NETIA CONTACT CENTER
Instrukcja obsługi
Wersja 1.3

Wstęp
Witamy na platformie komunikacyjnej NETIA CONTACT CENTER! Ten dokument poprowadzi
Cię przez wszystkie funkcje oraz wskaże, jak najlepiej wykorzystać nasze elastyczne narzędzie.
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2 Logowanie
Do systemu zalogujesz się przez stronę https://netiacc.pl/auth/login, wypełniając odpowiednio pola Email i Hasło.

Nie pamiętasz hasła? - naciśnij łącze „Zapomniałeś hasła?”. Po podaniu adresu email,
na który zostało założono konto użytkownika, zostanie wysłany link resetujący. Po zalogowaniu możliwe będzie ustawienie własnego hasła do systemu.
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3 Dashboard
Ważne! Komunikator jest dostępny na Twojej stronie, gdy w systemie co najmniej
jeden agent jest online. Aby uruchomić komunikator kliknij w swoje imię
i nazwisko w prawym górnym rogu ekranu i zmień status z „Offline” na „Online”.

3.1 Ekran startowy
Po pierwszym zalogowaniu do systemu wyświetla się Ekran Startowy. Widoczny jest
tam skrypt, który należy osadzić na swojej stronie, aby pojawił się na niej komunikator.
Pod obszarem Kod Źródłowy znajdziesz instrukcje (w formacie .pdf) osadzania komunikatora, dedykowane dla najbardziej popularnych systemów zarządzania treścią strony
internetowej (CMS), np. Wordpress

3.2 Strona główna
Klikając w przycisk STATYSTYKI, znajdujący
się w prawym górnym rogu, przejdziesz do panelu służącego do podglądu dziennej komunikacji z klientami.
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Komunikacja informuje o ilości odbytych połączeń z klientami oraz wskazuje procentowo, ile z nich obsłużył zalogowany użytkownik. Aby wyświetlić historię komunikacji z bieżącego dnia kliknij w interesujący kanał (np. Chat).
Zadania to podsumowanie zadań wykonanych oraz tych, którymi należy się jeszcze
zająć.
Użytkownicy to podgląd użytkowników zalogowanych do systemu w ogóle i użytkowników będących „Online” - agentów, którzy mogą w danym momencie obsłużyć
klienta.
Rozkład komunikacji pokazuje na diagramie procentową aktywność na czterech
dostępnych kanałach komunikacji.
Stan komunikacji to zestawienie czasu odbytych połączeń przychodzących, wychodzących oraz czasu spędzonego na odpisywaniu na wiadomości przez chat
i pocztę, oraz ilości rozmów odbytych przez dany kanał.

Aby wyświetlić dane dotyczące rozkładu i stanu komunikacji jedynie dla zalogowanego
użytkownika, kliknij w strzałkę w prawym górnym rogu danego panelu i wybierz opcję
Moje dane.
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3.3 Belka z zakładkami
Na górze ekranu znajduje się belka z zakładkami.

Naciśnięcie zaznaczonego na czerwono przycisku przekierowuje do Komunikatora,
z którego od razu można nawiązać kontakt z klientem.
Jeśli nie widzisz przycisku komunikatora, oznacza to, że nie zmieniłeś swojego statusu
na „Online”. Aby zmienić status kliknij na swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu
ekranu i w rozwiniętym menu zmień status z „Offline” na „Online”.
Zakładka Zadania, to miejsce zarządzania (tworzenia, przypisywania, edytowania oraz
usuwania) zadaniami agentów.
W zakładce Historia znajdziesz całą historię komunikacji z Twoimi klientami.
Zakładka Pliki została stworzona z myślą o przechowywania plików dotyczących klientów, tak aby mieć do nich łatwy dostęp w trakcie rozmowy.
Kontakty to baza klientów, którzy kontaktowali się z agentami przez system Netia
Contact Center oraz zostali zapisani przez agenta w bazie.
Ikony przedstawione obok informują o zadaniach i komunikacji przychodzącej, tj. maile, chaty, połączenia głosowe i wiadomości Messenger, na
którą nie wysłano jeszcze odpowiedzi lub nie zaznaczono opcji ignoruj
w oknie wiadomości. Użytkownik klikając w daną ikonę może podejrzeć
przydzielone mu zadania albo próby kontaktu, bez konieczności otwierania dedykowanych do zarządzania nimi paneli, czyli nie wychodząc z obecnie otwartej zakładki.
Po prawej stronie od ikon zadań i komunikacji znajduje się Nazwa agenta, klikając
w nią otwiera się menu służące do zarządzania kontem użytkownika.
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W prawym górnym rogu ekranu znajduję się również Menu wyboru
języka, w którym możesz ustawić język działania narzędzia.

3.4 Postęp konfiguracji panelu
Kliknij w belkę, aby sprawdzić jak jeszcze bardziej usprawnić komunikację z klientami.

Po kliknięciu wysuwa się panel konfiguracji.

Aby edytować dane ustawienia, kliknij w symbol długopisu „
do odpowiedniej zakładki ustawień.

”. Nastąpi przeniesienie

Te opcje, które zostały już skonfigurowane są oznaczane ikoną „
jeszcze nieskonfigurowane oznaczono ikoną „

”. Natomiast opcje

”.
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4 Komunikator
Komunikator jest narzędziem umożliwiającym komunikowanie się z klientem.

To tutaj utworzysz nowego emaila do klienta, nawiążesz z nim połączenie głosowe lub
wyślesz SMSa.
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5 Komunikacja wychodząca
Kliknij w przycisk „
”, wybierz skrzynkę, z której chcesz wysłać emaila, wprowadź
adres mailowy odbiorcy, uzupełnij pole na tytuł i treść, a następnie zatwierdź wysłanie
przyciskiem Wyślij. Jeśli chcesz dodać załącznik, przed wysłaniem kliknij w symbol spinacza i wybierz go ze swoich plików.

Panel dzwonienia, uruchamiany przez kliknięcie w przycisk „
”, umożliwia połączenie z klientem, wybranym ze zdefiniowanej wcześniej listy lub samodzielne wprowadzenie numeru.

Po prawej stronie wyświetlają się informacje o kontakcie, jeśli został wcześniej zdefiniowany lub opcja dodania nowego kontaktu. Możliwe jest również zaktualizowanie danych kontaktu lub dopisanie notatki.
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6 Komunikacja przychodząca
Aby klienci mogli skorzystać z chatu lub połączenia głosowego w komunikatorze, pamiętaj, aby zmienić status na „Online”.
O nowym połączeniu przychodzącym informuje charakterystyczny sygnał dźwiękowy
oraz powiadomienie na ikonie komunikatora w prawym górnym rogu.

Jeśli w jednej z zakładek przeglądarki jest otwarta aplikacja netiacc.pl
i status agenta to „Online”, to o komunikacji przychodzącej powiadomi Cię komunikat
w prawym dolnym rogu Twojego pulpitu.

Komunikację przychodzącą odbierzesz klikając ikonę powiadomień
w prawym górnym rogu. Spowoduje to wysunięcie paska powiadomień, z którego odbierzesz konkretne rozmowy lub wiadomości.
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Wszystkie typy interakcji oznaczone są odpowiednimi
symbolami wskazującymi na kanał przez który kontaktuje się klient.
Jeśli w systemie więcej niż jeden agent jest Online, połączenie nieodebrane przez pierwszego agenta w ciągu
30 sek. zostaje przekierowane do kolejnego.
Aby odebrać rozmowę kliknij w przycisk odpowiedz.
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7 Zadania
Zakładka służąca do obsługi zadań Twoich i współpracowników.

Tworząc lub edytując zadanie możesz
określić kilka jego cech, które je opisują i
ułatwiają jego szybką interpretację.
Tytuł ma służyć identyfikacji i szybkiemu
rozpoznaniu zadania.
Termin to data, do której agent wyznacza czas na wykonanie zadania. Po przekroczeniu tej daty, o ile nie zmieniono
statusu zadania na „Zakończone”, trafia
ono do zakładki Przeterminowane.
Przypisane do jest polem, gdzie twórca
zadania przypisuje agenta odpowiedzialnego za jego wykonanie.
Priorytet określa jak pilne jest dane zadanie (Niski/Normalny/Pilny/Krytyczny).
Status określa stopień wykonania zadania (Nowe/W trakcie/Zakończone).
Powiązana komunikacja to pole umożliwiające wybranie rozmowy z klientem powiązanej z danym zadaniem (np. wskazującej na kontekst, zawierającej istotne informacje).
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Powiązany kontakt pozwala na przypisanie do danego zadania zapisanego
w systemie klienta.
Pod polami wyboru znajduje się również miejsce do bardziej szczegółowego opisania
zadania. Jest to najbardziej przydatne, jeśli tworzący zadanie agent nie przypisuje go
do siebie, ale do innego agenta.
Przycisk spinacza służy do dodawania załączników, będących zapisanymi w panelu plikami (np. dokumentów do wysłania). Natomiast przycisk „
plików znajdujących się na komputerze.

” pozwala na załączenie
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8 Historia
Zakładka Historia zawiera spis wszystkich przyjmowanych przez agentów połączeń głosowych, chatów i rozmów messengerowych. Należy pamiętać, że umieszczony na belce
skrót „
wiedzi.

” pokazuje jedynie te wiadomości, na które klient nie uzyskał jeszcze odpo-

Wyszukiwarka na górze pozwala na szybkie odszukanie rozmowy przez agenta. Kliknij
w ikonę trzech kropek w polu wyszukiwarki, aby skorzystać z dostępnych filtrów komunikacji.

Kliknij w interesującą Cię komunikację, aby wyświetlić przebieg rozmowy (lub skorzystać z możliwości odsłuchu), dane klienta, listę przypisanych kontaktów, historię jego
przeglądania Twojej strony internetowej (jeśli jest to opcja dostępna dla tego kanału
komunikacji), tagi oraz zadania przypisane do tej rozmowy.
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9

Pliki

W tym miejscu agent może przetrzymywać potrzebne pliki oraz tworzyć i zarządzać
folderami.

Wpisz w wyszukiwarce nazwę szukanego pliku, aby łatwiej go znaleźć.
Ikoną plusa na czerwonym tle agent dodaje pliki i foldery. W panelu po prawej stronie
wyświetlają się informacje o danym pliku lub folderze.
Aby wejść w folder należy kliknąć w niego dwa razy.
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10 Kontakty
Moduł w którym przechowujesz informacje o swoich klientach i osobach, które się
z Tobą kontaktowały.

Wyszukiwarka na górze pozwala na szybkie wyszukanie kontaktu.
Kliknij w ikonę „ ” znajdującą się w prawym górnym rogu, aby zdecydować jak sortować swoje kontakty.
Aby dodać nowy kontakt kliknij w przycisk „

” i uzupełnij pola.

Chcąc pobrać na dysk lokalny informacje o swoich kontaktach (w pliku .csv) kliknij
w przycisk „

”.

Przygotowanie pliku do importu
Jeśli nie ma konieczności edytowania danych klientów w pliku przed importem, to nie
należy otwierać go w programie Microsoft Excel.
Po otwarciu pliku .csv w programie Microsoft Excel format kolumn z numerami telefonów
jest automatycznie definiowany jako „Liczbowe”, co powoduje, że znaki „+” przed prefiksami zostają usunięte, a to jest jednoznaczne z niezgodnym formatem numerów telefonów w pliku do importu i niezaimportowaniu numerów telefonów do kontaktów.
Jeśli konieczna jest edycja pliku .csv przed zaimportowaniem danych, aby nie stracić
wszystkich „+” przed numerami telefonów zalecamy edytowanie go w programie, który
umożliwia zdefiniowanie formatu kolumn przed wyświetleniem danych, np. LibreOffice.
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Określ kolumny z numerami telefonów jako „Tekst”, aby nie stracić „+” przed prefiksami
numerów.

Import plików
Aby zaimportować kontakty z pliku kliknij w zakładkę Importuj kontakty.
Maksymalny rozmiar pliku .csv do zaimportowania wynosi 10MB.
Kliknij w przycisk WYBIERZ PLIK Z DYSKU i załaduj odpowiedni plik z dysku swojego
komputera.

O poprawności dodania pliku poinformuje Cię komunikat na zielonym tle oraz znak „tick”
zaznaczony czerwoną ramką.
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Po dodaniu pliku .csv z kontaktami przejdź do zakładki Status Importu.

Tutaj znajdziesz wszystkie załadowane pliki, z których zaimportujesz swoje kontakty.
Kliknij w przycisk Konfiguruj, aby otworzyć panel konfiguracji importu.

Jeśli plik, z którego importujesz kontakty zawiera nagłówki (np. Imię, Nazwisko, Email),
to zaznacz opcję Pierwszy rząd w importowanym pliku to nagłówki, aby nie stworzono nowego kontaktu z treści w nagłówkach.
Przypisz kolumny z pliku do pól w systemie Netia Contact Center, np. jeśli kolumna w
pliku nazywa się „Name”, to na zielonym tle należy przypisać pole „Imię”.
Czasem możesz mieć więcej niż jedną daną z jednego rodzaju danych, np. kilka adresów
mailowych. Aby zaimportować kilka adresów mailowych do jednego kontaktu przypisz
pole email do dwóch kolumn odpowiadających adresom mailowym, a następnie oznacz
je kolejno numerami.
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Zielony znak „tick” nad kolumną oznacza, że dane przypisano do odpowiedniego pola
i zostaną one zaimportowane.
Po wybraniu odpowiednich danych i przypisaniu ich do prawidłowych pól systemu Netia
Contact Center, należy wybrać przycisk WERYFIKUJ w prawym górnym rogu. Aby
przycisk był aktywny, należy przypisać dane do pól „Imię” i „Nazwisko”.

Jeśli na liście statusu w kolumnie Raporty o błędach znajduje się raport, kliknij w
niego, aby sprawdzić co zostało źle skonfigurowane.

Raport wskazuje, którą część konfiguracji należy poprawić.
Jeśli na liście statusu w kolumnie Raporty o błędach jest pusto, to oznacza, że konfiguracja przebiegła pomyślnie i kontakty są gotowe do importu.
Zatwierdź import klikając na liście statusu w przycisk Importuj po prawej stronie.
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Na liście statusów możesz cały czas obserwować postęp importu kontaktów.

Po ukończeniu importu na liście zobaczysz datę ukończenia i znak „tick”.
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11 Menu
Aby wyświetlić opcje zarządzania kontem kliknij w swoje
imię i nazwisko w prawym górnym rogu ekranu.
Zwykły użytkownik, tj. bez uprawnień administratora nie ma dostępu do opcji „Ustawienia”.

11.1 Mój profil
Zakładka Mój profil pozwala na personalizację profilu. W tym miejscu użytkownik ma
możliwość dodawania, uaktualniania, edytowania informacji o sobie oraz dodania swojego avatara. Avatar będzie widoczny dla klienta w ikonie komunikatora, jeśli dany
agent jest dostępny online. Kiedy nie ma żadnego agenta lub ten będący online nie
posiada avatara, widoczny będzie ogólny avatar firmy, którego sposób dodania wskazany jest w dalszej części.
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Pod miejscem na avatar skonfiguruj preferowany
dźwięk powiadomienia o komunikacji przychodzącej.

Niżej w zakładce Mój profil znajduje się narzędzie do konfigurowania skrzynek pocztowych. Komunikacja z klientem może odbywać się przez jedną skrzynkę wspólną dla
całej firmy, bądź przez skrzynkę indywidualną dla użytkownika. W tym miejscu skonfigurujesz skrzynkę indywidualną, do której dostęp będziesz miał tylko Ty.
Ważne! Netia Contact Center nie jest serwerem pocztowym, a narzędziem obsługi poczty, wobec tego zaleca się założenie nowej skrzynki na jednym
z serwerów pocztowych, a następnie przypisanie jej w poniższym formularzu:
Protokoły SMTP i IMAP używane są do konfiguracji przyjmowania i wysyłania wiadomości
z serwera
pocztowego
za
pośrednictwem
zewnętrznego
programu,
a certyfikat SSL oznacza, że przesyłane informacje są szyfrowane.
Jeśli użytkownik podłącza skrzynkę mailową z zewnętrznego serwera pocztowego (np.
onet.pl, wp.pl), to dane dotyczące SMTP i IMAP są powszechnie dostępne na serwerze
pocztowym.
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11.2 Ustawienia
Wybierając zakładkę Ustawienia, z lewej strony otwiera się menu
ustawień, które umożliwia nawigację po ustawieniach z różnych
dziedzin.
Zwykły użytkownik, tj. bez uprawnień administratora, nie
ma dostępu do opcji „Ustawienia”.

11.2.1

Ogólne

Po wejściu do Ustawień otwiera się panel „Ustawienia/Ogólne”.
To tutaj należy wprowadzić dane firmy do rozliczania fakturowego
oraz dodać logo firmy, które będzie wyświetlać się w ikonie komunikatora jako avatar, kiedy żaden agent nie jest dostępny „Online”.

W znajdującym się niżej panelu Aktywne kanały komunikacji zdecydujesz, których
kanałów chcesz używać do kontaktu ze swoimi klientami.

W zakładce Ogólne znajduje się również skrypt (należy go dodać do kodu swojej strony
internetowej, aby osadzić na niej komunikator) oraz wskaźnik pokazujący czy dany
skrypt został osadzony poprawnie i działa. Aby system mógł wykryć osadzenie skryptu
wypełnij pole Adres strony www w panelu Dane Kontaktowe.
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Tutaj ustawisz również odpowiedni wygląd i pozycję swojego komunikatora.

11.2.2

Użytkownicy

Użytkownicy to panel służący do zarządzania użytkownikami systemu.

Aby edytować profil użytkownika należy wybrać ikonę „ ”. Spowoduje to otwarcie panelu, w którym możliwa jest zmiana danych profilu, przypisanie avataru, wybranie kanałów kontaktu z klientem obsługiwanych przez danego użytkownika oraz skonfigurowanie jego skrzynki pocztowej (czyt. 11.1 Mój profil).
Aby dodać nowego użytkownika należy kliknąć w ikonę „ ” („Dodaj użytkownika”). Po
wypełnieniu wymaganych pól i zatwierdzeniu wprowadzonych danych, na wskazany adres email zostaje wysłany link nadania hasła. Po kliknięciu w link i ustawieniu hasła
możliwe jest zalogowanie do systemu.
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11.2.3

Chat

W zakładce Chat znajduje się narzędzie tworzenia szablonów odpowiedzi. Z zapisanego
szablonu można skorzystać w każdym momencie trwania chatu z klientem. Poza tym
można w niej nadać lub odebrać użytkownikom dostęp do tego kanału komunikacji,
służy do tego sekcja Użytkownicy uczestniczący w kanale.

Po prawej stronie w zakładki w panelu Ustawienia znajduje się kilka suwaków.
Suwak Kanał włączony umożliwia aktywowanie i dezaktywowanie kanału chatu
z pozycji tej zakładki.
Suwaki Wymuszaj podanie danych oraz Poproś o dane dotyczą komunikatów wysyłanych do klienta automatycznie przez komunikator.
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Po otwarciu komunikatora klient widzi komunikat „Masz pytania? Napisz do nas”. Następnie po wpisaniu i wysłaniu wiadomości komunikator wyświetla pytanie o zgodę na
zadanie pytań o dane. Jeśli klient wybierze odpowiedź „Oczywiście” komunikator zada
pytania o imię i adres email.
Dezaktywuj suwak Poproś o dane, aby wyłączyć wyświetlenie pytania o zgodę na
wprowadzenie danych. Dzięki temu Twój klient będzie mógł napisać do Ciebie natychmiast po rozwinięciu okna chatu.
Jeśli klient wybierze odpowiedź „Nie, dziękuję” komunikator wyświetli komunikat o konieczności podania danych przed skorzystaniem z czatu.
Aby wyłączyć wyświetlanie drugiego komunikatu przesuń suwak Wymuszaj podanie
danych.

11.2.4

SMS

Zakładka SMS to miejsce konfiguracji kanału wysyłki SMSów. Włącz lub wyłącz kanał
suwakiem w panelu Ustawienia. Ustaw szablony wiadomości w panelu Szablony.

11.2.5

Głos

Zakładka
Głos
obsługuje
i wychodzących połączeń głosowych.

ustawienia

przychodzących

Panel Nagrania umożliwia przygotowanie nagrań i ich weryfikację lub pobranie już gotowego pliku w formacie .wav. Jeżeli w danej chwili żaden agent nie jest wolny, klient
usłyszy granie na czekanie. Automatyczna sekretarka uruchamia się, gdy nie ma żadnego zalogowanego agenta „Online” (np. gdy klient kontaktuje się poza godzinami
pracy).
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W panelu Przydzielony numer telefonu wybierzesz numer telefonu z oferowanej
przez nas puli, który posłuży Ci jako numer kontaktowy dla klientów. Własny numer
telefonu jest funkcją dostępną w pakietach Run i Grow.

W panelu Ustawienia włączysz lub wyłączysz kanał rozmów wychodzących i przychodzących oraz możesz aktywować nagrywanie rozmów głosowych.
Panel Użytkownicy uczestniczący w kanale pozwala na przypisywanie konsultantów
do kanału rozmów przychodzących oraz wychodzących.
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11.2.6

Email

Zakładka obsługująca ustawienia kanału Email.

Ważne! Wyłączenie kanału email nie spowoduje usunięcia tej opcji komunikacji z Twojego komunikatora. Komunikator jest tak zaprojektowany, aby Twój klient
zawsze miał możliwość kontaktu. Jeśli w systemie nie ma dostępnego agenta, klient
zawsze może zostawić wiadomość, na którą odpiszesz później.
Dzięki Szablonom odpowiedzi zdefiniujesz i zapiszesz powtarzające się komunikaty
lub fragmenty wiadomości dotyczące np. cennika, ofert, oraz stopki.
Lista emaili to spis skrzynek emailowych skonfigurowanych w systemie. Tutaj również
skonfigurujesz skrzynkę ogólną dla swojej firmy, do której będą mieli dostęp wszyscy
agenci utworzeni w systemie, np. biuro@, info@.
Ikona „

” przy adresie email oznacza skrzynkę ogólną. Skrzynka indywidualna, o ile

taka została skonfigurowana w systemie, oznaczona jest ikoną „
Aby skonfigurować skrzynkę ogólną firmy kliknij w ikonę „

”.

”.

Tak jak w innych zakładach ustawień kanałów, tu również znajduje się panel Użytkowników uczestniczących w kanale.
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W obszarze Domyślny email zdefiniujesz adres mailowy, na który mają przychodzić
wiadomości wysłane przez Twoich klientów z komunikatora.

11.2.7

Facebook

Skonfiguruj swój fanpage na facebooku, aby jeszcze lepiej zintegrować wszystkie kanały komunikacji, przez które kontaktują się z Tobą klienci.

Aby dodać fanpage w obszarze Rejestracja stron kliknij w element zaloguj się przez
facebook.
Przycisk ten przeniesie Cię do okna logowania Twojego konta na Facebooku ze standardową prośbą o wyrażenie zgody na dostęp do Twoich informacji.
Pamiętaj, nasz system pobiera informacje tylko o fanpage, do których masz przydzielone uprawnienia. Pełna lista tych fanpage pojawi się w sekcji Rejestracja stron.
Następnie wybierz z listy fanpage, który chcesz obsługiwać przez system Netia Contact Center i podepnij go do systemu przez kliknięcie w plusik po prawej stronie. Za
każdym razem, kiedy pomyślnie dodasz nowy fanpage, system potwierdzi poprawność
procesu komunikatem “Strona została zarejestrowana”, a fanpage zostanie przeniesiony do sekcji Strony zarejestrowane.
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W tym miejscu możesz zarządzać dostępem do swojego fanpage oraz usuwać te, które
stały się zbędne. Wystarczy kliknąć na ikonę kosza przy wybranym fanpage, a dostęp
zostanie odebrany.
W sekcji Użytkownicy uczestniczący w kanale można zarządzać listą użytkowników, którzy obsługują ten kanał.

11.2.8

Wyzwalacze

Wyzwalacze są modułem umożliwiającym aktywowanie komunikatora po określonym
przez Ciebie czasie pobytu klienta na Twojej stronie internetowej.

Obszar Wyzwalacz otwierający okno widgetu umożliwia zdefiniowanie dwóch wyzwalaczy, po jednym dla języka polskiego i angielskiego. Aktywowany zostanie wyzwalacz w tym języku, w którym wyświetlana jest strona internetowa.
Po kliknięciu w ikonę „ ” pojawi się pole, w którym możesz wpisać treść wiadomości
wyzwalacza, a także wybrać jego język oraz czas (podany w sekundach), po którym od
momentu otwarcia Twojej strony www ma się pojawić. Po kliknięciu ikony dyskietki
wyzwalacz zostanie zapisany.
W polu Ustawienia suwak Wyzwalacze aktywne umożliwia włączenie i wyłączenie
funkcji wyzwalaczy.
Komunikator rozwija się i wyświetla klientowi wcześniej zdefiniowaną przez Ciebie wiadomość.
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11.2.9

Dodatkowe pola

Dodaj nowe pole do formularzy swoich kontaktów lub zadań, aby przechowywać w systemie jeszcze więcej informacji o swoich klientach.

Dodanie pola o określonej nazwie i określonych parametrach spowoduje dodanie takiego
pola w formularzu tworzenia zadania lub kontaktu.

11.3 Status
Zakładka Status umożliwia wybranie jednej z trzech opcji statusu
użytkownika– „Online”, „Przerwa”
lub „Offline”. Jeśli użytkownik wybierze opcję „Przerwa” bądź „Offline”, to
nie otrzyma powiadomienia o próbie
kontaktu od klienta. Jeśli w tym czasie inni użytkownicy zalogowani do
systemu są Online, to połączenie zostanie przekierowane do nich.
Jeśli żaden z użytkowników nie jest
Online, to przy próbie kontaktu w komunikatorze automatycznie pojawia się formularz
do kontaktu mailowego, a przy przychodzących połączeniach głosowych uruchamia się
komunikat automatycznej sekretarki.

31

