto de entrada de
partida que você criou previamente com o script do controle da rechamada. 

Selecione a estratégia do contato e a estratégia da rechamada.



Etapa 8. Navegue grupos. Assegure-se de que o grupo da campanha esteja permitido e a
campanha progressiva é associado com ela.

Configurar parâmetros do contato.

Selecione o fuso horário correto

Etapa 9. NavigateTeams. Trace a campanha com a equipe correta.



Etapa 10. Crie um arquivo do contato da amostra.

11. Navegue o → da campanha editam o → da lista de contato do → adicionam contatos da
transferência de arquivo pela rede do → da lista de contato.

Selecione o delimitador correto como no arquivo do contato (,). Escolheu o arquivo.



Selecione o nome de zona como a zona de horas específicas da campanha

Selecione o campo de número do arquivo no modo móvel ou em outros modos aplicáveis que
poderiam ser HOME, escritório, etc. 

Clique a transferência de arquivo pela rede e o clique refresca. A lista de contato nova deve
aparecer em um par segundos. 

12. Abra o aplicativo de área de trabalho do agente e mude o estado a disponível. Do sistema os
começos automaticamente que chamam os números que você transferiu arquivos pela rede na
lista de contato. 
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