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1. ALGEMEEN

2.2. AANMELDEN EN AFMELDEN VIA DE DESKTOP-APP
Volg deze stappen om je aan of af te melden bij een Attendant-groep via de desktop-app:

In deze handleiding lees je alles over het gebruik van de all-in receptionist. De all-in receptionist wordt
in de applicatie Attendant genoemd.

 Laat je muis boven de knop van de betreffende groep zweven.
Onderstaande pop-up laat zien of je op dit moment bent aangemeld.

2. AANMELDEN

 Klik op de knop om je aan of af te melden. Lukt het niet om
je aan te melden? Dan is het maximale aantal gebruikers van
de groep al bereikt.

2.1. WEERGAVE AANPASSEN
Stel eerst de weergave van de desktop-app goed in. Zo maak je optimaal gebruik van de functies van

2.3. AANMELDEN EN AFMELDEN BIJ DE ATTENDANT-GROEP VIA DE MOBIELE APP

de attendant-groep. Volg deze stappen om de weergave aan te passen:

Volg deze stappen om je aan of af te melden bij een attendant-groep via de mobiele app:

1. Ga naar het menu Weergave.
2. Klik op Attendant-weergave

 Ga naar het rechtermenu in de app en tik op
ACD-groepen.

 Zet bij de gewenste groep het schuifje
aan of uit.
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3. CONTACTPERSONEN

4. OPTIES VOOR OPROEPEN

Onder icoon Contactpersonen staan je favoriete contactpersonen. Je ziet hun beschikbaarheid en of ze op

4.1. EEN OPROEP BEANTWOORDEN

dit moment in gesprek zijn.

Wil je een inkomende oproep in een attendant-groep beantwoorden, volg dan deze stappen:
 Komt er één oproep binnen, dan klik je op de groene knop om op te nemen.

3.1. EEN CONTACTPERSOON ZOEKEN
Tik de naam in van degene die je zoekt. De app laat nu één of meer suggesties zien.
 Komen er meerdere oproepen tegelijk binnen, dan ontstaat er een wachtrij. De oproepen staan op
chronologische volgorde, waarbij je zelf kunt kiezen welke oproep je als eerste opneemt.

Klik op het driehoekje naast de foto van een contactpersoon om meer informatie over hem te bekijken,
zoals alle beschikbare telefoonnummers, het e-mailadres en eventueel het verkorte nummer.

3.2. BESCHIKBAARHEID BEKIJKEN
Onder de naam van de contactpersoon zie je zijn beschikbaarheid. Zo weet je meteen of hij in gesprek is.
Is hij niet beschikbaar, dan zie je ook meteen wanneer hij weer wél beschikbaar is. Een contactpersoon
die niet beschikbaar is, kan ook in een berichtje aangeven waarom hij er niet is. Ook dat berichtje zie je
hier in beeld.
Voorbeeld beschikbaar:
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Voorbeeld niet beschikbaar:
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4.2. EEN GESPREK DOORVERBINDEN

4.3. EEN GESPREK IN DE WACHT ZETTEN OF UIT DE WACHT HALEN

Wil je een gesprek doorverbinden naar een collega, dan volg je deze stappen:

Wil je een beller even in de wacht zetten? Klik dan op onderstaande knop. De beller hoort een melding dat
hij in de wacht is gezet.

4.4. EEN CONFERENCE CALL OPZETTEN
Volg onderstaande stappen om een conference call op te zetten:

 Klik tijdens het gesprek op de knop met de gebogen pijl.
 Zoek bij Contactpersonen de juiste collega op.

 Ga tijdens een oproep naar contacten. Zoek en bel het contact dat je wilt toevoegen aan
het actieve gesprek. Of tik een nummer in de zoekbalk en druk op Enter.
 Klik op onderstaande knop om beide oproepen te combineren tot één gesprek.
 Standaard kun je zo maximaal vier mensen samenbrengen in één gesprek.
Meer licenties nodig? Neem dan contact op met jullie contactpersoon bij T-Mobile.

 Klik op de pijl om het gesprek door te verbinden.
 Kies het nummer waar je het gesprek naar wilt doorverbinden.
 Het gesprek wordt nu doorverbonden.
 Is het doorverbinden niet gelukt? Dan kun je het gesprek terughalen door op de knop met de zwarte
driehoek te klikken.
Is je collega niet beschikbaar, dan kun je een terugbelverzoek aanmaken. Klik daarvoor op onderstaande
knop. Het systeem maakt automatisch een e-mail aan die je alleen nog maar hoeft te verzenden.

Let op: Inkomende oproepen voor Attendant-groepen komen alleen binnen via de desktop-app. Deze
oproepen worden niet via de mobiele app ontvangen.
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4.5. DE REGELS VOOR OMLEIDINGEN OMZEILEN
Je kunt een beller rechtstreeks doorverbinden met een collega, ook als die collega een omleidingsnummer
heeft ingesteld. Dat doe je als volgt:

5. EEN TERUGBELVERZOEK VERSTUREN
Wanneer een collega telefonisch niet bereikbaar is, kun je een terugbelverzoek aanmaken. Dat doe je zo:

 Klik tijdens het gesprek op het pijltje aan de rechter zijkant van onderstaande knop.

 Ga tijdens het telefoongesprek naar de gewenste collega bij Contactpersonen.

 Klik op de knop Regels voor omleiding omzeilen die daarbij tevoorschijn komt.

 Klik op de envelop

naast zijn naam om een terugbelverzoek te versturen.

 Het systeem maakt automatisch een e-mail aan. Je kunt die zelf nog aanpassen als je wilt.
 Druk op Verzenden. Het terugbelverzoek wordt nu naar je collega gestuurd.

 Het scherm wisselt naar het tabblad Contactpersonen.
 Zoek de contactpersoon naar wie je wilt doorverbinden.
 Klik op

om het gesprek door te verbinden.

 Het gesprek wordt nu rechtstreeks doorverbonden naar deze contactpersoon. Als hij een omleiding
heeft ingesteld, wordt die genegeerd.

4.6. EEN GESPREK TERUGZETTEN IN DE WACHTRIJ
Je kunt een gesprek terugzetten in de wachtrij. Klik daarvoor op onderstaande knop. Je kunt dit gesprek op
een later moment zelf beantwoorden. Ook andere leden van de attendant-groep kunnen dit doen.
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6. GROEPSLOGBOEK

Het rechtse deelvenster toont een lijst met logs, die de volgende informatie laten zien:

Het groepslogboek toont alle gemiste, doorgestuurde en beantwoorde oproepen die op het centrale

 De groepsnaam. Als je een horloge ziet, betekent dit dat de oproep is doorgeschakeld doordat

nummer zijn binnengekomen. Deze worden maximaal 14 dagen getoond. Daarna worden ze verwijderd.

 Het telefoonnummer of de naam van de beller. Hiernaast wordt het aantal oproepen getoond.
de wachtrij werd gesloten tijdens de oproep.
 De ontvanger en de status van de oproep. De volgende statussen kunnen getoond worden:
•

Niet afgehandeld. Deze log moet nog aan een agent worden toegewezen.

•

In behandeling (Gesprek is toegewezen). Wanneer een agent in een wit vakje
wordt getoond, dan is het gesprek aan hem toegewezen. Hij belt de beller terug.

•

Afgehandeld. Zodra een agent wordt getoond in een grijs vakje,
is het gesprek afgehandeld.

 Een telefoon met een kleurcode

geeft aan wat de status van het gesprek is. Ook zie je hier de tijd

of de datum.
 Je kunt een opmerking over de log toevoegen door op

te klikken. Typ je tekst in het veld en sla

deze op. Klik op om de notitie te lezen of aan te passen.

6.1. FILTEROPTIES
Het groepslogboek bestaat uit twee deelvensters.

Je kunt de gegevens in het logboek op diverse manieren ﬁlteren. Zo kun je het logboek van de volledige
attendant-groep bekijken, of per individu. Dat werkt als volgt:

Het linkse deelvenster toont:
 Een samenvatting van het totale aantal oproepen en het aantal oproepen in elke subcategorie.
De subcategorieën zijn omcirkeld met een kleurcode, die het percentage oproepen in de categorie

 Een ongeﬁlterde lijst tonen: Klik op ‘Alles’.
 De lijst ﬁlteren op status: Selecteer de gewenste cirkel aan de linkerkant.

weergeeft:
• Alle oproepen
• Gemist: rood
• Doorgestuurd: oranje
• Beantwoord: groen
 Filteren op groep: Filter het logboek op groepsniveau.
 Filteren op toewijzing: Filter het logboek op toegewezen persoon.
 De lijst ﬁlteren op een speciﬁeke groep: Open de keuzelijst ‘Filteren op groep’ en kies een groep.

 De lijst ﬁlteren op een speciﬁeke agent: Open de keuzelijst ‘Filteren op toewijzing’ en kies een agent.
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6.2. EEN LOG TOEWIJZEN AAN EEN GEBRUIKER

 Tik op

in de rechterbovenhoek om het groepslogboek te bekijken.

Als een oproep wordt toegewezen aan een gebruiker, dan gaat hij terugbellen.
 Om een log aan jezelf toe te wijzen: Klik op
 Klik op

en klik op

.

om direct terug te bellen. Het Beller-ID wordt dan veranderd in het centrale nummer.

Bellen vanuit het oproeplogboek heeft het volgende effect:
• Als de oproep niet is toegewezen, dan wordt hij nu toegewezen aan degene die belt.
• Als de oproep wel is toegewezen, verandert de toegewezen agent niet.
Zodra je een toegewezen oproep hebt afgehandeld, kun je de toewijzing voltooien:
 Klik op degene aan wie het gesprek is toegewezen.
 Klik op Voltooid.
 De informatie en de opzet zijn in het mobiele groepslogboek hetzelfde als bij de desktop-app.
Ook hier kun je gesprekken toewijzen.

Heb je de beller niet teruggebeld, dan kun je de toewijzing opheffen:
 Klik op degene aan wie het gesprek is toegewezen.
 Klik op Toewijzing opheffen.

6.3. MOBIELE VERSIE VAN HET GROEPSLOGBOEK
Het groepslogboek is ook te bekijken via de mobiele app. Dat werkt zo:
 Ga naar het linker menu.
 Tik op ACD-groepen.

 Filteren kan hier ook, maar alleen op groepsniveau. Tik daarvoor op

rechtsboven en selecteer

de groep waarop je wilt ﬁlteren.
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