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Introdução

Este documento descreve como verificar se há email duplicados legítimos em uma fila.

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda que você tem o conhecimento dos seguintes assuntos:

Contact Center do WebEx de Cisco●

Canais dos multimédios (bate-papo e email)●

Componentes Utilizados

Monitor MM●

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

Problema

Um email é votado às vezes épocas e resultados múltiplos em 1 e-mail de origem que povoa na
fila duas vezes.

Solução

1. Identifique que filas são suspeitadas para ter email duplicados

2. Abra a fila na pergunta clicando nessa fila no monitor MM

3. Destaque e copie o índice inteiro da fila e cole-o diretamente em um arquivo excel

4. Os dados precisam de ser limpados um pouco. Muito a primeira fileira gosta de copiar
deslocado sobre por uma coluna. Destaque a primeira fileira e cole-a para trás dentro de modo



que todos os endereços email estejam na mesma coluna

5. Agora que todos os endereços email são no mesmo destaque da coluna a coluna inteira e
copiam. Então abra uma folha nova e deixou a coluna A do clique a seguir clicam com o botão
direito > valores da pasta. Isto cancela edições do formato

6. Introduza uma fileira nova na fileira 1 acima dos dados e intitule-a endereça

7. Destaque a coluna inteira outra vez e na barra de menus superior navegue para introduzir >
tabela do pivô

8. Como visto no tiro de tela, selecione a saída desta tabela do pivô para aparecer na planilha
existente e para selecionar um lugar para a saída. O C1 é uma boa aprovação da opção e do
clique.

9. A caixa dos campos da tabela do pivô para a tabela do pivô é criada.  Arraste o título dos
endereços às fileiras e avalie caixas como visto no tiro de tela abaixo:

Isto cria uma tabela dos endereços email da coluna e do número de vezes que o endereço é
mostrado.



10. Classifique esta lista do mais altamente ao mais baixo. Clicar com o botão direito no primeiro
exemplo e selecione o tipo como mostrado abaixo:

Esta aproximação faz coisas mais rápidas quando há umas centenas de email na fila.

11. Agora copie o endereço email com email múltiplos e cole este endereço na caixa da busca
para a fila no monitor MM.

12. Para verificar que o email é de fato uma duplicata assegure-se de que os assuntos E o corpo
dos email sejam os mesmos. Da fila, você pode ver que os assuntos são idênticos. Para verificar
se o corpo dos email é o mesmo, clique sobre cada um e leia a primeiros frase ou dois e mova-se
sobre para seguinte. Baseado nesta verificação, nós podemos identificar se são idênticos

13. Se há uns ou vários email que parecem ser os mesmos, tome a fonte esclarecem o email e
precisa de ser alcançado para verificar se há somente 1 email. Há os exemplos onde os email
são enviados duas vezes pelo remetente. Se há dois email de volta à parte traseira do cliente que
deve refletir na fila, esta isola email múltiplos genuínos do mesmo remetente.

Éum email duplicado somente se há 1 email na conta e nos 2 da fonte ou mais na fila.
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