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Histórico de alterações
Esta tabela lista as alterações feitas neste guia. As alterações mais recentes aparecem na parte superior.
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Minhas estatísticas - Relatório histórico, na
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Julho de 2019Versão inicial do documento.

Sobre este guia
Este guia descreve como usar o Agent Desktop do Cisco Webex Contact Center.

Público-alvo
Este documento destina-se aos usuários do Agent Desktop que usam o Cisco Webex Contact Center para
executar suas centrais de contatos.

Documentação relacionada
Para ver a lista de documentos do Cisco Webex Contact Center, consulte https://www.cisco.com/c/en/us/
support/customer-collaboration/webex-contact-center/series.html.

Comunicações, serviços e informações adicionais
• Para receber informações oportunas e relevantes da Cisco, entre no Cisco Profile Manager.

• Para obter o impacto comercial que você está procurando com as tecnologias relevantes, visite os Serviços
da Cisco.

• Para enviar uma solicitação de serviço, visite o Suporte da Cisco.

• Para descobrir e procurar aplicativos, produtos, soluções e serviços seguros, visite o Cisco Marketplace.

• Para obter publicações sobre redes, treinamento e certificação gerais, visite Cisco Press.

• Para encontrar informações de garantia para um produto ou uma família de produtos específica, acesse
o Localizador de garantia da Cisco.
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Cisco Bug Search Tool

Cisco Bug Search Tool (BST) é uma ferramenta baseada na Web que atua como um gateway para o sistema
Cisco Bug Tracking. Esse sistema mantém uma lista abrangente de defeitos e vulnerabilidades nos produtos
e software da Cisco. A BST fornece informações detalhadas sobre defeitos referentes a seus produtos e
software.

Comentários sobre a documentação
Forneça seus comentários sobre esta documentação para: contactcenterproducts_docfeedback@cisco.com.

Convenções
Este guia usa as seguintes convenções:

DescriçãoConvenção

A fonte em negrito indica comandos (como entradas do usuário), teclas,
botões, nomes de pastas e submenus. Por exemplo:

• Selecione Editar > Localizar.

• Clique em Concluir.

Fonte em negrito

Fonte em itálico:

• Apresenta um novo termo.

Por exemplo: um grupo de habilidades é uma coleção de agentes
que possuem habilidades semelhantes.

• Enfatiza informações importantes.

Por exemplo: não use a convenção de nomes numéricos.

• Indica um argumento para o qual você deve fornecer valores.

Por exemplo: IF (condição, valor verdadeiro, valor falso)

• Indica um título.

Por exemplo: consulte o Guia do usuário do Agent Desktop.

Fonte em itálico
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DescriçãoConvenção

A fonte da janela indica:

• Texto conforme aparece no código ou nas informações que o
sistema exibe.

Por exemplo: <html><title> Cisco Systems,Inc.

</title></html>

• Nomes de arquivo.

Por exemplo: tserver.properties.

• Caminhos do diretório.

Por exemplo: C:\Arquivos de programas\Adobe

Fonte de janela
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C A P Í T U L O 1
Introdução ao Agent Desktop

• Sobre o Agent Desktop, na página 1
• Pré-requisitos do Agent Desktop, na página 1
• Localização, na página 2
• Efetuar login no Agent Desktop, na página 2
• Desconectar-se do Agent Desktop, na página 3

Sobre o Agent Desktop
O Agent Desktop fornece um único aplicativo baseado em navegador que permite aos agentes interagir com
clientes usando voz, bate-papo ou e-mail. Dependendo da configuração do perfil do seu agente pelo
administrador Cisco Webex Contact Center, você poderá se comunicar com os clientes através de um, dois
ou de todos os três canais.

A interface do usuário do Agent Desktop é dividida em três seções. As seções à esquerda e direita contêm o
contato e as informações de contato, respectivamente. Você pode ver todas as conversas no painel central.

Os agentes que tratam interações de voz exigem um telefone, além da interface de ADA (aplicativo do Agent
Desktop do Cisco Webex Contact Center).

Observação

Pré-requisitos do Agent Desktop
OWebex Contact Center Agent Desktop exige a seguinte configuração:

• Microsoft Windows 10:

• Google Chrome V76.0.3809 e superior

• Versão de suporte estendido (ESR) V68 do Firefox e superior

• Microsoft Edge V44 e superior

• Mac OS X:

• Google Chrome V76.0.3809 e superior
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• Firefox ESR V68 e superior

• Chromebook:

• Chromium V73 e superior

• Google Chrome V76.0.3809 e superior

Além disso, confirme que as seguintes opções do navegador estão configuradas:

• O cache do navegador é removido antes da implantação da versão atual do Agent Desktop pela primeira
vez.

• Os cookies são habilitados.

• O nível de segurança está definido como médio.

• A opção Mostrar imagens está ativada.

• A opção Desabilitar os bloqueadores de pop-up está desativada.

• O Javascript está habilitado.

Localização
Interface de Usuário

A interface de usuário do Agent Desktop suporta localização em 27 idiomas.

Os idiomas suportados são os seguintes:

búlgaro, catalão, chinês (China), chinês (Taiwan), croata, tcheco, dinamarquês, holandês, inglês, finlandês,
francês, alemão, húngaro, italiano, japonês, coreano, norueguês, polonês, português, romeno, russo, sérvio,
eslovaco, esloveno, espanhol, sueco e turco.

O idioma da interface de usuário do Agent Desktop será baseado nas configurações de preferência de idioma
em seu navegador. Por exemplo, vamos supor que você selecionou o idioma preferido como francês no
navegador Firefox. Quando você inicia o Agent Desktop no navegador Firefox, a interface de usuário do
Agent Desktop é exibida em Français (francês).

Manual do usuário

O guia do usuário do Agent Desktop suporta localização em cinco idiomas.

Os idiomas suportados são os seguintes:

chinês (Hong Kong), japonês, coreano, português e espanhol. Para obter mais informações, consulte os guias
do usuário final traduzidos.

Efetuar login no Agent Desktop
Para efetuar login no Agent Desktop:
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Antes de Iniciar

Verifique se o telefone está pronto para receber chamadas.

Procedimento

Etapa 1 Abra a interface doAgent Desktop a partir de um navegador daWeb usando aURL fornecida pelo administrador
da sua organização.

Etapa 2 Insira seu nome de usuário e a senha e clique em Login.

A caixa de diálogo Enviar número de discagem e equipe é exibida.

Etapa 3 Digite o número de telefone em DN.

Você precisa digitar o número do telefone apenas na primeira vez que iniciar sessão.

Etapa 4 Selecione o formato do número de telefone.

Se o número do telefone tiver o seguinte formato: prefixo de discagem + código de área + número de 7 dígitos,
por exemplo, 1-800-555-1212, selecione Formato americano, caso contrário, selecione Outro.

O formato do número de telefone normalmente depende de sua localização. Sua empresa pode não
ter uma configuração de formato. Verifique os formatos com seu supervisor.

Observação

Etapa 5 Selecione uma equipe no menu suspenso.

Você pode selecionar apenas as equipes que o administrador da organização mapeou para seu perfil. Se você
não puder ver as equipes ou a equipe obrigatória, entre em contato com o administrador da organização.

Etapa 6 Clique em Salvar alterações.
A página início do Agent Desktop é exibida. Ela exibe os canais que estão ativados no Webex Contact
Centerperfil do seu agente. Por padrão, seu status é definido para um estado ocioso ao efetuar login no Agent
Desktop.

Se tentar acessar o Agent Desktop em várias sessões do navegador com as mesmas credenciais de
login, todas as sessões de login existentes se tornarão inválidas. Você deve fazer logoff de todas as
sessões e iniciar a sessão novamente no Agent Desktop.

Observação

Desconectar-se do Agent Desktop
Você não pode efetuar logoff do Agent Desktop se tiver um contato ativo. Preencha todos os contatos ativos
antes de encerrar a sessão. Para obter mais informações, consulte Email de finalização e conversas de Chat,
na página 11 e Finalizar comunicação de voz, na página 10.

Para encerrar a sessão, clique em Encerrar sessão na barra de título do Agent Desktop.

Se você estiver no estadoDisponível ouOcioso sem conversas em andamento, o supervisor poderá desconectar
você do Agent Desktop. Você deve fazer login novamente para acessar o Agent Desktop.

Observação
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O sistema faz logoff nos seguintes cenários:

• O supervisor solicitou logoff — quando seu supervisor o desconecta do Agent Desktop.

• O navegador fechou — quando você fecha o navegador diretamente.

• loggingOutAnotherInstance — quando qualquer uma das instâncias do servidor ou componentes está
inoperante.

• Credenciais inválidas — quando você insere credenciais de login inválidas.

• A conta do agente está bloqueada — quando você excede três tentativas de login malsucedidas. O
número de falhas de autenticação necessárias para bloquear uma conta de usuário é três.

• badOrMissingDesktopConfigurationForThisEnterprise — quando você tem uma configuração
inválida para sua empresa.

• passwordExpired — quando a senha expirou. A senha expira ao exceder o tempo máximo que você
pode ter a mesma senha. Exemplo, 90 dias.

• ForcedPasswordChange — quando você for forçado a criar uma nova senha depois que a senha tiver
expirado. Exemplo, após 90 dias.

• LostConnection — quando a conectividade da rede é perdida por mais de 2 a 3 minutos.

• Logoff do usuário solicitado — quando você faz logoff do Agent Desktop.

• Logon de agente em um local diferente—quando você tenta fazer login de um dispositivo ou navegador
diferente com as mesmas credenciais.

• Limpeza do sistema — quando os eventos da sessão de logoff não forem bem-sucedidos, o sistema
limpará automaticamente os registros da sessão do agente e fará logoff do Agent Desktop.

Os valores padrão da política de senha Common Identity não podem ser modificados.Observação

Guia do usuário do Agent Desktop do Cisco Webex Contact Center 1.0
4

Introdução ao Agent Desktop
Desconectar-se do Agent Desktop



C A P Í T U L O 2
Trabalhando no Agent Desktop

• Barra de Navegação, na página 5
• Barra de título, na página 6
• Painel de interação atual, na página 6
• Painel de informações auxiliar, na página 6
• Sobre os estados do agente, na página 6
• Sobre a lista de contatos ativos, na página 9
• Exibir sua atividade recente, na página 9
• Exibir detalhes atuais do cliente, na página 9
• Exibir histórico do cliente, na página 10
• Inserir informações de finalização, na página 10

Barra de Navegação
A barra de navegação do Agent Desktop permite acesso a vários recursos do Agent Desktop. Passe o ponteiro
do mouse sobre os ícones na barra de navegação para exibir a ação que o botão executa.

Os recursos doAgent Desktop disponíveis dependem da configuração do perfil do seu agente pelo administrador
da organização. Os seguintes recursos estão disponíveis na barra de navegação:

DescriçãoRecurso

Exibe informações sobre os clientes com os quais
você interagiu hoje. Se você tiver acesso a mais de
um canal de comunicação, poderá clicar nas guias no
painel esquerdo do Agent Desktop para exibir o
histórico do cliente desse canal. Como alternativa,
você pode clicar em Todos para listar todos os
contatos do dia atual.

Histórico de contatos

Exibe as estatísticas do agente. Se o seu perfil estiver
configurado para comunicações de voz e os relatórios
de estatísticas estiverem ativados, você poderá clicar
no botão Estatísticas do agente para exibir as
estatísticas pessoais do agente (APS).

AgentStat

Guia do usuário do Agent Desktop do Cisco Webex Contact Center 1.0
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DescriçãoRecurso

Exibe os tópicos de ajuda online. Você também pode
acessar a ajuda ao pressionar ALT + F1.

Ajuda

Barra de título
A barra de título exibe seu nome, seu número de discagem, o nome da sua equipe e sua situação atual.

O menu suspenso STATUS AGORA permite alterar sua disponibilidade para aceitar contatos ou entrar em
um estado ocioso, de modo que nenhum contato seja roteado para você. Ao efetuar login, você é colocado no
estado ocioso padrão. Você deve selecionar o estado Disponível para receber contatos de entrada. Se não
deseja receber nenhum contato, você pode selecionar qualquer estado ocioso no menu suspenso STATUS
AGORA. O administrador doWebex Contact Center configura vários Estados ociosos com base nos requisitos
de sua empresa.

Painel de interação atual
Quando você está conectado e em estado disponível, o painel de interação atual no lado esquerdo da interface
do Agent Desktop exibe os cartões de contato que foram roteados para você. Por padrão, a área inferior do
painel esquerdo exibe um histórico de todos os contatos com os quais você interagiu no dia atual. As
informações exibidas no painel esquerdo são alteradas quando você faz seleções na barra de navegação.

Painel de informações auxiliar
O painel de informações auxiliar do lado direito do Agent Desktop exibe informações com base nas subguias
selecionadas. Por exemplo, se você estiver em uma chamada ou conversando com um cliente e selecionar a
subguia Informações de contato, verá detalhes sobre o cliente com quem está interagindo. Essas informações
podem ser limitadas apenas ao número de discagem (DN) do cliente ou ao endereço de e-mail inserido pelo
cliente ao iniciar uma solicitação de bate-papo ou mensagem de e-mail. Se mais informações estiverem
disponíveis sobre o cliente, essas informações também serão exibidas.

A subguia Informações de contato exibe o histórico do cliente nos últimos 60 dias.Observação

Sobre os estados do agente
Os estados do agente são estados em que você pode estar ao usar o Agent Desktop. Há duas categorias de
estados do agente:

• O status definido pelo agente que determina se você pode receber e aceitar contatos e se aplica a todos
os canais de comunicação.

• O status definido pelo sistema são os estados que o sistema atribui à medida que você processa contatos.
Os estados de contato são diferentes, dependendo do canal através do qual você está se comunicando.

Guia do usuário do Agent Desktop do Cisco Webex Contact Center 1.0
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Estados de disponibilidade do agente
Quando você inicia uma sessão no Agent Desktop, o sistema o coloca no estado ocioso padrão. Para aceitar
chamadas, chats ou e-mails, você deve estar no estado Disponível. Se precisar ficar offline para uma reunião,
treinamento ou almoço, altere seu status para um estado ocioso. Nenhuma comunicação é roteada para você
quando estiver em estado ocioso.

DescriçãoEstado do agente

Você está pronto para aceitar e responder aos contatos.
Depois de iniciar sessão, você deve selecionar
Disponível na lista suspensa STATUS AGORA para
receber solicitações de contato roteado.

Disponível

Você está conectado, mas não está pronto para aceitar
solicitações de contato. O administrador do Webex
Contact Center pode configurar estados inativos
adicionais que sejam apropriados para sua empresa.

Se você precisar ficar offline durante o dia de trabalho,
poderá selecionar manualmente um estado ocioso.
Além disso, você pode selecionar um estado ocioso
enquanto estiver interagindo com um cliente e será
colocado nesse estado ocioso quando a sessão de
chamada ou de bate-papo terminar ou quando você
enviar ou fechar a mensagem de e-mail atual.

Para obter mais informações sobre qual estado ocioso
usar, entre em contato com seu supervisor.

Redirecionar sem resposta ou RONA é um
estado ocioso atribuído pelo sistema. Não
é possível alterar manualmente seu status
para RONA.

Observação

Qualquer estado ocioso

Estados do contato de voz
Os estados de contato de voz são iniciados pelo Webex Contact Center System e mudam conforme você
processa as chamadas. Por exemplo, quando um cartão de contato de voz aparece em sua lista de contatos
ativos, o status atual exibido no painel central do Agent Desktop é alterado para Tocando. Quando você atender
à chamada, o status atual será alterado para Conectado.

Os estados de contato de voz variam dependendo se você está se comunicando com um cliente na Linha1 ou
com outra pessoa (como outro agente ou especialista no assunto) na Linha2.

Linha 1 Estados do agente
Linha1 Os estados do agente são descritos na tabela a seguir. Alguns estados podem não estar ativados em
seu sistema.
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DescriçãoEstado do agente

Um novo cartão de contato de voz está em sua Lista
de contatos ativos no painel esquerdo do Agent
Desktop, aguardando sua aceitação. Se você não
aceitar a chamada dentro do período de tempo
configurado pelo administrador do Webex Contact
Center, a chamada retornará à fila e será atribuída ao
próximo agente disponível.

Tocando

Você aceitou o cartão de contato de voz e está
conectado a um chamador. Quando a conexão é feita,
um temporizador inicia no cartão de contato indicando
por quanto tempo você esteve conectado. As
informações relacionadas à chamada são exibidas no
painel central do Agent Desktop, e as informações
sobre o chamador são exibidas no painel direito.

Conectado

Um novo cartão de contato de voz está em sua Lista
de contatos ativos no painel esquerdo do Agent
Desktop, mas não foi respondido dentro do período
de tempo configurado pelo administrador do Webex
Contact Center. A chamada é retornada para a fila.
Uma mensagem aparece em sua área de trabalho que
apresenta a opção de efetuar a próxima chamada ou
entrar em estado ocioso. Selecione uma das opções.

NotResponding

Você colocou a chamada na Linha1 em espera.Chamada em espera

Enquanto você estava no estado Conectado, outra
pessoa solicitou uma consulta com você.

ConsultReserved

Você está se consultando com outro agente em sua
empresa. Um temporizador mostra a quantidade de
tempo pelo qual você tem se consultado com a pessoa.

Consulting

Você está em conferência com um cliente e um agente.Colocando em conferência

Você iniciou uma chamada de discagem externa. As
informações relacionadas à chamada são exibidas no
painel central.

OutdialReserved

A chamada terminou. É solicitado que você insira
códigos de finalização antes de realizar outra chamada.
Para obter mais informações, consulte Finalizar
comunicação de voz, na página 10.

Enquanto estiver no estado de finalização, não será
possível receber um cartão de contato roteado ou
transferido.

Conclusão
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Linha 2 Estados do agente
Quando você está em uma chamada de conferência ou consulta com outro agente, as subguias aparecem na
guia Linha1. A subguia à esquerda representa a Linha1.

A subguia à direita representa a Linha2, que é a sua linha de conferência e consultoria. A Linha2 permite que
você se comunique por voz com outro agente enquanto um cliente está em espera na Linha1.

Os seguintes estados do agente podem aparecer na subguia de consulta.

DescriçãoEstado do agente

Ao tratar uma chamada, você iniciou uma solicitação
de consulta. Você não ouve tocar quando sua
solicitação está sendo enviada para outra pessoa.

ConsultReserved

Você está se consultando com outra pessoa.Consulting

Você está em conferência com um cliente e um agente.
Um temporizador mostra a quantidade de tempo pelo
qual você está em conferência.

Colocando em conferência

Sobre a lista de contatos ativos
Quando um contato é roteado para sua fila e você está disponível, um novo cartão de contato aparece em sua
lista de contatos ativos. O cartão de contato contém informações sobre o cliente, como, por exemplo, o DN
do cliente de uma comunicação de voz ou o nome do cliente de um bate-papo ou uma comunicação por e-mail.
Também contém a fila Webex Contact Center que circulou o contato para você e a hora em que o cliente
estava aguardando uma resposta. Depois de ter aceitado o cartão de contato, o temporizador exibe a hora de
sua interação com esse cliente.

Exibir sua atividade recente
O Agent Desktop exibe o histórico do seu contato para o dia atual no painel esquerdo por padrão. Ao efetuar
login, não é possível conferir o histórico, mas assim que começar a interagir com os clientes, você pode ver
os detalhes sobre as interações nas subguias.

Clique no botão Histórico na barra de navegação no lado esquerdo do Agent Desktop. Você pode clicar nas
subguias para exibir a atividade pelo canal de comunicação.

Exibir detalhes atuais do cliente
Quando você atende a uma chamada ou aceita um cartão de contato, as informações sobre o cliente atual
aparecem no painel direito do Agent Desktop. Clique no ícone de informações para exibir os detalhes.

As informações exibidas são diferentes dependendo do canal que você está usando para comunicação. Você
também pode exibir o histórico de interação do cliente. Para obter mais informações, consulte Exibir histórico
do cliente, na página 10.
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Exibir histórico do cliente
Quando você está interagindo com um cliente, as informações sobre a comunicação anterior do cliente aparecem
no painel direito do Agent Desktop. Clique no ícone Histórico de contatos para exibir as comunicações
anteriores do cliente.

Inserir informações de finalização
Depois de concluir uma interação com um cliente, o Agent Desktop solicita que você insira informações sobre
sua experiência de atendimento ao cliente. Essas informações são usadas por sua empresa para avaliar a
eficácia e o sucesso da central de contato.

As informações de finalização variam de canal para canal.

Finalizar comunicação de voz
Depois de desconectar uma chamada, a página de FINALIZAÇÃO de voz é exibida no Agent Desktop. O
administrador da organização configura os campos na página deFINALIZAÇÃO. Dependendo da configuração
do perfil do agente pelo administrador da organização, você pode configurar os seguintes detalhes:

Clique em CANCELAR FINALIZAÇÃO
AUTOMÁTICA para evitar que o Agent Desktop
envie o código de encerramento padrão. Essa
configuração estende o tempo de finalização
automática e impede que o Agent Desktop envie o
código de finalização padrão. A interrupção da
finalização automática é útil quando você precisa de
mais tempo para inserir os detalhes da finalização.

CANCELAR FINALIZAÇÃO AUTOMÁTICA

Selecione um código de finalização nomenu suspenso.
Quando você seleciona um código de finalização, a
página de FINALIZAÇÃO de voz é fechada.

Sua empresa pode ter requisitos específicos
para códigos de finalização. Para obter
mais informações sobre códigos de
finalização, entre em contato com seu
supervisor.

Observação

Selecionar finalização

Marque esta caixa de seleção para forçar uma chamada
de um número de telefone específico a ser roteado
para você. Esse recurso é útil quando você está
esperando uma chamada de retorno de um cliente
específico.

ÚLTIMO ROTEAMENTO DE AGENTE
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Se o seu sistema estiver configurado para Finalização automática e você não concluir e enviar códigos de
finalização antes do timer de Finalização automática expirar, o Agent Desktop enviará um código de
finalização padrão para você.

Observação

Email de finalização e conversas de Chat
Depois de terminar a interação com o cliente, você precisa inserir os códigos de finalização sobre o status e
o tom da sua comunicação com o cliente. Você pode inserir quaisquer outros detalhes do encerramento ou
definir um lembrete se a conversação exigir qualquer acompanhamento.

Sua organização pode ter requisitos específicos para os códigos de Finalização. Para obter mais informações
sobre códigos de finalização, entre em contato com seu supervisor.

Para enviar códigos de finalização descrevendo sua interação com um cliente:

Procedimento

Etapa 1 No Agent Desktop, clique em Finalizar.
A página de FINALIZAÇÃO é exibida.

Etapa 2 Insira os valores nos campos apropriados na página de FINALIZAÇÃO e clique em Finalizar.

Selecione um valor que resuma o status da
conversação quando terminar a interação.

Por exemplo, informações pendentes, resolvidas,
solicitadas ou nenhuma ação necessária.

Status da conversação

Deslize os controles para refletir a disposição do
cliente durante essa interação.

Comunicação

Selecione um código de finalização nomenu suspenso.
Você pode inserir mais observações específicas sobre
a interação, se apropriado.

Selecione detalhes de fechamento

Marque a caixa de seleção se desejar que o Agent
Desktop envie um lembrete para essa interação com
o cliente. Em seguida, selecione a data e a hora em
que deseja enviar o lembrete. Quando chegar a data
e a hora que você inseriu, um cartão de contato do
item de trabalho de acompanhamento aparecerá na
lista de contatos ativos no Agent Desktop.

Lembrete de acompanhamento

Insira as notas que você deseja no seu cartão de
contato de acompanhamento.

Comentários de acompanhamento
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C A P Í T U L O 3
Gerenciar contatos de voz

• Sobre o canal de voz, na página 13
• Atender uma chamada, na página 13
• Pausar e retomar a gravação durante uma chamada de voz , na página 14
• Inserir dados associados à chamada, na página 14
• Reter e retomar uma chamada de voz, na página 15
• Transferir uma chamada, na página 15
• Consultar outro agente durante uma chamada, na página 16
• Criar uma chamada de conferência, na página 19
• Efetuar uma chamada de saída, na página 20
• Finalizar uma chamada de voz, na página 21

Sobre o canal de voz
Você pode usar o Agent Desktop para receber e responder às chamadas dos clientes, dependendo das permissões
atribuídas a você pelo administrador da organização.

Atender uma chamada
Você pode receber uma chamada do cliente se o administrador da organização fornecer as permissões
necessárias.

Quando você recebe uma chamada de um cliente, uma caixa de diálogo de notificação ou o cartão de contato
de voz aparece na Lista de contatos ativos sob as guias Voz e Todos no Agent Desktop. A caixa de diálogo
exibe o número de telefone do cliente, a fila que direcionou a chamada para você e um temporizador indicando
por quanto tempo a chamada é oferecida. Você pode ver o status do contato como TOCANDO.

Se o cartão de contato de voz não for aceito dentro do intervalo de tempo de expiração configurado, o cartão
de notificação pisca por algum tempo na Lista de contatos ativos. Em seguida, o sistema altera seu status
para Toque sem resposta ou RONA.

Quando estiver no estadoRONA, você não poderá receber nenhum contato. Você precisará alterar manualmente
seu status de RONA para o estado Disponível para receber contatos de qualquer canal de mídia, incluindo
novos contatos de voz.

Ao receber uma chamada, use o telefone físico para respondê-la. O status da chamada muda para Conectado
no Agent Desktop.
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Enquanto ajuda seus clientes, você pode executar as seguintes tarefas:

• Inserir dados associados à chamada, na página 14

• Pausar e retomar a gravação durante uma chamada de voz , na página 14

• Reter e retomar uma chamada de voz, na página 15

• Transferir uma chamada, na página 15

• Consultar outro agente durante uma chamada, na página 16

• Criar uma chamada de conferência, na página 19

Depois de ter ajudado o cliente com suas consultas, você pode encerrar a chamada. No entanto, é recomendado
pedir ao cliente para encerrar a chamada de voz. Para obter mais informações, consulte Finalizar uma chamada
de voz, na página 21.

Pausar e retomar a gravação durante uma chamada de voz
Você pode usar o Agent Desktop para pausar a gravação de informações confidenciais durante uma chamada
e retomar a gravação novamente, dependendo das permissões atribuídas a você pelo administrador da
organização.

Você pode ver a gravação da chamada se ela estiver ativada para sua organização.Observação

No Agent Desktop, clique em Pausar gravação para pausar a gravação de uma chamada ativa.

O administrador da organização configura um período de tempo posterior ao qual a gravação será
automaticamente retomada. Mas, a qualquer momento, você pode retomar a gravação manualmente ao clicar
em Iniciar gravação.

Inserir dados associados à chamada
Sua organização pode coletar dados sobre a chamada por meio de variáveis de dados associados à chamada
(CAD). O administrador da organização configura as variáveis CAD do portal de Webex Contact
Centeradministração. Se variáveis CAD forem configuradas para sua organização, você poderá editar um ou
mais campos das variáveis CAD no Agent Desktop durante uma chamada com o cliente.

Durante uma chamada, clique em um campo de variável CAD e insira o valor apropriado. Entre em contato
com o supervisor para obter os valores apropriados para esse campo.

Os valores que você digitar serão salvos no Webex Contact Centerbanco de dados depois que você inserir as
informações de finalização da chamada. Se você transferir a chamada para outro agente ou fila, poderá inserir
ou editar valores CAD, mas apenas os valores inseridos antes da última entrada de finalização são salvos no
banco de dados.
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Reter e retomar uma chamada de voz
No Agent Desktop, para colocar uma chamada conectada em espera, clique em Espera. Para continuar sua
chamada com o cliente ou o agente de consultoria, clique em Retomar.

Quando você faz consultoria com outro agente, o cliente é colocado em espera automaticamente. Quando
você tira o cliente do estado de espera, o agente de consultoria é colocado automaticamente em espera. Não
é possível colocar as duas chamadas em espera simultaneamente. Para obter mais informações, consulte
Consultar outro agente durante uma chamada, na página 16.

Observação

Transferir uma chamada
Se não for possível resolver uma consulta de cliente e desejar escalonar a chamada de voz para um agente ou
supervisor diferente, você poderá transferir a chamada de voz ativa.

Transferir uma chamada para um agente específico
Antes de transferir uma chamada para um agente específico, você deve considerar o seguinte:

• Para transferência oculta, o agente deve estar no estado disponível.

• Para receber uma transferência de consulta, o agente de destino deve estar Disponível ou em qualquer
estado ocioso quando você iniciar a solicitação de consulta.

Para transferir uma chamada ativa a um agente específico:

Procedimento

Etapa 1 No Agent Desktop, clique em Transferir.
A caixa de diálogo Transferir solicitação é exibida.

Etapa 2 Na caixa de diálogo Transferir solicitação, selecione Agente.
Uma lista de agentes disponíveis é exibida.

Etapa 3 Selecione um agente no menu suspenso e clique em Transferir.
O sistema transfere a chamada para o agente selecionado e a página de FINALIZAÇÃO é exibida.

Para obter mais informações, consulte Finalizar comunicação de voz, na página 10.

Transferir uma chamada para uma fila diferente
Para transferir uma chamada ativa para uma fila diferente:
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Procedimento

Etapa 1 No Agent Desktop, clique em Transferir.
A caixa de diálogo Transferir solicitação é exibida.

Etapa 2 Na caixa de diálogo Transferir solicitação, selecione Fila.
Uma lista de filas de telefonia é exibida.

Etapa 3 Selecione uma fila no menu suspenso.
A chamada é transferida para essa fila e roteada para o agente com base na estratégia de roteamento da fila.
A página de FINALIZAÇÃO é exibida.

Para obter mais informações, consulte Finalizar comunicação de voz, na página 10.

Transferir uma chamada para um número específico
Você pode transferir uma chamada para um número de telefone válido que possa ser acessado por seu sistema.

Para transferir uma chamada ativa para um número específico:

Procedimento

Etapa 1 No Agent Desktop, clique em Transferir.
A caixa de diálogo Transferir solicitação é exibida.

Etapa 2 Na caixa de diálogo Transferir solicitação, selecione DN.
Etapa 3 Insira um número de telefone válido.

Como alternativa, você pode selecionar um contato na lista suspensa DN.

Os contatos que aparecem na lista suspensa DN são provenientes do catálogo de endereços
corporativo.

Observação

Etapa 4 Clique em Transferir.
A chamada é transferida para o DN e a página de FINALIZAÇÃO é exibida.

Para obter mais informações, consulte Finalizar comunicação de voz, na página 10.

Consultar outro agente durante uma chamada
Você pode consultar outro usuário do Agent Desktop enquanto estiver ao telefone com um cliente.

Para consultar outro agente durante uma chamada ativa:
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Procedimento

Etapa 1 No Agent Desktop, clique em Consultar.
A caixa de diálogo Solicitação de consultoria é exibida.

Etapa 2 Você pode selecionar um dos seguintes destinos:

• Selecione Agente e selecione um agente no menu suspenso. Apenas agentes que estão atualmente
conectados aparecem na lista.

A cor do indicador de status ao lado do nome do agente indica a situação atual do agente. A cor do
indicador de status é a seguinte:

Indicador de statusColorida

DisponívelVerde

Conectado (em uma chamada)Azul

OciosoCinza

• Selecione Fila e selecione uma fila na lista suspensa.

Se a opção Fila não estiver disponível para sua empresa, a Consulta será desativada.

• SelecioneDN e insira um número de telefone válido. Como alternativa, você pode selecionar um contato
na lista suspensa DN.

Os contatos que aparecem na lista suspensa DN são provenientes do catálogo de endereços corporativo.
É possível que os contatos não estejam disponíveis no Agent Desktop durante a sua transferência.

Um agente no estado Conectado (cor azul) só pode receber uma chamada de consulta se o dispositivo
telefônico físico desse agente tiver a capacidade de receber mais de uma chamada de cada vez. Para
receber mais de uma chamada por vez, o recurso Chamada em espera deve ser ativado no dispositivo.
Se o telefone do consultado não puder receber mais de uma chamada por vez, o erro
Error-[14]-Consult failed será mostrado.

Observação

Etapa 3 Clique em Consultar.

O sistema coloca o cliente em espera e envia sua solicitação de consulta para o destino especificado. O botão
Encerrar consulta aparece na tela e o status da chamada muda para Consulta solicitada.

Se você estiver consultando uma fila e um agente de destino estiver disponível, será exibida uma mensagem
que solicita sua confirmação para continuar. Clique em Consultar dentro de um intervalo de tempo
pré-determinado ou a solicitação de consulta será cancelada. Verifique com seu supervisor o intervalo de
tempo.

Se o destino especificado não atender, a consulta falhará. Você pode clicar em Consultar novamente e
especificar um destino diferente ou retirar o cliente da espera clicando em Continuar.

Ao consultar outro agente, você pode fazer o seguinte:

• Clique emTransferir para transferir a chamada para outro agente. Para obter mais informações, consulte
Transferir uma chamada, na página 15.

• Clique em Retomar para retirar o cliente do estado de espera e suspender o agente.
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• Clique em Conferência para iniciar uma conferência entre você, o agente consultado e o cliente. Para
obter mais informações, consulte Criar uma chamada de conferência, na página 19.

Etapa 4 (Opcional) Se você chegar à caixa de correio de voz do destino, poderá encerrar a chamada com o agente
consultado sem desconectar a chamada com o cliente. Efetue um dos seguintes procedimentos:

• Clique em Finalizar consulta. Essa opção encerra a chamada com o agente consultado e você pode
continuar a chamada com o cliente.

• Use o telefone físico para desconectar a chamada com o agente. Essa opção encerra a chamada com o
agente consultado, mas mantém o cliente em espera.

• Retome a chamada com o cliente. O sistema restabelece automaticamente o áudio e retorna sua chamada.

Para receber uma consulta de entrada enquanto estiver conectado a uma chamada, você deve usar
a chave de segunda linha ou a função flash no telefone do agente para aceitar a consulta de entrada
e alternar entre o chamador conectado na Linha 1 e a consulta do agente de entrada na segunda linha
do Agent Desktop.

Observação

A tabela a seguir registra as ações que cada usuário pode executar durante uma chamada de consulta:

Agente 1 — Refere-se ao agente que inicia uma chamada de consulta.

Agente 2 — Refere-se ao agente que aceita a chamada de consulta.

ResumoFunção

• Um cliente não pode iniciar uma chamada de consulta.

• Quando o Agente 1 consulta o Agente 2, o cliente é colocado em espera.

• O cliente pode abandonar uma chamada em andamento com o Agente 1, encerrando a interação.

Cliente

• O Agente 1 pode iniciar e finalizar uma chamada de consulta.

• O Agente 1 pode retomar uma chamada do cliente que foi colocada em espera.

• O Agente 1 pode consultar o Agente 2 e colocar o Agente 2 em espera.

• O Agente 1 pode transferir uma chamada para o Agente 2. Quando a solicitação de transferência for
iniciada, a caixa de diálogo Motivos de conclusão será exibida para o Agente 1. A chamada continua
entre o Agente 2 e o cliente.

• O Agente 1 pode iniciar uma chamada de conferência com o Agente 2 e um cliente.

• Quando um cliente se desconecta de uma chamada de consulta, a interação é encerrada e a caixa de
diálogo Motivos de conclusão é exibida para o Agente 1.

• OAgente 1 pode finalizar uma chamada de consulta clicando no botão Finalizar consulta ou desligando
o telefone físico. O cliente e o Agente 2 foram retirados da chamada de consulta.

Agente 1
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• Quando o Agente 1 retoma uma chamada com o cliente que foi colocado em espera, o Agente 2 é
colocado em espera e o cliente é retirado do estado de espera.

• O Agente 2 não pode retomar ou finalizar uma chamada de consulta.

• O Agente 2 não pode aplicar um motivo de conclusão para uma chamada de consulta.

• O Agente 2 pode finalizar uma chamada de consulta clicando no botão Sair da consulta, e a chamada
continua entre o Agente 1 e o cliente.

• O Agente 2 pode aceitar uma solicitação de transferência feita pelo Agente 1 durante a chamada de
consulta.

• Se o Agente 1 iniciar uma chamada de conferência ao consultar o Agente 2, o Agente 2 fará parte da
chamada de conferência.

• Se o cliente cair de uma chamada de consulta, a interação terminará. O Agente 2 é removido da chamada
sem conclusão.

Agente 2

Criar uma chamada de conferência
Você pode criar uma chamada de conferência com um cliente e outro agente usando o Agent Desktop.

Enquanto você estiver se consultando com outro agente, clique emConferência no Agent Desktop. Para obter
mais informações, consulte Consultar outro agente durante uma chamada, na página 16.

O cliente sai do modo de espera e você, o cliente e o outro agente podem se comunicar.

A tabela a seguir registra as ações que cada usuário pode executar durante uma chamada de conferência:

Agente 1 — Refere-se ao agente que inicia uma chamada de conferência.

Agente 2 — Refere-se ao agente consultado que faz parte da chamada de conferência.

ResumoFunção

• Um cliente não pode iniciar uma chamada de conferência.

• Quando o Agente 1 inicia uma chamada de conferência, o cliente é retirado do estado de espera. A
chamada continua entre o Agente 1, o Agente 2 e o cliente.

• O cliente pode abandonar uma chamada em andamento com o Agente 1 e o Agente 2, encerrando a
interação.

• Durante uma chamada de conferência, o cliente não pode ser colocado em espera.

Cliente
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• O Agente 1 pode iniciar e terminar uma chamada de conferência.

• O Agente 1 pode iniciar uma chamada de conferência com o Agente 2 clicando no botão Conferência.

• Durante uma chamada de conferência, o Agente 1 não pode colocar um cliente ou o Agente 2 em espera.

• O Agente 1 pode transferir uma chamada para o Agente 2. Quando a solicitação de transferência for
iniciada, a caixa de diálogo Motivos de conclusão será exibida para o Agente 1. A chamada continua
entre o Agente 2 e o cliente.

• Quando um cliente se desconecta de uma chamada de conferência, a interação é encerrada e a caixa de
diálogo Motivos de conclusão é exibida para o Agente 1.

• O Agente 1 pode finalizar uma chamada de conferência clicando no botão Finalizar conferência ou
desligando o telefone físico. O cliente e o Agente 2 foram retirados da chamada de conferência.

Agente 1

• O Agente 2 não pode finalizar uma chamada de conferência.

• O Agente 2 não pode aplicar um motivo de conclusão para uma chamada de conferência.

• O Agente 2 pode finalizar uma chamada de conferência clicando no botão Sair da conferência, e a
chamada continua entre o Agente 1 e o cliente.

• Se o Agente 1 iniciar uma chamada de conferência ao consultar o Agente 2, o Agente 2 fará parte da
chamada de conferência.

• O Agente 2 pode aceitar uma solicitação de transferência feita durante a chamada de conferência pelo
Agente 1.

• Se um cliente cair em uma chamada de conferência, a interação terminará. O Agente 2 é removido da
chamada sem conclusão.

Agente 2

Efetuar uma chamada de saída
Você pode ligar para um cliente se seu administrador tiver autorizado seu perfil de agente para se comunicar
com os clientes por telefone.

As configurações do perfil do agente determinam o formato do número de telefone para o qual você pode
discar. Por exemplo, você pode estar restrito a discar números de telefone específicos ou que comecem com
códigos de área específicos.

No Teclado do Agent Desktop, se a lista suspensa ANI de discagem externa estiver disponível, você pode
selecionar um número como seu ID de chamador antes de efetuar a chamada.

Para efetuar uma chamada de saída:

Antes de Iniciar

Para realizar chamadas de saída, você deve estar no estado ocioso.
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Procedimento

Etapa 1 Clique em Teclado na barra de navegação.
O teclado é exibido.

Etapa 2 Clique em Iniciar uma nova chamada e execute um dos seguintes procedimentos.

• Selecione um número na lista de endereços. Os contatos que aparecem na lista de endereços são da sua
lista de endereços da empresa que é configurada pelo administrador.

• Disque o número do cliente a partir do teclado. Seu perfil de agente deve ter a permissão apropriada para
discar um número usando o teclado.

Etapa 3 Clique no botão de chamada na parte inferior do teclado.

Sua solicitação de chamada é enviada para o número de telefone que você especificou e o status da chamada
é definido comoOUTDIALRESERVED. Um cartão de contato de voz de saída aparece naLista de contatos
ativos.

Você recebe uma chamada no seu telefone físico.

Etapa 4 Atenda à chamada em seu telefone físico e aguarde a resposta do cliente.

Quando o cliente atende, seu status de chamada muda para CONECTADO.

Etapa 5 Finalize a chamada depois de ajudar o cliente com as consultas. No entanto, é recomendável pedir que o
cliente encerre a chamada. Para obter mais informações, consulte Finalizar uma chamada de voz, na página
21.

• O código de erro 20 (discagem externa falhou) indica que não foi possível estabelecer uma
chamada com o telefone do agente ou com o telefone do chamador.

• Código de erro 21 (discagem externa rejeitada) indica que o servidor de aplicativos não iniciou
a configuração da chamada. Entre em contato com o administrador para obter assistência.

Observação

Finalizar uma chamada de voz
Depois de ter ajudado o cliente com suas consultas, é uma prática recomendada pedir ao cliente para finalizar
a chamada de voz. Quando o cliente finaliza a chamada, a página de FINALIZAÇÃO é exibida. Se necessário,
você também pode finalizar a chamada.

Para finalizar uma chamada no Agent Desktop:

Procedimento

Etapa 1 Em uma chamada ativa, clique em Finalizar.
A página de FINALIZAÇÃO é exibida.

Etapa 2 No menu suspenso Selecionar finalização, selecione a razão para encerrar a chamada.
Quando você seleciona a razão, a chamada é finalizada.
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Para obter mais informações, consulte Finalizar comunicação de voz, na página 10.
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C A P Í T U L O 4
Gerenciar contatos de bate-papo

• Sobre o canal de e-mail, na página 23
• Responder a um contato de bate-papo, na página 23
• Encerrar uma sessão de bate-papo, na página 25
• Iniciar uma conferência com outro agente, na página 26
• Encerrar uma conferência de chat com um agente, na página 27
• Transferir um bate-papo, na página 28
• Encerrar uma chamada de vídeo com o cliente, na página 28

Sobre o canal de e-mail
Você pode usar o excedente para receber e responder a solicitações de chat do cliente, dependendo das
permissões na configuração do perfil de multimídia. Essas permissões são gerenciadas pelo administrador da
organização usando a definição de perfil multimídia no portal de administração do Webex Contact Center.

Responder a um contato de bate-papo
Quando você recebe uma solicitação de bate-papo de um cliente, uma caixa de diálogo de notificação aparece
na Lista de contatos ativos sob a guia Bate-papo. Você também pode exibir a solicitação na guia Todos do
Agent Desktop. A caixa de diálogo exibe o nome do cliente, a fila que direcionou o bate-papo para você e um
temporizador indicando por quanto tempo o bate-papo aguarda sua aceitação.

O sistema atribui o chat a você com base na configuração do chat bot. Para obter mais informações sobre a
configuração do chat bot, consulte Configurar o assistente virtual do cliente do Cisco Webex Contact Center.

Observação

Antes de Iniciar

Seu status deve estar Disponível para receber qualquer solicitação de bate-papo.

Procedimento

Etapa 1 Na Lista de contatos ativos, clique em Aceitar.
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A conversação de chat é exibida. A etiqueta do chat exibe o nome do cliente com o qual você está conversando.
Ela também exibe a conversação que o chat bot teve com o cliente antes de o sistema ter atribuído o bate-papo
a você.

Etapa 2 (Opcional) Clique em informações para exibir as informações de contato do cliente.
Etapa 3 (Opcional) Clique em Histórico para exibir o histórico do contato do cliente.
Etapa 4 Insira sua resposta no editor e clique em Enviar ou pressione Retornar no teclado. Você também pode usar

as seguintes configurações para configurar sua resposta antes de enviar:

Segurança Conformidade

Se o conteúdo for identificado como contendo dados que violem o padrão de segurança de dados
da indústria de cartão de crédito (PCI DSS), então:

• O anexo do bate-papo não é enviado.

• A conversa por bate-papo é mascarada.

Como parte da conformidade de segurança, o PCI DSS não permite que você envie informações
confidenciais, como dados de cartões de crédito e outras informações de identificação pessoal (PII).

Observação

DescriçãoConfiguração

Observação • Se você não conseguir ver o ícone
Anexos, entre em contato com o
administrador do Webex Contact
Center.

Clique no ícone Anexos para
adicionar anexos à sua resposta. Você
pode carregar múltiplos arquivos, e o
tamanho total do arquivo deve ser
inferior a 35 MB.

• Os formatos de arquivo suportados
são: .html .mhtml .mht .odt .pdf
.pdfxml .rtf .shtml .xps .xml .xhtml
.txt .eml .msg .ods .dot .dothtml .dotx
.dotm .pot .pothtml .ppthtml
.pptmhtml .pptxml .potm .potx .pps
.ppam .ppsm .ppsx .pptx .pptm .ppt
.pub .pubhtml .pubmhtml .xls .xlshtml
.xlthtml .xlt .xlsm .xltx .xltm .xlam
.xlsb .xlsx

Anexo
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DescriçãoConfiguração

Clique no ícone de Respostas predefinidas do
bate-papo. Uma lista de respostas padrão é exibida.
Role para baixo ou use a caixa Pesquisar para localizar
a resposta apropriada. Passe o mouse sobre qualquer
resposta para visualizar a mensagem detalhada. Clique
em qualquer resposta para inseri-la no editor. Você
pode editar a resposta antes de enviá-la ao cliente.

Clique fora da janela pop-up para fechá-la.

Você pode adicionar apenas uma resposta
por vez.

Observação

O sistema ativará o íconeRespostas predefinidas do
bate-papo somente se o administrador tiver
configurado quaisquer respostas de bate-papo para
sua fila.

Resposta de bate-papo predefinida

Etapa 5 (Opcional) Você também pode fazer o seguinte:

• Transferir o bate-papo para outro agente. Para obter mais informações, consulte Transferir um bate-papo,
na página 28

• Adicionar outro agente para iniciar uma conferência por bate-papo. Para obter mais informações, consulte
Iniciar uma conferência com outro agente, na página 26

Etapa 6 Feche o bate-papo depois de ajudar o cliente com suas consultas. Para obter mais informações, consulte
Encerrar uma sessão de bate-papo, na página 25

O administrador da organização pode configurar o tempo em que você deve aceitar a solicitação de bate-papo
do seu cliente. Se você exceder o tempo configurado, a caixa de diálogo de notificação pisca por algum tempo
na lista de contatos ativos. Em seguida, o sistema altera seu status para Toque sem resposta ou RONA. RONA
baseia-se na configuração de tempo limite configurada pelo administrador da organização. Se desejar receber
novos contatos de qualquer canal de mídia, incluindo bate-papo, você precisará alterar manualmente seu status
para Disponível.

Você pode alterar manualmente seu status para um estado ocioso, por exemplo, quando preenche
qualquer outra tarefa, como bate-papo com um cliente, ou quando você estiver redirecionando a
solicitação de bate-papo. Para obter mais informações, consulte Sobre os estados do agente, na
página 6.

Observação

Encerrar uma sessão de bate-papo
Depois de ter ajudado o cliente com suas consultas, é uma prática recomendada pedir que o cliente feche a
sessão de bate-papo. Quando o cliente fecha uma sessão de bate-papo, uma mensagem é exibida na conversa
de chat indicando que o cliente saiu do bate-papo. Você deve fechar a sessão de bate-papo no Agent Desktop
e inserir as informações de finalização. Se necessário, você também pode finalizar o bate-papo. Nesse caso,
o cliente vê uma mensagem informando que o agente saiu do bate-papo.
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Para fechar uma sessão de bate-papo no Agent Desktop:

Procedimento

Etapa 1 Em uma sessão de bate-papo ativa, clique em Encerrar.
A página de FINALIZAÇÃO é exibida.

Etapa 2 No menu suspenso Selecionar finalização, selecione a razão para encerrar a conversa.
Quando você seleciona a razão, a conversa é encerrada.

Para obter mais informações, consulte Email de finalização e conversas de Chat, na página 11.

Iniciar uma conferência com outro agente
Você pode solicitar a assistência de um colega durante uma sessão de bate-papo ao configurar uma conferência
por bate-papo entre o cliente, você mesmo e o outro agente.

Para convidar outros agentes para participar de uma sessão de bate-papo ativa:

Procedimento

Etapa 1 Clique em Conferência.
A caixa de diálogo Solicitação de conferência é exibida.

Etapa 2 Selecione um agente na lista suspensa Escolher um agente.

Você pode convidar apenas agentes que estão atualmente disponíveis na sua fila. Se o agente não
aceitar a solicitação de bate-papo por conferência, o sistema a atribuirá a qualquer outro agente
disponível da sua fila.

Observação

Etapa 3 Clique em Iniciar conferência.
Uma mensagem será exibida a você e ao cliente, indicando que o agente ingressou no bate-papo.

A tabela a seguir registra as ações que cada usuário pode executar durante um bate-papo de conferência:

Agente 1 — Refere-se ao agente que inicia um bate-papo de conferência.

Agente 2 — Refere-se ao agente consultado que faz parte do bate-papo de conferência.

ResumoFunção

• Um cliente não pode iniciar um bate-papo de conferência.

• O cliente pode abandonar um bate-papo em andamento com o Agente 1 e o Agente 2, encerrando a
interação.

Cliente

Guia do usuário do Agent Desktop do Cisco Webex Contact Center 1.0
26

Gerenciar contatos de bate-papo
Iniciar uma conferência com outro agente



• O Agente 1 pode iniciar e terminar um bate-papo de conferência.

• O Agente 1 pode finalizar um bate-papo em conferência clicando no botão Finalizar conferência. O
cliente e o Agente 2 foram retirados de um bate-papo de conferência.

• Quando um cliente se desconecta de um bate-papo de conferência, a interação é encerrada e a caixa
de redação é desativada para os agentes. O Agente 1 encerra a conferência clicando no botão Finalizar
conferência e o Agente 2 é descartado de um bate-papo de conferência.

Agente 1

• O Agente 2 não pode finalizar um bate-papo de conferência.

• O Agente 2 não pode aplicar um motivo de conclusão para um bate-papo de conferência.

• O Agente 2 pode finalizar um bate-papo em conferência clicando no botão Sair da conferência. O
bate-papo continua entre o Agente 1 e o cliente.

• Se um cliente cair em um bate-papo de conferência, a interação terminará. O Agente 2 é removido do
bate-papo sem conclusão.

Agente 2

Encerrar uma conferência de chat com um agente
Depois de obter ajuda do seu colega, você pode encerrar a conferência.

Para encerrar uma conferência de bate-papo ativa:

Procedimento

Etapa 1 Clique em Conferência.

O agente de consultoria também pode finalizar a conferência ao clicar em Conferência.

É exibida na conversa de bate-papo amensagem de que um agente saiu do bate-papo. O cliente vê amensagem
de que um agente saiu do bate-papo.

Etapa 2 Clique em Encerrar para terminar a sessão de bate-papo.
A página FINALIZAÇÃO é exibida na janela. O cliente vê a mensagem de que um agente saiu do bate-papo.

O cliente vê o nome de exibição do agente em sua tela. Para obter mais informações sobre seu nome de
exibição, entre em contato com o administrador.

Etapa 3 No menu suspenso Selecionar finalização, selecione a razão para encerrar a conversa.
Quando você seleciona a razão, a conversa é encerrada.

Apenas o agente de consultoria pode finalizar a conferência de bate-papo, e não o agente consultado.Observação
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Transferir um bate-papo
Se não for possível resolver uma consulta de cliente e desejar escalonar a sessão de bate-papo para um agente
ou supervisor diferente, você poderá transferir o bate-papo. A transferência atual é uma transferência direta,
onde, uma vez transferida, você não pode rastrear o bate-papo. Você pode transferir o chat para um agente
dentro da fila ou para outra fila ativa.

Você também pode transferir o chat para outra fila. Ao escolher transferir o chat para outra fila, você poderá
ver todas as filas da sua empresa.

Para transferir uma sessão de bate-papo ativa para outro agente ou uma fila:

Procedimento

Etapa 1 Clique em Transferir.
A caixa de diálogo Transferir solicitação é exibida.

Etapa 2 Efetue um dos seguintes procedimentos:

• Selecione o botão de opção Agente para transferir o bate-papo para um agente.

Você pode transferir apenas para agentes que estão atualmente disponíveis na sua equipe. Se
o agente não aceitar a solicitação de bate-papo, o bate-papo terminará e o cliente visualizará
a mensagem de que o agente saiu do bate-papo.

O agente deve aceitar a solicitação de transferência dentro da configuração de tempo limite de
RONA. Caso contrário, o sistema encerrará o bate-papo e o cliente visualizará uma mensagem
informando que o agente saiu do bate-papo.

Observação

• Selecione o menu suspenso Fila para transferir o chat para outra fila.

Você pode passar o mouse sobre o nome da fila para exibir a descrição da fila.

Ao escolher transferir o chat para outra fila, você poderá ver todas as filas da sua empresa.

Etapa 3 Clique em Transferir.

A página FINALIZAÇÃO é exibida na janela. O cliente visualiza a mensagem que indica que o agente
original saiu do bate-papo e um novo agente se associou ao bate-papo.

Etapa 4 No menu suspenso Selecionar finalização, selecione a razão para encerrar a conversa.
Quando você seleciona a razão, a conversa é encerrada.

Encerrar uma chamada de vídeo com o cliente
Você pode encerrar a chamada de vídeo depois de ajudar o cliente, mas é uma prática recomendada pedir que
o cliente feche a chamada de vídeo.

Encerrar uma chamada de vídeo com um cliente:
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Procedimento

Clique no cruzamento na janela de chamada de vídeo.
O cliente vê uma mensagem de que o agente saiu da chamada de vídeo. Se o cliente encerrar a chamada de
vídeo, você verá uma mensagem informando que o cliente saiu da chamada de vídeo.

Você pode continuar conversando com o cliente após encerrar a chamada de vídeo.
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C A P Í T U L O 5
Gerenciar contatos de e-mail

• Sobre o canal de e-mail, na página 31
• Responder a um e-mail, na página 31

Sobre o canal de e-mail
Você pode usar o Agent Desktop para receber e responder a solicitações de e-mail do cliente, dependendo
das permissões na configuração do perfil de multimídia. O administrador da organização, usando a configuração
de perfil multimídia no portal de administração do Webex Contact Center, gerencia essas permissões.

Responder a um e-mail
Você pode responder a e-mails usando o Agent Desktop do Webex Contact Center.

Quando você recebe um e-mail de um cliente, uma caixa de diálogo de notificação aparece naLista de contatos
ativos sob as guias E-mail e Todos no Agent Desktop. A caixa de diálogo exibe o nome do cliente, a fila que
encaminha o e-mail para você e um temporizador que indica por quanto tempo o e-mail será oferecido a você.

Você pode responder ao e-mail das seguintes maneiras:

• Enviar uma resposta instantânea. As respostas instantâneas fornecem uma maneira rápida de responder
às consultas simples. Para obter mais informações, consulte Enviar um e-mail de resposta rápida, na
página 32.

• Enviar uma resposta padrão. As respostas padrão permitem que você formate o texto, adicione imagens
à mensagem, incorpore o conteúdo do modelo de recurso, anexe arquivos e assim por diante. Para obter
mais informações, consulte Configurar e enviar uma resposta de e-mail padrão, na página 32.

Se você não aceitar o cartão de contato por e-mail dentro do período de tempo configurado pelo administrador
da organização, o cartão de notificação pisca por algum tempo na lista de contatos ativos e o sistema altera
seu status para Toque sem resposta ou RONA. RONA baseia-se na configuração de tempo limite configurada
pelo administrador da organização. Se desejar receber contatos de qualquer canal de mídia que inclua novos
e-mails, você precisará alterar manualmente seu status para Disponível.

Você também pode fechar um e-mail sem responder ao clicar em Fechar e, em seguida, inserir as informações
de finalização.
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Você pode alterar manualmente seu status para qualquer estado inativo, por exemplo, quando você completa
qualquer outra tarefa, como redigir um e-mail ou quando você está finalizando a solicitação de e-mail. Para
obter mais informações, consulte Sobre os estados do agente, na página 6.

Observação

Segurança Conformidade

Se o conteúdo for identificado como contendo dados que violem o padrão de segurança de dados da indústria
de cartão de crédito (PCI DSS), então:

• O anexo do e-mail não é enviado.

• A conversa por e-mail é mascarada.

Como parte da conformidade de segurança, o PCI DSS não permite que você envie informações confidenciais,
como dados de cartões de crédito e outras informações de identificação pessoal (PII).

Enviar um e-mail de resposta rápida
Quando uma mensagem de e-mail de entrada requer uma resposta simples, você pode enviar uma resposta
rápida.

Para enviar uma resposta rápida:

Procedimento

Etapa 1 Clique em Aceitar na caixa de diálogo do e-mail de entrada.

O e-mail é aberto no editor de e-mail.

Etapa 2 (Opcional) Clique em informações para exibir as informações de contato do cliente.
Etapa 3 (Opcional) Clique em Histórico para exibir o histórico do contato do cliente.
Etapa 4 No editor de e-mail, insira uma resposta para o cliente e clique em Resposta rápida.

A mensagem é enviada ao cliente. A página de FINALIZAÇÃO é exibida.
Etapa 5 Selecione as informações de finalização a partir da lista suspensa Selecionar finalização.

Quando você seleciona a razão, a conversa é encerrada.

Para obter mais informações, consulte Email de finalização e conversas de Chat, na página 11.

Configurar e enviar uma resposta de e-mail padrão
Quando desejar anexar um arquivo à mensagem de e-mail ou formatá-lo na resposta por e-mail, você poderá
enviar uma resposta padrão.

Depois de terminar a interação, você precisa inserir os códigos de finalização com relação ao status e tom da
sua comunicação com o cliente e os detalhes do encerramento ou definir um lembrete se o acompanhamento
posterior for necessário.
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Sua organização pode ter requisitos específicos para os códigos de finalização. Consulte o seu supervisor para
obter mais informações.

Para enviar uma resposta padrão:

Procedimento

Etapa 1 Clique em Aceitar na caixa de diálogo do e-mail de entrada.

O e-mail é aberto no editor de e-mail.

Etapa 2 (Opcional) Clique em informações para exibir as informações de contato do cliente.
Etapa 3 (Opcional) Clique em Histórico para exibir o histórico do contato do cliente.
Etapa 4 Clique em Responder ou Responder a todos.

O editor de e-mail com as informações do cliente nos campos Para e Assunto será exibido. O editor contém
um layout previamente definido configurado pelo administrador do Webex Contact Center.

Etapa 5 (Opcional) Clique na seta ao lado do campo Para para exibir os campos Cc: e Bcc: e adicionar mais
destinatários.

Etapa 6 Insira uma mensagem no editor de mensagens de e-mail.

Clique em Ler e-mail para ler a mensagem recebida do cliente.Observação

Etapa 7 (Opcional) Formate o texto no corpo da mensagem usando as opções de formatação disponíveis.
Etapa 8 (Opcional) Clique em Anexos para adicionar anexos ao e-mail.

• O administrador configura o tamanho máximo do arquivo e o número máximo de arquivos
que você pode enviar. Você pode carregar um máximo de 10 arquivos, e o tamanho total do
arquivo deve ser inferior a 25 MB.

• Os formatos de arquivo suportados são: .html .mhtml .mht .odt .pdf .pdfxml .rtf .shtml .xps
.xml .xhtml .txt .eml .msg .ods .dot .dothtml .dotx .dotm .pot .pothtml .ppthtml .pptmhtml
.pptxml .potm .potx .pps .ppam .ppsm .ppsx .pptx .pptm .ppt .pub .pubhtml .pubmhtml .xls
.xlshtml .xlthtml .xlt .xlsm .xltx .xltm .xlam .xlsb .xlsx

• Você pode clicar no ícone de cruz ao lado de qualquer anexo para excluir o anexo. Se você
não conseguir ver o ícone de anexos ou receber os anexos do cliente, entre em contato com o
Webex Contact Centeradministrador.

Observação

Etapa 9 Clique em Enviar.
A mensagem é enviada ao cliente. A página de FINALIZAÇÃO é exibida.

Etapa 10 Selecione as informações de finalização a partir da lista suspensa Selecionar finalização.
Quando você seleciona a razão, a conversa é encerrada.

Para obter mais informações, consulte Email de finalização e conversas de Chat, na página 11.
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C A P Í T U L O 6
Exibir estatísticas pessoais do agente

• Exibir estatísticas do agente, na página 35
• Relatório resumido, na página 36
• Minhas estatísticas - Relatório histórico, na página 36
• Minhas estatísticas - Relatório em tempo real, na página 37
• Minhas estatísticas do agente - Relatório histórico, na página 38
• Minhas estatísticas por estado - Relatório em tempo real, na página 38
• de minha equipe - Relatório histórico, na página 39
• de minha equipe - Relatório em tempo real, na página 39
• Estatísticas da fila - Relatório histórico, na página 40
• Estatísticas da fila - Relatório em tempo real, na página 40
• Estatísticas de do agente - Relatório histórico, na página 41
• Estatísticas das chamadas de discagem do agente - Relatório em tempo real, na página 42

Exibir estatísticas do agente
Dependendo da configuração do perfil do agente pelo administrador da organização, você poderá exibir suas
estatísticas pessoais. Clique em Estatísticas do agente na barra de navegação para exibir suas estatísticas
pessoais.

As estatísticas em tempo real são atualizadas em um intervalo de tempo configurado pelo administrador da
organização. Você pode atualizar manualmente as informações de estatísticas em tempo real e históricas a
qualquer momento ao clicar no ícone Atualizar.

• Quando você sair da área de trabalho, deverá fechar o navegador. Abra o navegador e inicie a sessão no
desktop novamente para refletir as atualizações da configuração do Journey Analyzer do cliente.

• Se você estiver acessando as Estatísticas de desempenho do agente no modo incógnito (navegação
privada), você deve habilitar cookies de terceiros para relatórios de Estatísticas de desempenho de agentes
para carregar com sucesso.

Observação
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Relatório resumido
O relatório de Resumo de APS exibe o número de clientes que você administra e o tempo médio que leva
para finalizar as conversas do cliente. Você pode selecionar o período de tempo para o qual deseja visualizar
os dados da lista suspensa de Tipo de canal e Duração.

O Agent Desktop mantém suas seleções de filtro mesmo se você sair, atualizar ou recarregar o navegador.
Para redefinir filtros para o valor padrão, clique no link Redefinir filtros.

O link Redefinir filtros é exibido quando você altera o valor padrão em uma lista suspensa para filtrar o
relatório.

Observação

DescriçãoParâmetro

O número total de interações do cliente tratadas pela equipe.Total tratado - Equipes

O tempomédio que a equipe leva para lidar com uma interação
com o cliente.

Tempo médio tratado - Equipes

O tempomédio que a equipe leva para concluir uma interação
com o cliente.

Tempo médio de finalização - Equipes

O número total de interações do cliente tratadas por um agente.Total tratado - Eu

O tempo médio que um agente leva para lidar com uma
interação do cliente.

Tempo médio de tratamento - Eu

O tempo médio que um agente leva para encerrar uma
interação com o cliente.

Tempo médio de finalização - Eu

Todos os valores que você vê são para a duração e os canais que seleciona.Observação

Minhas estatísticas - Relatório histórico
Este relatório exibe as estatísticas de histórico de um agente. Você pode selecionar o período de tempo para
o qual deseja exibir os dados no menu suspenso Intervalo e Duração. Você também pode exibir o relatório
em um gráfico. Você pode ver o resumo do relatório no final da tabela de Resumo detalhado. Clique no
ícone Iniciar à direita do relatório ou gráfico para exibir o relatório no Customer Journey Analyzer.

O Agent Desktop mantém suas seleções de filtro mesmo se você sair, atualizar ou recarregar o navegador.
Para redefinir filtros para o valor padrão, clique no link Redefinir filtros.

O link Redefinir filtros é exibido quando você altera o valor padrão em uma lista suspensa para filtrar o
relatório.

Observação
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O relatório de Resumo detalhado exibe os seguintes detalhes:

DescriçãoParâmetro

O intervalo de tempo do relatório.Intervalo

O modo de interação do cliente, como voz, e-mail ou
bate-papo.

Tipo de canal

A data e hora de login do agente.Hora de logon inicial

A data e hora de logoff do agente.Tempo de logoff final

O número total de interações do cliente tratadas pelo
agente no intervalo do relatório.

Nº de contatos tratados

O tempo médio que o agente leva para processar uma
solicitação de cliente. O tempo médio inclui o tempo
de conexão e de encerramento.

Tempo Médio de Tratamento

O tempo médio que o agente leva para concluir uma
interação com o cliente.

Tempo médio de finalização

Minhas estatísticas - Relatório em tempo real
Este relatório exibe as estatísticas de um agente em tempo real. Você também pode exibir o relatório em um
gráfico. Você pode ver o resumo do relatório no final da tabela deResumo detalhado. Clique no ícone Iniciar
à direita do relatório ou gráfico para exibir o relatório no Customer Journey Analyzer.

O relatório de Resumo detalhado exibe os seguintes detalhes:

DescriçãoParâmetro

Uma cadeia de caracteres para identificar a sessão de
login do agente.

ID da sessão do agente

O modo de interação do cliente, como voz, e-mail ou
bate-papo.

Tipo de canal

A data e hora de login do agente.Hora de Logon

A data e hora de logoff do agente.Hora de Logoff

O número total de interações do cliente tratadas pelo
agente no intervalo do relatório.

Nº de contatos tratados

O tempo médio que o agente leva para processar uma
solicitação de cliente. O tempo médio inclui o tempo
de conexão e de encerramento.

Tempo Médio de Tratamento

O tempo médio que o agente leva para concluir uma
interação com o cliente.

Tempo médio de finalização

Guia do usuário do Agent Desktop do Cisco Webex Contact Center 1.0
37

Exibir estatísticas pessoais do agente
Minhas estatísticas - Relatório em tempo real



Minhas estatísticas do agente - Relatório histórico
Este relatório exibe as estatísticas do histórico dos estados de atividade de um agente. Você pode selecionar
o período de tempo para o qual deseja exibir os dados no menu suspenso Intervalo e Duração. Você também
pode exibir o relatório em um gráfico. Você pode ver o resumo do relatório no final da tabela de Resumo
detalhado. Clique no ícone Iniciar à direita do relatório ou gráfico para exibir o relatório no Customer Journey
Analyzer.

O Agent Desktop mantém suas seleções de filtro mesmo se você sair, atualizar ou recarregar o navegador.
Para redefinir filtros para o valor padrão, clique no link Redefinir filtros.

O link Redefinir filtros é exibido quando você altera o valor padrão em uma lista suspensa para filtrar o
relatório.

Observação

O relatório de Resumo detalhado exibe os seguintes detalhes:

DescriçãoParâmetro

O intervalo de tempo do relatório.Intervalo

Uma cadeia de caracteres para identificar a sessão de
login do agente.

ID da sessão do agente

O estado do agente, como inativo, disponível e assim
por diante.

Estado da atividade

A duração que o agente gasta no estado
correspondente.

Duração do Estado

Minhas estatísticas por estado - Relatório em tempo real
Este relatório exibe as estatísticas dos estados de atividades de um agente em tempo real. Você também pode
exibir o relatório em um gráfico. Você pode ver o resumo do relatório no final da tabela deResumo detalhado.
Clique no ícone Iniciar à direita do relatório ou gráfico para exibir o relatório no Customer Journey Analyzer.

O relatório de Resumo detalhado exibe os seguintes detalhes:

DescriçãoParâmetro

Uma cadeia de caracteres para identificar a sessão de
login do agente.

ID da sessão do agente

O estado do agente, como inativo, disponível e assim
por diante.

Estado da atividade

A duração que o agente gasta no estado
correspondente.

Duração do Estado
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de minha equipe - Relatório histórico
Este relatório exibe as estatísticas históricas de todas as equipes na organização de um agente. Você pode ver
o resumo do relatório no final da tabela.

O relatório exibe os seguintes detalhes:

DescriçãoParâmetro

O intervalo de tempo do relatório.Intervalo

O nome da equipe.Nome da equipe

O nome do agente.Nome do agente

O número total de interações do cliente tratadas pelo
agente no intervalo do relatório.

Nº de contatos tratados

O tempo médio que o agente leva para processar uma
solicitação de cliente. O tempo médio inclui o tempo
de conexão e de encerramento.

Tempo médio de tratamento

O tempo médio que o agente leva para concluir uma
interação com o cliente.

Tempo Médio de Finalização

de minha equipe - Relatório em tempo real
Este relatório exibe as estatísticas de todas as equipes na organização de um agente em tempo real. Você pode
ver o resumo do relatório no final da tabela.

O relatório exibe os seguintes detalhes:

DescriçãoParâmetro

O nome da equipe.Nome da equipe

O nome do agente.Nome do agente

O status do agente.Situação atual

O número total de interações do cliente tratadas pelo
agente no intervalo do relatório.

Nº de contatos tratados

O tempo médio que o agente leva para processar uma
solicitação de cliente. O tempo médio inclui o tempo
de conexão e de encerramento.

Tempo médio de tratamento

O tempo médio que o agente leva para concluir uma
interação com o cliente.

Tempo Médio de Finalização
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Estatísticas da fila - Relatório histórico
Este relatório exibe as estatísticas históricas de todas as filas na organização de um agente. Você pode ver o
resumo do relatório no final da tabela.

O relatório exibe os seguintes detalhes:

DescriçãoParâmetro

O intervalo do relatório.Intervalo

O modo de interação do cliente, como voz, e-mail ou
bate-papo.

Tipo de canal

O nome de uma fila. As filas mantêm os locais dos
contatos do cliente enquanto aguardam serem
atribuídos aos agentes. Os contatos são movidos de
um ponto de entrada para uma fila e, em seguida, o
sistema os distribui aos agentes.

Tempo na fila

O número de contatos do cliente aos quais o agente
responde dentro do limite de nível de serviço que o
Administrador da Organização provisionou para a
fila.

Nº de contatos

O tempo médio que um contato de cliente espera em
uma fila antes que um agente o responda.

Tempo médio de espera na fila

O tempo mais longo que um contato de cliente
aguarda em uma fila antes que um agente responda.

Contato com maior tempo na fila

O número de contatos do cliente aos quais nenhum
agente responde.

Nº de contatos abandonados

Estatísticas da fila - Relatório em tempo real
Este relatório exibe as estatísticas de todas as filas da organização do agente em tempo real. Você pode ver o
resumo do relatório no final da tabela.

O relatório exibe os seguintes detalhes:

DescriçãoParâmetro

O modo de interação do cliente, como voz, e-mail ou
bate-papo.

Tipo de canal

O nome de uma fila. As filas mantêm os locais dos
contatos do cliente enquanto aguardam serem
atribuídos aos agentes. Os contatos são movidos de
um ponto de entrada para uma fila e, em seguida, o
sistema os distribui aos agentes.

Tempo na fila
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DescriçãoParâmetro

O número de contatos do cliente aos quais o agente
responde dentro do limite de nível de serviço que o
Administrador da Organização provisionou para a
fila.

Nº de contatos

O número total de interações do cliente tratadas pelo
agente no intervalo do relatório.

Nº de contatos tratados

O número de contatos do cliente na fila no momento.Nº de contatos em espera na fila

O tempo médio que um contato de cliente espera em
uma fila antes que um agente o responda.

Tempo médio de espera na fila

O tempo mais longo que um contato de cliente
aguarda em uma fila antes que um agente responda.

Contato com maior tempo na fila

O número de contatos do cliente aos quais nenhum
agente responde.

Nº de contatos abandonados

Estatísticas de do agente - Relatório histórico
Este relatório exibe as estatísticas históricas do número de chamadas de saída (discagem externa) feitas por
um agente. Você pode ver o resumo do relatório no final da tabela.

O relatório exibe os seguintes detalhes:

DescriçãoParâmetro

O nome de um agente.Nome do agente

O intervalo de tempo do relatório.Intervalo

O modo de interação do cliente, como voz, e-mail ou
bate-papo.

Tipo de canal

A data e hora local em que o agente se conectou.Hora de logon inicial

O número de chamadas de saída tratadas dentro do
intervalo.

Contato externo tratado

O tempo médio que um agente leva para tratar das
chamadas de saída. O tempo médio inclui o tempo de
conexão e de encerramento.

Tempo médio de tratamento de discagem externa

A quantidade total de tempo que um agente gasta
conversando com o cliente em uma chamada de saída,
incluindo o tempo de espera.

Tempo de conexão de discagem externa

O tempo médio que um agente gasta conversando
com o cliente em uma chamada de saída, incluindo o
tempo de espera.

Tempo médio de conexão de discagem externa
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DescriçãoParâmetro

A quantidade total de tempo que um agente gasta
conversando com o cliente em uma chamada de saída,
excluindo o tempo de espera.

Tempo de conversa por discagem externa

Estatísticas das chamadas de discagem do agente - Relatório
em tempo real

Este relatório exibe o número de chamadas de saída (de discagem) feitas por um agente em tempo real. Você
pode ver o resumo do relatório no final da tabela.

O relatório exibe os seguintes detalhes:

DescriçãoParâmetro

O intervalo de tempo do relatório.Intervalo

O nome de um agente.Nome do agente

O modo de interação do cliente, como voz, e-mail ou
bate-papo.

Tipo de canal

A data e hora local em que o agente se conectou.Tempo de início de sessão

O número de chamadas de saída tratadas dentro do
intervalo.

Contato externo tratado

O tempo médio que um agente leva para tratar das
chamadas de saída. O tempo médio inclui o tempo de
conexão e de encerramento.

Tempo médio de tratamento de discagem externa

A quantidade total de tempo que um agente gasta
conversando com o cliente em uma chamada de saída,
incluindo o tempo de espera.

Tempo de conexão de discagem externa

O tempo médio que um agente gasta conversando
com o cliente em uma chamada de saída, incluindo o
tempo de espera.

Tempo médio de conexão de discagem externa

A quantidade total de tempo que um agente gasta
conversando com o cliente em uma chamada de saída,
excluindo o tempo de espera.

Tempo de conversa por discagem externa
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C A P Í T U L O 7
Requisitos e recomendações de rede

• Largura de Banda e Latência, na página 43

Largura de Banda e Latência
A seguir estão os requisitos de largura de banda e latência.

• Desempenho ideal — Uma conexão com a Internet de alta velocidade é necessária, com uma largura de
banda de rede recomendada mínima de 512 kbps (kilobits por segundo).

• Solicitações de carga de dados — As solicitações de carga de dados para um agente ou um aplicativo
supervisor variam de 1 a 100 kbps em média e, no pico, o valor varia de 2 a 3 MB.

As cargas de dados variam de acordo com as atividades do Agente Desktop e do
console do supervisor, as solicitações e a frequência dessas atividades ou
solicitações.

Observação

• Largura de banda adicional — Uma largura de banda de rede recomendada mínima de 100 kbps por
softphone Cisco IP Communicator deve ser alocada separadamente para tráfego de voz.

• Tempo de Round Trip (RTT) — Conectividade de rede para os centros de dados do Webex Contact
Center por meio do público ou a WAN privada deve fornecer consistentemente o RTT de menos de 250
milissegundos e menos de 1% de perda de pacotes para desempenho aceitável.
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