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- "Dohled" vytoãte ......................................................
a potom 3.

- "Cekaji" vytoãte ......................................................
a potom 4.

- "LogOff" vytoãte ......................................................
a potom 5.

- "LogOn" vytoãte ......................................................
a potom 6.

- "AgInfo" vytoãte ......................................................
a potom 90.

- "Privat" vytoãte ......................................................
a potom 91.
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Poznámka: 
Popisované funkce mohou záviset na aktuální verzi nebo konfigura-
ci systému. V pfiípadû pochybností kontaktujte osobu, která prová-
dûla instalaci.

" Log-On pfiipojení k ACD
" Log-Off odpojení od ACD
" Zabalení perioda po ukonãení komunikace, bûhem

které nebude stanice volána. Tato perioda
mÛÏe b˘t roz‰ífiena manuálním ovládáním
"Zabal".
Tato perioda je oddûlena od pauzy mezi dvû-
mi hovory.

" Call tag tento nápis se zobrazí na stanici pfii interak-
tivní hlasové odpovûdi (IVR).

" Pilot jedná se o ãíslo sluÏby ACD, které bylo vola-
né úãastníky.

" Pfiedurãen˘ jedná se o stanici, která se mÛÏe pfiipojit, ale
není souãástí skupiny ACD.

" Vystoupení stanice, která byla vyjmuta ze skupiny, ke kte-
ré patfiila. Pfii opûtovném pfiipojení do skupi-
ny, je stanice pfiipojena na pÛvodní místo.

" Business stav stav stanice agenta pfii pouÏití funkcí "BUSI-
NESS" tedy, kdyÏ je stanice ACD pfiesmûro-
vána, uzamãena, atd.

" Privátní stav stav "privátní" stanice agenta pfii pouÏití
funkcí "BUSINESS" tedy, kdyÏ je "privátní"
stanice ACD pfiesmûrována, uzamãena, atd.

Glosáfi 

Obecnû 

Pfiipojení stanice

Na stanici agenta se pro aplikace ACD pouÏívá pouze pût spodních
dynamick˘ch kláves.

Funkce pfiedprogramovan˘ch kláves jsou na pfiístroji následující:

- Klávesa "Náhlavní souprava"
- Klávesa "Pfiesmûrování" pro pfiesmûrování jakéhokoliv pilota

nebo klávesa "Pfiesmûrování pilota X" pro pfiesmûrování kon-
krétního pilota.

- Klávesa "Zavfiít/Otevfiít" pro zavfiení/otevfiení skupiny, do níÏ
jste pfiifiazeni.

Nûkteré dynamické funkãní klávesy mají ekvivalentní pfiedvolbu:

- "Vystup" vytoãte ......................................................
a potom 1.

- "Zabal" vytoãte ......................................................
a potom 2.

P¤IHLÁ·ENÍ BEZ ZADÁNÍ âÍSLA AGENTA 

Tato funkce umoÏÀuje pfiihlá‰ení k ACD.
Toto je moÏné v pfiípadû, Ïe je stanice v klidovém stavu, deklarová-
na jako "Autorizovaná ACD" a asociována s ãíslem agenta.

" BûÏn˘ agent

Stisknûte dynamickou funkãní klávesu "LogOn". Zobrazí se ná-
sledující:

Poznámka:
PoÏadavek na zadání hesla mÛÏe b˘t zru‰en správcem systému.

Zadejte svoje heslo.

V tomto okamÏiku mÛÏete aktivovat náhlavní soupravu (dal‰í po-
drobnosti naleznete v Aktivace náhlavní soupravy pfii pfiihlá‰ení).

V závislosti na typu konfigurace ACD, bude na displeji zobra-
zeno:

- Pfiedurãen˘ agent:

- Pfiifiazen˘ a pfiítomn˘ agent v otevfiené skupinû:



- Pfiifiazen˘ agent ve vystoupení z otevfiené skupiny: - Pfiifiazen˘ agent ve vystoupení z otevfiené skupiny:
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- Pfiifiazen˘ a pfiítomn˘ agent ve skupinû, která byla manuálnû
uzavfiena:

- Pfiifiazen˘ agent ve vystoupení ze skupiny, která byla manuálnû
uzavfiena:

- Pfiifiazen˘ agent ve vystoupení ze skupiny, která byla automaticky
uzavfiena:

" SamozaãleÀující agent

Stisknûte dynamickou funkãní klávesu "LogOn". Zobrazí se 
následující:

Poznámka:
PoÏadavek na zadání hesla mÛÏe b˘t zru‰en správcem systému.

Zadejte svoje heslo. Zobrazí se následující:

Zadejte ãíslo  nebo jméno skupiny, ke které chcete b˘t pfiifiazeni.
MÛÏete také stisknout dynamickou funkãní klávesu "Vypis" a po-
tom vyberte poÏadovanou skupinu.

V tomto okamÏiku mÛÏete aktivovat náhlavní soupravu (dal‰í po-
drobnosti naleznete v Aktivace náhlavní soupravy pfii pfiihlá‰ení).

V závislosti na typu konfigurace ACD, bude na displeji zobra-
zeno:

- Pfiifiazen˘ a pfiítomn˘ agent v otevfiené skupinû:

- Pfiifiazen˘ a pfiítomn˘ agent v skupinû, která byla zavfiena
manuálnû:

- Pfiifiazen˘ agent ve vystoupení ze skupiny, která byla zavfie-
na manuálnû:

- Pfiifiazen˘ agent ve vystoupení ze skupiny, která byla zavfie-
na automaticky:

P¤IHLÁ·ENÍ SE ZADÁNÍM âÍSLA AGENTA (PRO MOBILNÍ AGENTY)

Tato funkce umoÏÀuje pfiihlá‰ení k ACD.
Toto je moÏné v pfiípadû, Ïe je stanice v klidovém stavu, deklarová-
na jako "Autorizovaná ACD" a neasociována s ãíslem agenta.

Stisknûte dynamickou funkãní klávesu "LogOn". Zobrazí se násle-
dující:

Zadejte své ãíslo agenta a pfiípadnû i své heslo, pokud vás k tomu
systém vyzve.

Dal‰í postup je stejn˘ jako pfii "pfiihlá‰ení bez zadání ãísla agenta".

AKTIVACE NÁHLAVNÍ SOUPRAVY P¤I P¤IHLÁ·ENÍ

Tato funkce se pouÏívá pro aktivaci náhlavní soupravy pfii pfiipojení
do skupiny, pro kterou není nastavena funkce "Nutnost náhlavní
soupravy".

Pfii pfiihla‰ování se na displeji zobrazí potvrzení funkce náhlavní
soupravy.



Stisknûte dynamickou funkãní klávesu "Potvrd".
Stanice v klidovém sta-

vu 
DYNAMICKÉ FUNKâNÍ KLÁVESY

JestliÏe je stanice v klidovém stavu, bude na displeji zobrazeno:

KaÏd˘ z nápisÛ odpovídá funkci, která je aktivována po stisknutí da-
né klávesy:

- "Vystup" umoÏní agentovi doãasnû vystoupit ze skupiny
- "Zabal" umoÏní agentovi provádût práci, která nesouvisí 

s telefonováním (doplÀková volba).
- "Dohled" pouÏívá se pro pfiímé volání supervisora.
- "Cekaji" zobrazení informací o ãekajících hovorech ve 

frontû ACD.
- "LogOff" umoÏÀuje odhlá‰ení agenta z ACD.

KLÁVESY PROGRAMOVANÉ SPRÁVCEM SYSTÉMU

Stisknutím programovan˘ch kláves zpfiístupníte následující funkce:

- "Náhlavní souprava" pouÏívá se pro potvrzení funkce 
náhlavní soupravy pro stanici.

- "Pfiesmûrování" pro aktivování/zru‰ení pfiesmû-
rování jakéhokoliv pilota.

- "Pfiesmûrování pilota X" pro aktivování/zru‰ení  pfiesmû-
rování urãitého pilota.

- "Uzavfiít/Otevfiít n" pro manuální zavfiení nebo 
otevfiení skupiny "n".

ZOBRAZENÍ STAVU STANICE 

" Stav ACD
K prohlédnutí stavu a identifikace stanice ACD stisknûte klávesu "i"
následovanou dynamickou funkãní klávesou "KdoJsm". Na prvním
fiádku bude zobrazeno Va‰e jméno a ãíslo s nápisem "PG = <ãíslo
skupiny>" skupiny, ke které jste pfiifiazeni nebo "Pfiedurãeno" v pfií-
padû, Ïe nejste pfiifiazeni v Ïádné skupinû. Na druhém fiádku je zo-
brazeno: "Soukromé ãíslo agenta = <ãíslo>".

" Stav BUSINESS

K prohlédnutí momentálního stavu BUSINESS stanice ACD:
- vytoãte .................................................................................

a potom 90

Na displeji bude zobrazeno: nebo
- stisknûte " " a dynamickou funkãní klávesu "AgInfo".

Na displeji bude potom zobrazena informace o funkci s nejvy‰‰í pri-
oritou (napfi. OkamÏité pfiesmûrování) mezi aktivními funkcemi na
stanici.

" Stav PRIVATE

K prohlédnutí momentálního stavu stanice "private":
- vytoãte .................................................................................

a potom 91
nebo

- stisknûte " " a dynamickou funkãní klávesu "Privat".

Na displeji bude potom zobrazena informace o funkci s nejvy‰‰í
prioritou (napfi. OkamÏité pfiesmûrování) mezi aktivovan˘mi funkce-
mi na stanici.

ZOBRAZENÍ STAVU âEKAJÍCÍCH HOVORÒ POMOCÍ DIODY LED

Stav diody LED Vás informuje o pfiítomnosti ãekajících hovorÛ nebo
saturaci fronty jedné ze sluÏeb obsluhovanou va‰í skupinou.

Tato informace zahrnuje:
- " " ãervenû bliká nejménû jedna fronta je saturována

- " " ãervenû svítí nejménû jeden hovor je ve frontû

- " " zelenû bliká nejménû jedna zpráva (hlasová nebo 
textové) a/nebo jeden poÏadavek 
zpûtného volání byl aktivován na Va‰í 
stanici.

- " " nesvítí Ïádné zprávy a/nebo byl aktivován 
jeden poÏadavek na zpûtné volání, 
Ïádn˘ hovor neãeká a Ïádná fronta 
není saturována.

DOâASNÉ VYSTOUPENÍ 

Tato funkce umoÏÀuje doãasné vystoupení ze skupiny.
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Stisknûte dynamickou funkãní klávesu "Vystup".

V závislosti na konfiguraci systému je zobrazeno 2 aÏ 9 nápisÛ.

V pfiípadû, Ïe je zobrazeno v‰ech 9 nápisÛ.



KaÏdá z tûchto dynamick˘ch funkãních kláves zastupuje typ doãas-
ného vystoupení.
Stisknûte odpovídající dynamickou funkãní klávesu, odpovídající 
typu vystoupení, které chcete nastavit na stanici.

Po akceptování operace bude na displeji zobrazeno následující:

Stisknûte dynamickou klávesu "Dohled". Zobrazení displeje bude
záviset podle stavu supervisora.

- V pfiípadû, Ïe není pfiítomen supervisor, zamítne systém hovor a
bude zobrazeno:
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Pro návrat do pfiedcházejícího stavu stisknûte klávesu " Vystup".

MANUÁLNÍ "ZABALENÍ" (*)

Tato funkce umoÏÀuje provádût práci, která nesouvisí s telefonová-
ním. V tomto stavu není stanice dostupná pro hovory. Z klidového
stavu nebo pauzy mezi hovory se mÛÏete pfiepnout do manuálního
"Zabalení":

Stisknûte dynamickou funkãní klávesu "Zabal". Zobrazí se následující:

JestliÏe bûhem stavu "Zabalení" jsou zobrazeny fronty,  bude opû-
tovnû „zabalení„ aktivováno (*)  automaticky uplynutím nastavené-
ho ãasovaãe nebo stisknutím dynamické funkãní klávesy "Zrus". 
V pfiípadû, Ïe stisknete funkãní klávesu " " "Zabalení" nebude
opûtovnû aktivováno a stanice zÛstane v klidovém stavu.
Pro návrat do pfiedcházejícího stavu stisknûte blikající dynamickou
klávesu "Zabal" nebo vyãkejte na konec nastaveného ãasovaãe pro
"Zabalení".

Poznámka (*)

JestliÏe provedete na pfiístroji napfiíklad vyvû‰ení nebo zavû‰ení slu-
chátka, pfiepne se stanice okamÏitû do "klidového" stavu.
(*) JestliÏe je autorizována funkce "Trvající zabalení"a provedete 
libovolnou operaci v reÏimu „zabalení" vrátí se stanice automaticky
do tohoto reÏimu neÏ délka ãasovaãe neuplyne (kromû pfiepnutí do
komunikace ACD).

VOLÁNÍ SUPERVISORA (VOLN¯ AGENT)

Tato funkce se pouÏívá pro pfiímé volání supervisora z "klidového
stavu", "Zabalení" nebo "Pauzy mezi hovory".

- V pfiípadû, Ïe je supervisor obsazen, zobrazí se následující:

- JestliÏe je stanice supervisora v klidovém stavu, stanice vyzvání
a bude zobrazeno následující:

- Jakmile supervisor zvedne sluchátko, zobrazí se následující:

INFORMACE O âEKAJÍCÍCH HOVORECH 

Pokud jste autorizován mÛÏete v klidovém stavu na své stanici 
zobrazit informaci o hovorech, které ãekají ve frontû.
Stisknûte dynamickou funkãní klávesu "Cekaji". Zobrazí se následující:

Popis zobrazen˘ch informací:

- "Cekej" poãet hovorÛ ãekajících ve v‰ech frontách 
obsluhovan˘ch Va‰í skupinou.

- "MAX" nejdel‰í ãas ãekání hovoru ve v‰ech frontách 
obsluhovan˘ch Va‰í skupinou

- "AVE" prÛmûrná délka ãakání hovoru ve frontû 
bûhem dané ãasové periody.

- "Voln" poãet voln˘ch agentÛ ve skupinû.
- "Obs" poãet obsazen˘ch agentÛ ve skupinû.
- "Vyst" poãet agentÛ ve stavu vystoupení.

V pfiípadû, Ïe je tato informace zobrazena v klidovém stavu nebo
bûhem konverzace, vrátí se stanice do pfiedcházejícího stavu (klido-
v˘ stav/konverzace) po nastaveném ãase nebo po stisknutí dyna-
mické funkãní klávesy "Zrus". Na druhou stranu, v pfiípadû, Ïe je
tato informace zobrazena ve stavu "Zabal" pfieãtûte si v návodu
ãást "AUTOMATICKÉ ZABALENÍ"/"MANUÁLNÍ ZABALENÍ" nebo
bûhem pauzy pfieãtûte si ãást "PAUZA MEZI HOVORY".



FUNKCE NÁHLAVNÍ SOUPRAVY

Tato funkce se pouÏívá pro aktivaci pouÏití náhlavní soupravy (v pfií-
padû, Ïe jste autorizován pro tuto volbu).

Stisknutím naprogramované klávesy "Náhlavní souprava" se zmû-
ní ikona této klávesy na .

Klávesou "Intercom" aktivujete nebo zru‰íte automatické odpovídání.

Ikona pfiifiazená funkci "Intercom" je:
- funkce není aktivní, stanice je v klidovém stavu. 

Bûhem pfiíchozího hovoru zaãne blikat funkãní 
klávesa "Hands free".Stisknutím této klávesy pfiijmete 
hovor.

- funkce je aktivní, stanice je v klidovém stavu. Bûhem 
pfiíchozího hovoru se ozve v náhlavní soupravû dvakrát 
pípnutí a hovor bude automaticky pfiipojen. Ikona 
funkãní klávesy "Hands free" bude svítit.

Stisknutím funkãní klávesy " " zru‰íte hovor.

P¤ESMùROVÁNÍ PILOTA

" Aktivace pfiesmûrování

- Klávesa „Pfiesmûrování"
Pro aktivaci pfiesmûrování pilota stisknûte klávesu "Pfiesmûrování".
Na displeji bude zobrazeno:

Poznámka

Pro indikaci stavu klávesy "Pfiesmûrování" bude po celou dobu
zobrazena ikona " ".

- Klávesa „pfiesmûrování pilota X"

Pro aktivování pfiesmûrování urãitého pilota stisknûte klávesu
"Pfiesmûrování pilota X". Zadejte svoje heslo a potvrìte aktiva-
ci pfiesmûrování. SluÏba pfiesmûrování je indikována ikonou
" " pfiifiazenou klávese.
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Zadejte buì ãíslo nebo název pilota. MÛÏete také stisknout 
klávesu "Vypis" a potom vybrat poÏadovaného pilota. Zobrazí 
se následující:

Po zadání hesla, bude na displeji zobrazeno:

Potvrìte aktivaci pfiesmûrování pilota.

Zobrazí se následující:

Hovory  tohoto pilota budou smûrovány na cíl urãen˘ pro pfie-
smûrování.

" Zru‰ení pfiesmûrování

- Klávesa „pfiesmûrování"

Pro zru‰ení pfiesmûrování pilota stisknûte klávesu
"Pfiesmûrování". Na displeji bude zobrazeno:

Zadejte buì ãíslo nebo název pilota. MÛÏete také stisknout klá-
vesu "Vypis" a potom vybrat poÏadovaného pilota. Zobrazí se
následující:

Zadejte heslo. Na displeji bude zobrazeno:

Potvrìte zru‰ení  pfiesmûrování pilota.
Zobrazí se následující:

- Klávesa „pfiesmûrování pilota X"

Pro zru‰ení pfiesmûrování urãitého pilota stisknûte klávesu
"Pfiesmûrování pilota X". Zadejte svoje heslo a potvrìte zru‰e-
ní  pfiesmûrování. Zru‰ení pfiesmûrování pilota je indikováno 
ikonou " " pfiifiazenou klávese.



MANUÁLNÍ ZAV¤ENÍ/OTEV¤ENÍ SKUPINY

" Manuální zavfiení skupiny

JestliÏe stanice vyzvání je na displeji zobrazeno následující:
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Stisknûte naprogramovanou klávesu "Zavfiení/Otevfiení".
Zobrazí se následující.

Zadejte heslo. Na displeji bude zobrazeno:

Potvrìte aktivaci poÏadavku na zavfiení skupiny.
Zobrazí se následující:

Ikona pfiifiazená klávese "Zavfiít/Otevfiít" se zmûní na " ".

" Manuální otevfiení skupiny

Stisknûte naprogramovanou klávesu "Zavfiít/Otevfiít". Zobrazí
se následující.

Potvrìte aktivaci poÏadavku na otevfiení skupiny.
Zobrazí se následující:

Ikona pfiifiazená klávese "Zavfiít/Otevfiít" se zmûní na " ".

Poznámka 
Ikona pfiifiazená klávese "Zavfiít/Otevfiít" se zmûní také pfii au-
tomatickém zavfiení/otevfiení skupiny.

- " " manuálnû a automaticky otevfiená skupina

- " " skupina zavfiená manuálnû a otevfiená 
automaticky

- " " skupina otevfiená manuálnû a zavfiená 
automaticky

- " " manuálnû a automaticky zavfiená skupina

Zapi‰te heslo. Na displeji bude zobrazeno:

- "Cekani = MM:SS" doba ãekání volajícího (zobrazí se pouze 
v pfiípadû komunikace ACD).

- <nápis> podle typu hovoru a konfiguraci stanice 
agenta.

" ACD hovor

V závislosti na konfiguraci systému bûhem ACD hovoru budou
zobrazeny informace o volajícím a charakteristiky pilota.

" Pfiím˘ ACD hovor

Jakmile zaãne vyzvánût stanice, bude na displeji zobrazeno:

- <nápis> v závislosti na konfiguraci systému budou 
zobrazeny informace o volajícím 
a charakteristiky pilota.

- "Pfiímé volání" tento nápis informuje o pfiímém ACD 
hovoru

V závislosti na konfiguraci systému bûhem soukromého hovoru
budou zobrazeny následující informace o volajícím:

- ãíslo volajícího a jméno volané strany
nebo

- jméno volajícího a ãíslo volané strany
nebo

- jméno volajícího

Poznámka 

V kontextu pfiímého ACD hovoru, oznamuje soukrom˘ hovor
znaãka .

" Soukrom˘ hovor

" Hovor pfiesmûrovan˘ na pilota

V závislosti na  konfiguraci systému v prÛbûhu pfiesmûrování
soukromého hovoru na pilota budou zobrazeny následující 
informace:

- ãíslo stanice volajícího a název pilota
nebo

- jméno stanice volajícího a ãíslo pilota
nebo

- jméno volajícího



" Pfiepojení na pilota - Supervisor není pfiítomen:
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V závislosti na konfiguraci systému bûhem pfiepojení hovoru na 
pilota budou zobrazeny následující informace:
- ãíslo zdrojového pilota a název cílového pilota

nebo
- název zdrojového pilota a ãíslo cílového pilota

nebo
- název zdrojového pilota

" "Call Tag"

V závislosti na konfiguraci systému bûhem hovoru z interaktivní
hlasové odpovûdi (IVR) bude zobrazeno následující:

- "yyyyyyyyyyyyyyyy" nápis "IVR" t˘kající se aktuálního 
hovoru.

Stanice bûhem hovoru 
JestliÏe probíhá ACD komunikace, bude zobrazeno následující:

- <nápis> v závislosti na typu hovoru a konfiguraci 
stanice agenta.

- "Konverzace" ACD konverzace (v závislosti na konfi-
guraci mÛÏe b˘t toto zobrazení
nahrazeno napfiíklad cenou hovoru).

- "MM:SS" délka probíhající konverzace.
- "Dotaz" dotazové volání.
- "Pomoc" poÏadavek na pomoc od supervisora.
- "Zaznam" pouÏívá se pro záznam komunikace 

(Alcatel 4635).
- "Cekaji" pro zobrazení informace o ãekajících 

hovorech.
- "Dohled" pfiímé volání supervisora.
- "Drzeni" aktivování nebo zru‰ení funkce 

manuálního odloÏení (tento nápis je 
zobrazen stisknutím klávesy navigátoru).

POÎADAVEK NA POMOC OD SUPERVISORA

Tato funkce se pouÏívá bûhem ACD hovoru (nebo pfii externím ho-
voru v pfiípadû, Ïe je autorizován) pro poÏadavek o pomoc super-
visora s moÏností pfiíposlechu a/nebo zásahu do konverzace.

Stisknûte dynamickou funkãní klávesu "Pomoc". Na displeji bude
zobrazeno podle stavu supervisora:

- Supervisor není voln˘:

- Supervisor je voln˘:

- "yyyyyyyy" v závislosti na konfiguraci stanice 
supervisora bude zobrazeno jméno 
nebo ãíslo supervisora.

V pfiípadû, Ïe supervisor poslouchá hovor je na displeji zobra-
zeno:

JestliÏe supervisor vstoupí do konverzace normálním zpÛsobem,
bude zobrazeno:

JestliÏe supervisor vstoupí do konverzace omezen˘m zpÛsobem,
bude zobrazeno:

Poznámka 

- Pfii normálního vstupu do hovoru od supervisora se ve sluchátku
ozve pípnutí.

- V závislosti na konfiguraci displej zobrazuje také informaci o
pfiítomnosti supervisora , kter˘ monitoruje Va‰i stanici.

ZÁZNAM KONVERZACE

Touto funkcí mÛÏete zaznamenat ACD nebo osobní komunikaci hla-
sov˘m systémem Alcatel 4635.

Stisknûte dynamickou funkãní klávesu "Zaznam". Zobrazí se ná-
sledující:



- "Rstart" resetování na nulu a opûtovné zahájení 
záznamu.

- "Pauza" pozastavení nahrávání. Stisknutím 
dynamické funkãní klávesy "PokNah" se  
pokraãuje v nahrávání.

- "Konec" zastavení nahrávání.

- vytoãte ...........................................................................
nebo

- Stisknûte funkãní klávesu naprogramovanou pro tuto funkci.
nebo

- Stisknûte dynamickou funkãní klávesu "Drzen".

Zobrazí se následující:
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VOLÁNÍ SUPERVISORA (AGENT HOVO¤Í)

JestliÏe probíhá ACD hovor (nebo místní pfiípadnû externí konver-
zace), mÛÏete pfiímo zavolat supervisora.

Stisknûte dynamickou funkãní klávesu "Dohled". Na displeji bu-
de zobrazeno podle pfiípadu:

- Supervisor není pfiítomen:

Vrátíte se do bûÏného reÏimu hovoru po uplynutí nastaveného
ãasu.

- Supervisor má obsazeno:

Pro návrat do bûÏného hovoru musíte zru‰it dotazové volání.

- Supervisor je voln˘:

Jakmile supervisor vyvûsí, objeví se na displeji:

KdyÏ je ukonãena komunikace se supervisorem, vrátíte se do
normální komunikace s pÛvodním úãastníkem.

MANUÁLNÍ ODLOÎENÍ/OBNOVENÍ

Bûhem ACD konverzace nebo bûhem soukromé externí konverzace,
mÛÏete hovor odloÏit a provést jinou ãinnost.

Pro návrat k pÛvodnímu úãastníkovi:

- vytoãte ...........................................................................
nebo

- Stisknûte stejnou funkãní klávesu.
nebo

- Stisknûte dynamickou funkãní klávesu " Drzen".

JestliÏe úãastník bûhem odloÏení zavûsí, stanice se uvede do klido-
vého stavu v pfiípadû osobní komunikace nebo do nûkteré z fází po
ukonãení hovoru v pfiípadû ACD komunikace.

ZÁPIS TRANSAKâNÍHO KÓDU 

Tato fáze se pouÏívá na konci ACD komunikace pro zápis paramet-
rÛ, slouÏících k statistick˘m úãelÛm.
Zobrazí se následující:

Zadejte ãíslo od 1 do 15 míst a potom stisknûte dynamickou funkã-
ní klávesu "Potvrd". Zobrazí se následující:

Zadejte ãíslo od 1 do 3 míst a potom stisknûte dynamickou funkãní
klávesu "Potvrd". Zobrazí se následující:

AUTOMATICKÉ  "ZABALENÍ" (*)

Tato fáze se pouÏívá k provedení jiné ãinnosti neÏ je telefonování po
ukonãení ACD hovoru nebo po fázi zápisu transakãního kódu.
Zobrazí se následující:

LsInt



Stisknutím blikajícího nápisu dynamické funkãní klávesy "Zabal"
nebo vyãkáním odpovídající doby pfiejde stanice do reÏimu "Pauza
mezi hovory".

JestliÏe bûhem stavu "Zabalení" jsou zobrazeny fronty,  bude opû-
tovnû „zabalení„ aktivováno (*) automaticky uplynutím nastavené-
ho ãasovaãe nebo stisknutím dynamické funkãní klávesy "Zrus". 
V pfiípadû, Ïe stisknete funkãní klávesu " ","Zabal" nebude 
opûtovnû aktivováno a stanice zÛstane v klidovém stavu.

Poznámka (*)

JestliÏe provedete na pfiístroji napfiíklad vyvû‰ení nebo zavû‰ení 
sluchátka, pfiepne se stanice okamÏitû do "klidového" stavu.

(*) JestliÏe je autorizována funkce "Trvající zabalení" a provedete 
libovolnou operaci v reÏimu „zabalení" vrátí se stanice automaticky
do tohoto reÏimu neÏ délka ãasovaãe neuplyne (kromû pfiepnutí do
komunikace ACD).

PAUZA MEZI HOVORY 

Tato fáze zaãíná okamÏitû po ukonãení fáze "Zabalení". Bûhem
pauzy mezi hovory je zobrazeno následující:

Zadejte svoje heslo. Zobrazí se následující:
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Poznámka 

- JestliÏe spustíte fázi "Zabalení" (*) v pauze mezi hovory, je ak-
tivována jen v pfiípadû, Ïe je nastavena funkce "Pauza po ma-
nuálním zabalení v pauze" a ukonãení fáze "Zabalení" je za-
konãeno po nastaveném ãase nebo opûtovn˘m stisknutím dyna-
mické funkãní klávesy "Zabal". V jiném pfiípadû se stanice pfie-
pne do klidového stavu.

- V pfiípadû, Ïe zobrazíte ãekající hovory bûhem pauzy, vrátíte se
do reÏimu pauzy po uplynutí nastavené doby nebo stisknutím
dynamické funkãní klávesy "Zrus". V jiném pfiípadû se stanice o-
kamÏitû pfiepne do klidového stavu. 

(*) JestliÏe je nastavena funkce "Trvající zabalení"a provedete 
libovolnou operaci v reÏimu „zabalení" vrátí se stanice automaticky
do tohoto reÏimu neÏ délka ãasovaãe neuplyne (kromû pfiepnutí do
komunikace ACD).

Odhlá‰ení stanice 
ODHLÁ·ENÍ 

Tato funkce umoÏní odhlá‰ení z ACD.

Po stisknutí dynamické funkãní klávesy "LogOff" se zobrazí na dis-
pleji:

Poznámka 
PoÏadavek na zadání hesla mÛÏe b˘t zru‰en správcem systému.
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