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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.

Obecnû 

Pfiipojení stanice

Stanicí supervisora mÛÏete kontrolovat nûkolik skupin a samotná
stanice mÛÏe b˘t ãástí skupiny jako agent (dal‰í podrobnosti nalez-
nete v odpovídající uÏivatelské pfiíruãce).

Pro aplikace ACD se pouÏívá pouze pût spodních dynamick˘ch kláves.

Funkce pfiedprogramovan˘ch kláves jsou provádûny pomocí:

- klávesa "Pfiíposlech" pro kontrolu v‰ech stanic
- klávesa "Náhlavní souprava"
- klávesa pro obecné pouÏití "Pfiesmûrování" pro pfiesmûrování

jakéhokoli pilota nebo klávesa "Pfiesmûrování pilota X" pro
pfiesmûrování konkrétního pilota.

- Klávesy "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.

- "Vstup" vytoãte ......................................................
a potom 7.

- "Odejit" vytoãte ......................................................
a potom 8.

- "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.

P¤IHLÁ·ENÍ BEZ ZADÁNÍ âÍSLA AGENTA

Tato funkce umoÏÀuje pfiihlá‰ení pro kontrolu ACD. Toto je moÏné v
pfiípadû, Ïe je stanice v klidovém stavu, deklarována jako
"Autorizovaná ACD" a asociována s ãíslem supervisora.

Stisknûte dynamickou funkãní klávesu "LogOn".

Zobrazí se následující:

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

Zapi‰te svoje heslo. Zobrazí se následující:

PG cislo:

Vypis Potvrd

Cislo pristroje   Assoc.     Cislo agenta             DD/MM/YY HH:MM

LogOn

Cislo supervisora Supervisor DD/MM/RR HH:MM

Vstup Cekaji LogOff

Heslo:

Zapi‰te ãíslo repertoáru nebo jméno skupiny, do které se chcete 
pfiifiadit. MÛÏete také stisknout dynamickou klávesu "Vypis" a násled-
nû vybrat poÏadovanou skupinu.

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

Poznámka: 
V pfiípadû, Ïe nechcete pfiímo zapsat skupinu, mÛÏete stisknout 
dynamickou klávesu "Potvrd" bez zapsání ãísla repertoáru nebo
jména skupiny. V takovém pfiípadû budete moci pouze provádût
kontrolu skupiny (nebo skupin), které jsou jiÏ pfiifiazeny do správy
systému.

V závislosti na typu managementu a stavu ACD stanice bude 
zobrazeno následující:

_ Pfiedurãen˘ supervisor (jediná funkce supervisora):



_ Pfiifiazen˘ a pfiítomn˘ supervisor v otevfiené skupinû:
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Cislo pristroje DD/MM/RR HH:MM

LogOn

Aktivace funkce pro nahlavni soupravu

Potvrd Zrus

Identifikace:

Cislo supervisora Dostupny supervisor DD/MM/RR HH:MM

Vystup Zabal Odejit Cekaji LogOff

Cislo supervisora Supervisor mimo DD/MM/RR HH:MM

� Vystup Zabal Odejit Cekaji LogOff

Cislo supervisora Zavr. Man. PG DD/MM/RR HH:MM

Vystup Zabal Odejit Cekaji LogOff

<cislo repertoaru> Dostupny supervisor     DD/MM/RR   HH:MM

Vystup Zabal Odejit Cekaji        LogOff

<cislo repertoaru> Supervisor            DD/MM/RR   HH:MM

Vstup Cekaji        LogOff

Cislo supervisora Zavr. Man. PG DD/MM/RR HH:MM

� Vystup Zabal Odejit Cekaji LogOff

Cislo supervisora Zavr. Aut. PG DD/MM/RR HH:MM

� Vystup Zabal Odejit Cekaji LogOff

_ Pfiifiazen˘ supervisor ve vystoupení z otevfiené skupiny:

_ Pfiifiazen˘ a pfiítomn˘ supervisor ve skupinû, která byla manuálnû
uzavfiena:

_ Pfiifiazen˘ supervisor ve vystoupení ze skupiny, která byla manuálnû
uzavfiena:

_ Pfiifiazen˘ supervisor ve vystoupení ze skupiny, která byla uza-
vfiena automaticky:

P¤IHLÁ·ENÍ SE ZADÁNÍM âÍSLA SUPERVISORA 
(pro mobilní supervisory)

Tato funkce umoÏÀuje pfiihlá‰ení pro kontrolu ACD. Toto je moÏné 
v pfiípadû, Ïe je stanice v klidovém stavu, deklarována jako
"Autorizovaná ACD" a není asociována s ãíslem supervisora.

Stisknûte dynamickou funkãní klávesu "LogOn".

Zobrazí se následující:

Zapi‰te své ãíslo, jmenovitû ãíslo repertoáru a po v˘zvû systému i své
heslo.

Zb˘vající postup je shodn˘ jako pfii "Pfiihlá‰ení bez zadání ãísla 
supervisora".

AKTIVACE NÁHLAVNÍ SOUPRAVY PO P¤IPOJENÍ

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.

Na displeji bude zobrazeno:

Stisknûte dynamickou funkãní klávesu "Potvrd".

KLIDOV¯ STAV STANICE

" Jste pfiifiazeni do skupiny

Na displeji bude zobrazeno napfiíklad:

Dynamické klávesy "Vystup" a "Zabal" a naprogramované 
klávesy "Nahlavni souprava" mají stejné funkce jako u stanice
agenta (dal‰í podrobnosti naleznete v odpovídající uÏivatelské
pfiíruãce).

" Nejste pfiifiazeni do skupiny

Na displeji bude zobrazeno napfiíklad:

" Dynamické funkãní klávesy

- "Vstup" umoÏÀuje vstup do skupiny. V této pozici má 
Va‰e stanice také funkce stanice agenta.

- "Odejit" umoÏÀuje opu‰tûní skupiny do které jste pfiifiazeni. 
Va‰e stanice se pfiepne do reÏimu "supervisor".

- "Cekaji" zobrazení informací o ãekajících hovorech ve 
frontû ACD.

- "LogOff" umoÏÀuje odhlá‰ení.

" Klávesy programované správcem systému

- "Pfiíposlech" umoÏÀuje diskrétní odposlech nebo vstup na 
stanici agenta.



- "Pfiesmûrování" pro aktivaci/zru‰ení pfiesmûrování 
libovolného pilota.

- "Pfiesmûrování pilota X" pro aktivaci/zru‰ení pfiesmûrování 
urãitého pilota.

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

VSTUP/OPU·TùNÍ SKUPINY

" Vstup

JestliÏe je stanice v klidovém stavu, slouÏí tato funkce k pfiifiaze-
ní do skupiny.

Na displeji bude zobrazeno napfiíklad:
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<Cislo supervisora> Supervisor DD/MM/RR HH:MM

Vstup Cekaji LogOff

Stisknutím dynamické funkãní klávesy "Vstup" se na displeji 
zobrazí:

PG cislo:

Vypis

Zapi‰te ãíslo repertoáru nebo jméno skupiny, do které se chcete 
pfiifiadit. MÛÏete také stisknout dynamickou klávesu "Vypis"
a následnû vybrat poÏadovanou skupinu.

JestliÏe byla tato operace zaznamenána systémem, mÛÏete svou 
stanici pouÏívat také pro zpracování ACD hovorÛ jako na stani-
ci agenta.

" Opu‰tûní

JestliÏe je stanice v klidovém stavu, slouÏí tato funkce k vyjmutí
ze skupiny.

Na displeji bude zobrazeno napfiíklad:

<Cislo supervisora>      Dostupny Supervisor   DD/MM/RR   HH:MM

Vystup          Zabal               Odejit                     Cekaji     LogOff

Stisknûte dynamickou funkãní klávesu "Odejit".

Jakmile je tato operace zaznamenána systémem, vrátí se Va‰e
stanice do reÏimu "supervisor".

INFORMACE O âEKAJÍCÍCH HOVORECH

V klidovém stavu mÛÏe stanice zobrazit informace t˘kající se ãekajících
hovorÛ ve skupinû, v níÏ jste supervisor.

Pro zobrazení tûchto hovorÛ stisknûte dynamickou funkãní klávesu
"Cekaji".

V pfiípadû, Ïe jste supervisorem ve více skupinách, zobrazí se 
následující:

PG cislo:

Vypis Zrus

Zapi‰te ãíslo repertoáru nebo jméno skupiny, do které se chcete 
pfiifiadit. MÛÏete také stisknout dynamickou klávesu "Vypis"
a následnû vybrat poÏadovanou skupinu.

Dynamická funkãní klávesa "Zrus" slouÏí pro zru‰ení zobrazení 
informace o hovorech, které ãekají ve frontû. V jiném pfiípadû se 
zobrazí následující:

Cekej=XXX MAX=MM:SS AVE=MM:SS

Voln=XXX Obs=XXX Vyst=XXX Zrus

Popis zobrazen˘ch informací:
- "Cekej" poãet hovorÛ ãekajících ve v‰ech frontách Vámi 

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

Vámi obsluhovan˘ch skupin.
- "AVE" prÛmûrná délka ãekání 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.

Po nastaveném ãase nebo po stisknutí dynamické funkãní klávesy
"Zrus" se vrátí stanice do klidového stavu.

P¤ÍPOSLECH

Díky této funkci mÛÏete pfiímo poslouchat a/nebo vstoupit do hovo-
ru s agenty, ktefií patfií do Vámi obsluhované skupiny. Tato funkce se
aktivuje po monitorování nebo pfiijetí poÏadavkÛ o pomoc.

" Monitorování agenta

Stisknûte naprogramovanou klávesu "Pfiíposlech".
Zobrazí se následující:

Cislo Agenta:



Zapi‰te ãíslo repertoáru nebo jméno stanice agenta pro diskrét-
ní pfiíposlech (*pouze konverzace ACD). Bude zobrazeno násle-
dující:
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Agent:xxxxxxxx yyyyyyyy

Poslech Vstup Omez. Perma. Zrus

Poslech agenta:xxxxxxxx yyyyyyyy

Poslech           Vstup                Omez.

"yyyyyyyy": Identita pilota, kter˘ obdrÏel ACD hovor
zpracovávan˘ agentem.

V tomto okamÏiku si mÛÏete vybrat "Diskrétní pfiíposlech" nebo
"Vstup" (normální nebo omezen˘) a pfiecházet z jednoho 
do druhého nebo do "Permanentní dohled".

*V závislosti na autorizaci mÛÏe supervisor pouÏít tyto rÛzné funkce
také pfii externí komunikaci, která není ACD.

" Diskrétní pfiíposlech

Stisknûte dynamickou klávesu "Poslech".
Na displeji bude zobrazeno následující:

Poslech agenta:xxxxxxxx yyyyyyyy

Poslech  Vstup Omez.

Normalni vstup do hovoru:xxxxxxxx yyyyyyyy

Poslech Vstup Omez.

Omezeny vstup do hovoru:xxxxxxxx yyyyyyyy

Poslech Vstup          Omez.

Pfii diskrétním pfiíposlechu konverzace agenta: bude blikat nápis
"Poslech".

Poznámka:
Pro návrat do klidového stavu stisknûte dynamickou funkãní klávesu
"Poslech" nebo stisknûte opût naprogramovanou klávesu.

" Normální vstup do hovoru

Stisknûte dynamickou klávesu "Vstup".
Na displeji bude zobrazeno následující:

Nyní jste vstoupili do hovoru agenta. Va‰e pfiítomnost je oznámena
pípnutím (bliká nápis "Vstup").

" Omezen˘ vstup do hovoru

Stisknûte dynamickou klávesu "Omez.".
Na displeji bude zobrazeno následující:

Nyní jste vstoupili do hovoru agenta. Va‰e pfiítomnost není ozná-
mena pípnutím (bliká nápis "Vstup").

MÛÏete mluvit k agentovi a externí úãastník Vás neusly‰í.

Poznámka:
- Omezen˘ vstup do hovoru je moÏn˘ v pfiípadû, Ïe agent pouÏí-

vá telefonní stanici Alcatel Reflex.
- Bûhem pfiíposlechu a vstupu do hovoru (normální a omezen˘),

bude blikat asociovaná ikona s naprogramovanou klávesou
"Pfiíposlech" ( ).

- Pro pfiepnutí stanice do klidového stavu stisknûte znovu dyna-
mickou funkãní klávesu u které bliká nápis.

- JestliÏe bûhem normálního vstupu do hovoru stisknete naprogra-
movanou klávesu "Pfiíposlech" dojde ke zmûnû s úãastníkem 
a uvolnûní stanice agenta (pfiepnutí do klidového stavu).

- Permanentní supervize
Stisknûte funkãní klávesu "Perma.".

Agent provádí "platnou" konverzaci (ACD nebo externí konverza-
ci, která není ACD). Na displeji bude zobrazeno následující:

Na diskrétní pfiíposlech se pfiepnete automaticky: bliká nápis
"Poslech". Nyní mÛÏete stisknutím poÏadované dynamické funkãní klá-
vesy pokraãovat ve vstupu do hovoru (normálním nebo omezeném).

Agent neuskuteãÀuje "platnou" konverzaci (napfiíklad dotazov˘ 
hovor). Statické a dynamické stavy agenta ve vztahu k ACD systému
jsou nyní zobrazeny:

Jmeno Agenta Staticky stav agenta PG identita

Dynamicky stav agenta        Identita pilota Zrus

Stisknutím dynamické funkãní klávesy "Zrus" ukonãíte dohlíÏení 
a pfiepnete svou stanici do klidového stavu.

Poznámka:
Jakmile se kontrolovan˘ agent pfiepne do platného hovoru, je auto-
maticky aktivován diskrétní poslech.

" Vzájemn˘ poÏadavek na pomoc od agenta

O poÏadavku na pomoc jste informováni zvukov˘m signálem 
(krátké zazvonûní v pfiípadû, Ïe je stanice v klidovém stavu nebo tfii
pípnutí jestliÏe hovofiíte) a stavem ikony pfiifiazené naprogramované
klávese "Pfiíposlech": . Pro odpovûì na tento poÏadavek
stisknûte naprogramovanou klávesu "Pfiíposlech". Na displeji se 
zobrazí identita agenta, kter˘ poÏaduje pomoc a v pfiípadû, Ïe se
jedná o ACD komunikaci, identita dotyãného pilota. Upozornûní na 
operaci je stejné jako pfii monitorování agenta.



P¤ESMùROVÁNÍ PILOTA

" Aktivace pfiesmûrování

- Klávesa "Pfiesmûrování"

Pro aktivaci pfiesmûrování pilota stisknûte klávesu
"Pfiesmûrování". Na displeji bude zobrazeno:
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Cislo pilota:

Vypis

Cislo pilota:

Vypis

Pfiesmûrování pilota: xxxxxxxx

Potvrd Zrus

Zrus. presmerovani pilota:xxxxxxxx

Potvrd Zrus

Otevreni PG: xxxxxxxx

Potvrd Zrus

Zavreni PG: xxxxxxxx

Potvrd Zrus

Zadejte ãíslo nebo název pilota. MÛÏete také stisknout klávesu
"Vypis" a potom vybrat poÏadovaného pilota. Zobrazí se 
následující:

Heslo:

Heslo:

Po zadání hesla, bude na displeji zobrazeno:

Heslo:

Uzavr. PG reg.

Po zadání hesla, bude na displeji zobrazeno:

Heslo:

Po zadání hesla, bude na displeji zobrazeno:

Po zadání hesla, bude na displeji zobrazeno:

Potvrìte aktivaci pfiesmûrování pilota.

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". Zapi‰te svoje heslo a potvrìte akti-
vaci pfiesmûrování. SluÏba pfiesmûrování je indikována iko-
nou " " pfiifiazenou klávese.

" Zru‰ení obecného pfiesmûrování

- Klávesa "Pfiesmûrování"

Stisknûte klávesu "Pfiesmûrování". Na displeji bude zobra-
zeno:

Zadejte ãíslo nebo název pilota. MÛÏete také stisknout klávesu "Vypis"
a potom vybrat poÏadovaného pilota. Zobrazí se následující:

Potvrìte zru‰ení pfiesmûrování pilota.

- Klávesa "Pfiesmûrování pilota X"

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

MANUÁLNÍ ZAV¤ENÍ/OTEV¤ENÍ SKUPINY

" Manuální zavfiení skupiny

Stisknûte naprogramovanou klávesu "Zavfiení/Otevfiení".
Zobrazí se následující:

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 auto-
matickém 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

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 pfiípadû, Ïe nejste pfiifiazeni v Ïádné skupinû.
Na druhém fiádku je zobrazeno: "Soukromé ãíslo agenta 
= <ãíslo>".

" Stav BUSINESS

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

a potom 90
nebo

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

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

STAV âEKAJÍCÍCH HOVORÒ POMOCÍ DIODY LED

Stav diody LED Vás informuje o pfiítomnosti ãekajících hovorÛ nebo
saturaci fronty jedné ze sluÏeb obsluhovan˘ch Va‰í skupinou.
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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 

textová) 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.

ODHLÁ·ENÍ STANICE

" Odhlá‰ení

Tato funkce umoÏní odhlá‰ení z ACD.

Po stisknutí dynamické funkãní klávesy "LogOff" se zobrazí na
displeji:

Otevr. PG reg.

Log-Off Registrován

Heslo:

Po zadání hesla, bude na displeji zobrazeno:

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