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Förutsättningar
Skype för Business (Lync)-klienten måste vara installerad, körs och inloggad. Om du vill använda alla
funktioner Skype för Business (Lync) fullständig utgåva (inte Microsoft Skype för företaggrundläggande) måste installeras.

Installation
Installera Attendant Pro är förmodligen det enklaste du kommer att göra under en Skype för Business
(Lync 2013) distribution eftersom det är bara en 1-minuters aktivitet.
Observera: Som nämnts ovan, se till att Skype för Business (Lync 2013) är installerat, körs och
inloggad. Attendant Pro kräver att Skype för Business (Lync 2013) körs.
Du kan installera med klicka en gång (uppdateringar levereras automatiskt) eller en MSI (du installerar
uppdateringar). Bläddra i Attendant Pro nedladdningar sida och antingen köra Klicka på once Installer
eller Hämta & installera ett MSI-installationsprogram.

Klicka på "Run"
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Om du ser nedan "Installation av Attendant Pro"-fönstret, klicka på"Nästa"(annars blir det automatiskt)

Framsteg genom Installera och ändra den Installera Mappen plats om det behövs.
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Efter fönstret för val av mapp bör du se enn förlopps fält för installeraren.
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När installationen är klar du kommer att se skärmen nedan, med möjlighet att starta Attendant Pro
när "finish" är valt. THär kommer Också vara en genväg på Skriv bordet som kommer att Lanseringen
Pro väntar

Registrera din Attendant Pro
Klicka på alternativ | Allmänt som visas nedan och klicka sedan på "Get Key"-knappen. Attendant Pro
kommer att uppmana dig för vissa kontakt uppgifter och när detta lämnas in en 30 dag, fullt
funktionell nyckel kommer att hämtas. (Denna nyckel kommer att användas för alla efterföljande
användare på denna SIP-domän)
Observera: Det kan ta några sekunder att hämta nyckeln.
Observera: Din dator kommer att behöva till gång till http://lcregistration.cloudapp.net/så se till att
din brand vägg inte blockerar denna domän.
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Om detta är första gången din organisation hämtar nycklar, kommer du att bli tillfrågad om kontakt
information. Ange informationen så får du automatiskt en nyckel.
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Varning! Om du inte registrerar dig kommer du att kunna köra Attendant För men samtal avslutas vid
15-30 sekunder. Detta innebär att samtal som görs med Skype för Business (Lync) eller Attendant Pro
kommer att klippas av efter 15-30 sekunder om du kör Attendant Pro och gör not har en Giltig Trial
eller full nyckel.

Uppgradera Attendant Pro
Klicka på en gång uppgradering
Att uppgradera Attendant Pro är lika enkelt som att avsluta programmet och köra det igen. Varje
gång du startar Attendant Pro den söker efter nya uppdateringar via "Klicka en gång"-teknik och du
kan bestämma om du vill ha den nya versionen. Du kan uppgradera till den senaste versionen med
ett klick och dina tidigare inställningar kommer att behållas.

MSI-uppgradering
Uppgradering Attendant Pro när den har installerats med hjälp av en MSI är upp användaren eller
administratören efter eget gottfinnande.

På sidan | 10

⌂

Pro väntar Snabb rundtur
Nedan kommer vi att ge en snabb överblick av Attendant Pro huvud fönster layout och funktionalitet.
Attendant Pro består av flera paneler listade nedan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mina uppgifter
Inkommande samtal
Aktuellt samtal
Hanterade samtal
Kontakt grupper
Kontakt Sök
o Knapps. valfritt
Snabb åtkomst Genvägar
Kontakta Kort valfritt
Grupper för RGS-agenter valfritt
Information om uppringare valfritt
Alternativ & röst brev låda
Meddelanden
Status

Några av dessa paneler kan stängas av. Dessa anges som valfria och kan slås på eller av på ett av
flera sätt: med hjälp av menyn i kontakt grupps rubriken, alternativ-menyn eller fönstret alternativ.

Övergripande skärmlayout
Vi ger en snabb rundtur i den övergripande layouten för Attendant Pro.
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Min informations panel
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"Min information" visar information och ger kontroll över den aktuella användaren inloggad på Skype
för företag (Lync). Detta inkluderar:
•
•

•
•

Visa användar fotot och närvaron
Visar användar namnet
o Om användaren är ett ombud för en annan användare eller en del av en anonym
svars grupp kommer det att finnas en rullgardinsmeny som ger möjlighet att ändra
vem användaren personifierar för samtal.
Möjlighet att ändra närvaro
Möjlighet att ändra den aktuella användar anteckningen

Min telefon & närvaro
Visar aktuella användares närvaro och anteckning och låter dessa inställningar ändras.
Användar namn (delegera/RGS-anrop som)
Användar namnet är en rullgardinsmeny som gör att du kan ändra vem du ringer ut som. (Detta kan
vara en annan användare som du är ombud för, en anonym svars grupp eller dig själv) Som standard
är du "ring som" identitet kommer att ställas tillbaka till dig själv efter ett samtal, men detta kan ändras
i Alternativ.

Min närvaro
Du kan ställa in din närvaro.
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Min anteckning
Du kan ställa in anteckningen som andra ser.

Panelen inkommande samtal
Inkommande samtal panelen är där inkommande samtal kommer att visas.
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Attendant Pro kan ta emot obegränsade inkommande samtal. Området för hur många samtal som
kan visas samtidigt beror på bildskärmens upplösning och efter det kommer det att finnas en rullnings
list för att visa mer. En genväg nyckel kan definieras för att besvara inkommande samtal på en FIFO
(först in, först ut) basis.
Observera: Samtal kan besvaras med Skype för Business (Lync) anropa toast också.
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Aktuell samtals panel
Den aktuella samtals panelens visnings kontroller för det aktuella aktiva samtalet. Samtalet som är
aktivt och du talar till visas i den aktuella samtals panelen.

Härifrån kan du sätta ett samtal på håll eller parkera, överföra, stänga av eller hänga upp. Alla
alternativ för samtals hantering visas på skärmen för en klick åtkomst.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stäng av/slå på ljudet
Lägga på
Hålla
Park
Park för grupp
Blind överföring
Säker överföring
Konsultativ överföring
Snabb meddelande kontakta Transfer
Lägg till/Bjud in en kontakt till samtalet
Video samtal (starta video)
Snabb meddelande

Observera: Om denna användare inte använder alla dessa alternativ, kan vissa stängas av i alternativ |
Aktuellt samtal. Se aktuellt samtal.
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Hanterade samtal Panelen
"Hanterade samtal" är där du kommer att se samtals som har placerats på parkera eller parkerats.

En timer kommer att indikera tid på is och/eller parkera omlopps bana nummer. KlickaIng på Hämta
kommer att föra samtalet till "nuvarande samtal" panel. Genom att klicka på "mer"-knappen visas en
meny som ger fler alternativ du kan göra för detta samtal.
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Kontakta Grupper Panelen

I området kontakt grupper visas alla kontakt grupper som du har konfigurerat i Skype för företag
(Lync) Klient. Om du klickar på en Av den Contakt Grupper kontakterna i thPå grupp visas. Du kan
använda kontakterna i "Kontakt grupper" för att ringa eller överföra samtal. En detaljerad beskrivning
av hur kontakter fungerar finns i "Kontakternedan.
Det finns flera Kontaktgruppslayouter. Se Alternativ | Grupper.

Kontakta Sök Panelen
Med kontakt Sök panelen kan du enkelt söka efterr en befintlig kontakt eller uppringning ett nytt
nummer.
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"Kontakts ökning" har en Hotkey för att ställa in fokus i Sök fältet. Fältet "kontakts ökning" kan ändras i
Alternativ. Nu kan du skriva in ett telefonnummer, anknyta nummer eller kontakt namn. Om du
trycker på [ENTER] kommer fokus att hoppa till den första returnerade kontakten. Du kan nu använda
piltangenterna för att välja rätt kontakt eller tryck på [ENTER] om du redan har rätt kontakt. Självklart
Du kan också använda musen och enkelklicka på en kontakt för att välja eller dubbelklicka på samt.
Om avancerad sökning har kon figurer ATS kan du filtrera med hjälp av nyckel fält. Gå till Sök
FIbrahims för att se mer om Sök filtrering.
Gå till Kontakter (alias Kontaktlayouter) för att få mer information.
Knapps ATS (tillval)
Knapp satsen aktiverar uppringning och DTMF-inmatning helt med touch eller musen. Det ger också
en återuppringning knapp för snabb åtkomst till återuppringning senast uppringda nummer eller
kontakt.
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Snabb åtkomst genvägs
Snabb åtkomst gen vägs menyn låter dig göra mus-/tangent bords gen vägar för att regelbundet
Används gemensamma kommunikations uppgifter. Om det inte finns några Quick Access genvägar
denna panel kommer att döljas.

Tessa genvägar kan skapas i den Alternativ Avsnitt.

Kontakta Kort Panelen
Området visar mer information om den markerade kontakten.
När du klickar på en kontakt, kontakta Kort kan visa mer information om kontakten. Som framgår
nedan [1] kontakt och närvaro, [2] redigerbar användar anteckning, [3] alla kontakt metoder och
funktioner och [4] andra kontakt uppgifter information.
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I panelerna kontakt information finns flera områden
•
•
•

Kontakt uppgifter
Snabbkalendervy (aktuell & nästa avtalad tid)
Relaterade kontakter

Kontakt uppgifter
Detta område ger ytterligare område att Visa med en överblick information och kontroller. Detta är
mycket likt Skype för Business (Lync) kontakt kort förutom att alla kontroller i det här området kan
användas för att överföra och hantera samtal precis som på en kontakt.
Snabb kalendervy
Detta kalendervy Visar den aktuella och nästa avtalade tiden. Det är beroende av Skype för Business
(Lync)-klienten ger dig åtkomst till se detta via Skype för Business (Lync) sekretess relationen. Den
användare som du vill se den här informationen måste tilldela dig en sekretess relation för arbets
grupper.

Du kan dubbelklicka på snabbkalendervyn för att öppna den här användarens kalender i Outlook om
administratören har gett dig åtkomst till deras kalender i Exchange. För mer information se
Konfigurera delade Exchange-kalendrar
En föråldrad metod för att komma åt en användarens CalSlutar är att Klicka på kalender ikonen på
den kontakt åtgärd bar.
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Relaterade kontakter
På höger sida av kontakt uppgifterna ser du kontakter som hör till den här kontakten. Dessa kontakter
har alla funktioner i kontakter vilket innebär att du kan överföra ett samtal till en relaterad kontakt eller
använda högerklicksmenyn för fler åtgärds alternativ. För mer information se Kontakter.

RGS (svars grupp Tjänst) Panelen agent grupper
Den här panelen (visas ovan) visars Skype för Business (Lync) agent grupper som den för närvarande
inloggade användaren är en del av, inloggad status och hur många samtal och vänte tider.

Alternativ och röst brev låda Området
På höger sida av Attendant Pro huvud skärmen kommer du att se voicemail, alternativ och alternativ
meny knapparna.

Min röst brev låda visar hur många röst meddelanden som väntar. Alternativets-knappen öppnar
fönstret alternativ/inställningar för att konfigurera Attendant Pro. (Diskuteras i detalj Här) Knappen
Alternativ meny visar en meny för att ge dig till gång till avancerade funktioner.
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Information om uppringare (Inkommande samtal pop) Panelen
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Det inkommande samtalet pop området kommer att visa en URL som du kan definiera. Du kan även
skicka det inkommande telefonnumret. Uppringnings information är setup i Options (Klicka här)

Meddelandefältet
När det finns meddelanden, varningar eller fel visas de i den nedre högra delen av Attendant Pro
huvud skärmen.
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Ett meddelande cavvisas genom att klicka påIng Avfärda. Om det inte finns tillräckligt med utrymme
för att visa hela aviserings meddelandet kan du hovra för att se meddelandet som visas som en
verktygs tips.

Status område
Status området ger en överblick, kortkommandon och status för Attendant Pro.

Flytta från vänster till höger:
•
•

Kortkommandon
o Se mer detaljer under avsnittet "globala snabb tangenter"
Överförings läge:
o Av
o Blind
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•

o Blind säker
o Rådgivande
Knapps ATS läge
o Uppringning
o Dtmf

Samtal inspelning
Attendant Pro har samtals inspelnings funktioner inbyggda i den. Dess funktioner inkluderar:
•
•
•
•
•

Den aatt registrera varje samtal (inget klick) eller on-demand med 1-Click
A pför att avgöra om användare kan stoppa inspelningen i "alltid Record"-läge
Lyssna enkelt på inspelningar lokalt med standard medie spelaren.
Automatisk uppladdning av inspelningar till OneDrive eller gemensam enhet för enkel
hanterare till gång till inspelningar
Inspelning kommer automatiskt att välja Skype för Business ljud device

När du har konfigurerat för on-demand kan
inspelningen startas genom att klicka på den
lilla i det nedre högra hörnet av Attendant
Pro-fönstret

När samtals inspelning är aktivvisas samtals
inspelnings knappen enligt bilden ovan. Om
konfigurerad för att tillåta stopp av en
inspelnings, och om du klickar på knappen
avbryts inspelning av samtal.

Om du högerklickar på samtals inspelnings
knappen ger alternativet att öppna mappen
där samtalet inspelning ljudfiler lagras. Den här
platsen kan ändras i Attendant Pro- Alternativ
(mer information Här).
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Funktionen samtals inspelning har vissa begränsningar
•
•
•

Fungerar med alla Skype för företag-optimerade USB-enheter (USB-headset/hand enheter för
närvarande arbeta med IP-telefoner).
Inte för närvarande stöd för att byta ljuden het under ett samtal.
Inte avsedd för juridiska eller efterlevnad scenarier.

Kontoakter Kontakta Layouter
Kontakter visas och agerade på i Attendant Pro med hjälp av en Kontaktlayout. Du kan se Contakts på
flera olika ställen: Sök Kontakt grupper, Kontakt uppgifter, & Relaterade kontakter.

Kontaktlayouter är ungefär som kontakter som du ser i Skype för företag (Lync) med flera viktiga
skillnader:
•
•
•
•

•

Kontaktlayouter är designOch med 1-Click till gång till vanliga kontakt metoder (inga svävar
eller pop ut menyer för att navigera för vanliga uppgifter)
Mer information om en Kontaktlayout kan visas genom att aktivera panelen kontakt
information. (mer än Klicka här)
Kontaktlayouter är kontextuella (Om du inte är i överförings läge, kommer de att ringa
kontakten, om du är i överföring Läge de kommer att överföra samtalet till kontakten)
På grund av denna Kontaktlayouter kan användas för att överföra eller ringa en kontakt till
skillnad från Skype för Business (Lync) kontakt lista. (i Skype för Business (Lync) Du kan inte
använda din kontakt lista & grupper för att överföra ett samtal, det är en annan mer förenklad
fönster)
Kontaktlayouter kan Anpassade att specifikt skräddarsy till en användares Inställningar i
alternativ (Klicka på Här)

Låt oss gå igenom egenskaperna för en kontaktlayout mer i detalj.

---
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På varje kontakt kommer du att se närvaro, kontakt namn och knappar för Skype-samtal eller ring
röst meddelande. Om du vill använda en annan kontakt Metod kan du öppna den andra kontakt
metodernas meny på flera sätt:
•
•
•

Högerklicka på knappen kontakt
Tryck på Meny knappen på Windows-tangentbordet
Tryck på [Shift] + [F10]

Om du dubbla vänsterklicka på en kontakt eller tryck på [ENTER] När en kontakt är vald kommer det
att använda "kontakta dubbelklicka på åtgärd" (setup i inställningar) metod för att ringa för att ringa
kontakten.
•
•
•
•
•

Smart
Arbete
Mobil
Lync-anrop
Röstmeddelanden

De flesta av dessa kontakt metoder är förmodligen själv för klar ande utom "smart".

Smart samtal
"Smart och Kalla"kommer att titta på kontakt och om det finns bara 1 kontakt metod kommer att
använda det. Om det finns mer än en kontakt Metod Det kommer att använda "Skype Samtal ".
Standard "kontakt dubbel klick åtgärd" är "smart".
Observera: Om du har "Kontakta dubbel klick åtgärd " inställd på en metod som inte är giltig för den
aktuella kontakten, kommer Attendant Pro att falla tillbaka till "smart".
---

Närvaro
Varje kontaktlayout kommer att Visa närvaron av denna kontakt. Närvaro tillstånden indikeras:
Ikonen

Status
Tillgängliga
Upptagen
I ett samtal (i korthet indikation om någon är på ett samtal)
Bort
Offline
Ingen kontakt

Panelen "kontakt" fungerar på samma i "kontakt grupper" och "kontakts ökning".
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Sammanhang Menyn Alternativ
Varje kontaktlayout innehåller en snabb meny/högerklicksmeny som kommer att innehålla alla kontakt
metoder plus sandra funktioner även Design för Kontaktlayout gör det inte.

Menyn övriga kontakt metoder kan öppnas Av:
•
•

Högerklicka på kontaktens namn
Tryck på Windows-tangentbordet MEnu KEy (visas nedan)

Den här menyn lägger till:
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•
•

Hantera kontakt grupper
Tagga en kontakt för närvaro ändringar

Kontakt layout dubbelklicka på åtgärd
Vad händer vi en kontaktlayout dubbel klickade kan konfigureras i alternativ. (se mer Klicka här)

Köra igenom vissa scenarios Använda Attendant Pro
Svars-och blind överföring (eller obevakad överföring) Använda tangent bord
Första Vi’gå igenom ett scenario som besvarar ett samtal och överför samtalet helt med hjälp av
tangent bordet.
När du ser ett inkommande samtal trycker du på F6
Samtalet kommer nu att Svarade och du kan överföra genom att trycka på F9. Fokus kommer att
flyttas till "kontakts ökning" så att du nu kan skriva in anknyta numret till den person du vill överföra
till, säg, "101". När vi skriver in 101 Tryck på [ENTER] för att flytta Att Kontakt området och eftersom
den första kontakten är den vi vill ha kan vi trycka på [ENTER] igen för att slutföra överföringen.
Alla knapp tryckningar för att överföra detta samtal:
•
•
•
•

F6
F9
101 (anknyta numrerar för att överföra till),
Ange Ange (Slutför överföring)

Svara och konsultera transfer med tangent bordet
När du ser ett inkommande samtal trycker du på F6
Samtalet kommer nu att Svarade och du kan börja konsultera överföringen genom att trycka på F9.
Du är nu i Consult Transfer-läge. (som visas i indikator området längst ned på skärmen.) Fokus
kommer att flyttas till "kontakts ökning" så att du nu kan skriva in anknyta numret till den person du
vill konsultera/överföra till, säg, "101". När vi skriver in 101 Vi trycker på [ENTER] för att flytta kontakt
området och eftersom den första kontakten är den vi vill att vi kan trycka på [ENTER] igen för att ringa
denna kontakt. Nu kan du rådgöra med den här personen. När du är redo att överföra samtalet till
dem trycker du bara på F9 för att slutföra överföringen.
Alla knapp tryckningar för att överföra detta samtal:
•
•
•
•

F6
F9
101 (anknyta numrerar för att överföra till),
Ange Ange (nu kan du "konsultera")
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•

Tryck på F9 när du är redo att överföra den ursprungliga anroparen.

Svara, håll och hämta från håll samtal med tangent bordet
När du ser en inkommande samtal trycker du på F6. För att sätta samtalet på Hold tryck bara på F7.
Om du vill hämta trycker du på F8. Observera att F8 hämtar i FIFO-ordning.
•
•
•

F6
F7
F8

Slå ett nummer
•
•
•

Windows + A (eller bara klicka i kontakt Sök fältet)
101 (anknyta numrerar för att ringa),
Ange Ange
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Alternativ Cokonfigurations
På skärmen inställningar kan du ändra inställningarna för Attendant Pro. Så snart du ändrar
inställningen kommer den att sparas och träda i kraft.
Det finns flera avsnitt som inkluderar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De allmänna
Grupper
Kontaktas
Sök
Aktuellt samtal
Överföra
Inspelning
Rapportering
Information om uppringare
Kortkommandon
Snabb åtkomst genvägar
Mallar för meddelanden
Information om konfiguration

Vi kommer att titta på dessa avsnitt I Ytterligare Detalj.
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De allmänna
Det här avsnittet innehåller olika inställningar som konfigurerar Hur Attendant Pro fungerar.

•
•
•
•
•
•
•

•

•

Aktiverings nyckel: din organisations nyckel kommer att visas här.
Standard språk: detta kommer att ställas in baserat på operativ systemets språk, eller så kan
du manuellt ställa in det med den här inställningen.
Användar gränssnitt: Välj den "utseende och känsla" du vill ha för Attendant Pro. Du kan välja
mellan Lync 2013, Skype för Business 2015, Skype för Business 2016 och Microsoft Teams.
Fokus på inkommande samtal: Om Attendant Pro sätts till förgrunden och återställs vid
inkommande samtal
Aktivera knapp tryckning: ett hörbart ljud när du klickar på en knapp. (pekscenario)
Sökrutan skickar DTMF under aktivt samtal: när användaren skriver i sökrutan under ett samtal
skickas DTMF och sökning.
Återgå "Ring för" delegera/RGS till mig själv efter 1 samtal: om en användare ändrar "ring
som" bör det återgå till själv Efter 1 samtal eller stanna som inställt "ring som" (mer om att
ändra samtal som: Klicka här)
Visa knapps ATS: om du stänger av den här funktionen döljs inte Sök funktionen, bara
Knappsatsen. Det kan vara önskvärt att stänga av den här funktionen i ett scenario utan
pekskärm för att optimera Sök resultats utrymmet
Visa informations panel för uppringare
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•
•
•
•

Visa panelen kontakt information
Visa informations panel för RGS agent grupp
Utelämna aktivt samtals fönster: detta minimerar konversations fönstret i Skype för företag
(Lync) så att det inte dyker upp framför Attendant Pro.
Utelämna samtal toast/Alert: detta kommer att minimera Skype för Business (Lync)
inkommande samtal toast/Alert/anmälan för dem som inte vill se den. Observera att ett
samtal kan besvaras för Attendant Pro med Skype för Business (Lync) anropa toast eller
Attendant Pro inkommande samtal område.

Grupper
Det finns flera Kontaktgruppslayouter:
•
•
•

Horisontella
Vertikala
Dropdown

En standard kontakt grupp som ska väljas när Attendant Pro startar kan också konfigureras.

Kontakter
Den avsnittet kontakter Erbjuder Flera alternativ för kontaktlayout och utseende på huvud Attendant
Pro , samt möjligheten att anpassa vad som Åtgärder att dubbelklicka på en kontakt Aktivera. Detta
ingår även Kontaktdesigner, som tillåter användare att för att enkelt konfigurera kontakt etiketter och
knappar till en layout av organisatoriska behov.
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Standardkontaktlayouten

Om du vill lägga till "företags namn" till rad 2 i kontakt, bara välja från rullgardinsmenyn och klicka på
Infoga. Om du regelbundet använder "call back påminnelse" & inte mobil & snabb meddelande, bara
infoga de knappar du vill, i den ordning du vill.

Observera att Kontaktdesigner kommer att ändra alla Kontaktlayouter: liten, medel, stor, liten lista, medel
lista & stor lista.
Alternativ för etikett
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Obs: vi rekommenderar att du använder den här metoden för att ändra Kontaktlayouter över den
föråldrade XAML anpassad kontakt metoden.

Sök
Som standard använder Attendant Pro grundläggande kontakts ökning som använder Skype för
Business SDK-logik för att söka efter kontakter. Vi har nu lagt till avancerad kontakts ökning som ökar
prestandan, lägger till mer flexibel filtrering, lägger till möjlighet att söka externa kontakt listor och
lägger till några andra funktioner.

Grundläggande sökning (standard)
Grundläggande sökning har en inställning som kan konfigureras: "Sök Resultat gräns" som avgör hur
många kontakter som returneras vid en sökning.

Avancerad sökning
Avancerad sökning är förbättringar ovanpå grundläggande sökning förutom att den inte inkluderar
Skype för Business-sökning. (Vilket innebär att om du vill använda avancerad sökning skulle du
effektivt behöva aktivera Hämta Exchange GAL kontakt lista för att replikera Skype för Businessliknande kontakt lista.)

Förbättringar av Sök prestanda
Begränsa namn sökning genom att lägga till fält
filter
Sparade sökningar
Hämta Lync/Skype4B kontakter lokalt
Support för lokala användardefinierade kontakt
listor [1]
Ladda ner Exchange GAL kontakt lokalt [2]
Använd externa LOB-kontaktlistor
Stöd för flera kontakt listor
Filtrera efter kontaktfält
Adhoc Kontakt grupper

Grundläggande (Skype4B
SDK)
Ja
Ja

Avancerat (Attendant Pro)

Ja
Ja
Nej

Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja

Förklaring av avancerad Sök funktion
(mer kommande)
Avancerade Sök inställningar
•
•

Sök Resultat gräns
Sök leverantörer av kontakt listor
o Adress bok för Exchange Web Service (global adress bok)
o Personliga Outlook-kontakter
o EWS gemensam mapp (1 eller mer)
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o

CSV-kontaktlistor (1 eller fler)
▪ Användaren
▪ Dator

Aktuellt samtal
Om du inte använder alla överförings metoder eller kontroller på den aktuella samtals panelen kan de
döljas. (minimerad). De kontroller som kan döljas är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Park
Parkera för
Blind överföring
Säker överföring
Konsultera transfer
IM Consult överföring
Lägg till deltagare
Video samtal
Skicka till IM

Dessa ändringar träder i kraft omedelbart.

Överföra
•
•
•

Överförings läge vid svar: överförings läget ett samtal inställt på när ett samtal besvaras. Den
kan ställas in på Nen, vilket innebär att du behöver klicka på en efter att besvara ett samtal.
Håll nere vid påbörja överföring: avgör om ett samtal är spärrad medan användaren söker
efter en kontakt som ska överföras till
Rensa överförings läge stoppad: om överförings läget ska rensas när ett samtal parkeras

(mer kommande)

Kalla Inspelning Inställningar
Inspelnings menyn låter dig ange inspelnings läget till antingen "Inaktiverad", "On demand", "alltid
Record (kan stoppa)", och "alltid spela in (kan inte stoppa)". Inspelnings fil namnet kan ställas in på ett
anpassat format. Med inställningen överför mapp kan du ange en plats i OneDrive, en gemensam
enhet eller annan plats för säkerhets kopiering för chefs åtkomst till inspelningar. Andra inställningar
gör det möjligt att komprimera inspelningar till MP3 specifika ljud enheter som ska väljas för samtals
inspelning.
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Rapportering
(mer kommande)

Information om uppringare
Du kan ställa in samtalet pop URL under "Inställningar". Nedan finns en offentlig sida som du kan
ringa som ett exempel:
•

http://www.Whitepages.com/Phone/{phoneno}

Uppslags adressen börjar gälla omedelbart och det finns ingen anledning att starta om Attendant Pro.
Observera: Ovanstående vita sidor exempel är bara ett exempel för att demonstrera förmågan hos
Attendant Pro Call pop-funktionalitet och du kommer förmodligen vill använda en intern webb server
som returnerar information från din CRM, ERP eller andra affärs program (LOB). Om du för
närvarande inte har en webb server som kan leverera den här typen av information från ditt LOBprogram, ta en titt på SQL Server repor ting Services (alias SSRS). Mer information om SSRS finns här:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms159106.aspx
(mer kommande)

Kortkommandon
Här kan du definiera vilken nyckel du vill tilldela till Attendant Pro-funktioner. Rättvis skriva på en
nyckel kombination inne om fält och avgöra om du vilja den här snar vägen till bara arbeta inne
Attendant Pro applicering eller någonstans i Fönstren (global).
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Den globala snabb tangenter fungerar även om Attendant Pro inte har fokus. Den globala snabb
tangenter kommer inte ens orsaka Attendant Pro att få fokus, utom i fråga om F9 eller Windows + A
som anges nedan.
•
•
•
•

•
•
•

F6-detta kommer att besvara ett inkommande samtal
F7-detta kommer att placera det aktuella samtalet på håll
F8-detta kommer att hämta det första samtalet parkera (med FIFO)
F9 – överför ett samtal (med blind överföring vid denna tid, för att kunna konfigureras i
framtiden. (Se avsnittet Alternativ Cokonfigurations på sidan 32) Observera också att F9 är
speciell eftersom den sätter fokus på Attendant Pro och placerar markören i fältet "kontakts
ökning". Detta innebär att du kan trycka på F9, sedan skriva tillägg eller användar namn, tryck
på [ENTER] [ENTER] för att överföra ett samtal.)
F10-koppla från eller hänga upp det aktuella samtalet
Windows + F4-växlar ljud av vid pågående samtal
Windows + A-Attendant Pro får fokus och markören sätts på "kontakts ökning".

Samtliga ovanstående åtgärder kan också uppnås genom att klicka på skärmen knappar samt.
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Snabb åtkomst genvägar
Snabb åtkomst Genvägar-menyn kan du konfigurera makro-liknande 1-Click genvägar till vanliga
kommunikations uppgifter. Varje genväg kan tilldelas en snabb tangent som är program eller operativ
system brett i omfång.
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Mallar för meddelanden
Installationsmallar för e-post för återanrop och samtals Park för snabb meddelande.

Information om konfiguration
(mer kommande)
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Centraliserad inställnings hantering
Du kan antingen manuellt ange Attendant Pro inställningar i skärmen inställningar eller du kan pushinställningar via grup princip genom att ange register inställningar.
Nedan finns en lista över inställningar som kan ställas in av register inställning via grup princip eller
direkt.

•

•
•

•

•

•

•

DefaultContactGroup
o Kontakt gruppen valdes vid start. (detta måste vara en kontakt grupp som definierats
för den här Lync-användaren)
AuthorizationKey för
o Auktoriseringskoden för registrering.
BaseLookupURL för
o Den URL som kommer att anropas vid inkommande samtal popup. Ersättaphoneno}
kommer att vara det inkommande telefonnumret som transformeras av
[PhoneNumberPatternochMer från PhoneNumberTranslation].
PhoneNumberPattern
o Telefonnummer regex mönster att matcha
o Ett exempel på matchande USA E164 som + 18005551212 skulle vara:
▪ ^ \ + 1 (\D10})
Mer från PhoneNumberTranslation
o Telefonnummer regex översättnings mönster.
o Ett exempel på översättning för USA E164 som + 18005551212 skulle vara:
▪ $1
HotkeyTransferType
o När du trycker på den globala snabb tangenten för överföring, vilken typ av
överföring initieras
o Alternativen är
▪ Blind
▪ Säker
▪ Konsultera
DefaultContactLayout
o Standardkontaktlayouten och-storleken.
o Alternativen är
▪ Liten
▪ Medium
▪ Stora
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•

•

Hotkeysvar
o Den globala kortkommando för att besvara ett samtal.
o Giltiga värden är
▪ Gamla
▪ Kontroll
▪ Ingen
▪ Skift
▪ Windows
Hotkeymodifiersvar

Du kan direkt lägga till register nyckeln för att testa:
HKEYNuvarandeUSER\Software\Policies\På LandisComputer\Mer från AttendantPro

I den På LandisComputer\Mer från AttendantPro broschyren, rätt klick och tillägga ny | String value
med namnet på en av inställningarna ovan och ett lämpligt värde.
Inställningen träder i kraft omedelbart. I inställningen Attendant Pro Skärmen inställningen kommer nu
att låsas och inte redige ras eftersom du har ställt in den här inställningen från registret.
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Attendant Pro ger konsol operatörerna möjlighet att enkelt öppna delade Exchange-kalendrar direkt
från kontaktlayouter i Attendant Pro. Detta kräver inga ytterligare Attendant Pro-servrar eller
specialitet Attendant Pro-kunskaper för att konfigurera och beror helt på befintlig Microsoft
Exchange-infrastruktur. Det finns ingen konfiguration som krävs i Attendant För men du kan behöva
göra en del konfiguration på Exchange/Outlook sidan av saker.
Krav
•
•
•

Exchange-Server Och delade kalendrar implementerade
Kalendrar som delas med åtföljande konsol användare minst behörighets nivå för "granskare"
Den åtföljande konsol användarens Outlook har cachelagrat läge inaktiverat.

Attendant Pro "öppna kalender"-funktionen beror på Exchange installeras. Nästa steg är att se till att
kalendrarna delas med minsta behörighets nivå för "granskare". Detta kan göras centralt med
Exchange Powershell av administratören.
Alternativt Det kan göras av användaren som vill dela sin kalender med konsolen operatören. (Vi
kommer att visa hur du konfigurerar delnings behörighet med Outlook 2013, men vissa äldre
versioner av Outlook fungerar också.) På datorn för den användare som vill dela sin kalender med
konsolen operatör användare öppna Microsoft Outlook 2013 och gå till kalender Panelen. Nwo rätt
klick på det förbrukaren ' äga almanack, inne om rätt-klick menyn klick "del" | "Kalender behörigheter".

I "kalender egenskaper" Klicka på "behörigheter". Nu ställa in "behörighets nivå" för konsolen
operatören (s) till "granskare" eller högre behörighet. Klicka på "Apply".
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Nästa steg är att inaktivera "cachelagrat läge" i Outlook 2013 och kommer att utföras på den
åtföljande konsolen användarens dator. Öppna Outlook 2013, klicka på Arkiv | Konto inställningar |
Konto inställningar som visas nedan:
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Nu under "e-post"-fliken Välj den åtföljande konsol användaren | "Ändra" | Avmarkera "Använd
cachelagrat Exchange-läge | Nästa steg | På OK | Avsluta
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Nu du vill behov till vila medfölja konsolen förbrukaren ' utsikten 2013.
Obs: vi har märkt att den åtföljande konsolen användaren måste starta om Outlook 2013 efter
kalender behörigheter ändras för andra användare. Så om administratören ger åtföljande konsol
användar behörigheter för att visa nya kalendrar måste den åtföljande konsol användaren starta om
Outlook 2013. Detta verkar vara en begränsning av Outlook 2013
Nu den åtföljande konsolen användaren kan högerklicka på någon kontaktlayout och klicka på
"öppna kalender" och Outlook 2013 kalendern kommer att öppnas. (Exchange-säkerhet observeras
strikt, så operatören kan bara komma åt kalendrar som de har fått behörighet förstås)

Konfigurera kontakt anteckningar & delade kontakt anteckningar
(EWS beroende)
Med funktionen kontakt anteckningar & delade kontakt anteckningar kan Attendant Pro-användare
lägga till egna anteckningar till en Skype för företag-kontakt eller ett telefonnummer. Denna
anmärkning visas på flera ställen:
•
•

Aktuell samtals panel (visas nedan)
Panelen kontakt information
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De enda steg som måste göras
•
•
•

Kräver Exchange Server 2013 eller nyare Exchange-infrastruktur (eller motsvarande Office 365)
Se till att EWS-integrering är aktiverat (det bör vara som standard)
Och om du vill att denna Attendant Pro-användare ska använda "delade anteckningar" (en
centralt delad Exchange-postlåda) anger du användar namnet för det centralt delade
Exchange-kontot i fältet "centrala antecknings brev låda"

För att säkerställa att EWS integration är aktive ras i Attendant Pro: alternativ | Konfigurations
information och kontrol lera att aktivera EWS-integrering är aktiverat.
Tips: Ta en titt på "EWS status" på samma skärm för att se om EWS-anslutningen lyckades.

Knowledge Base-artiklar
När jag besvarar ett samtal på min Lync Phone Edition-enhet försvinner samtalet från
Attendant Pro.
Detta innebär att Lync Phone Edition-enhet inte är korrekt parad till Lync 2013-klienten. Kontrol lera
att LPE-enheten fungerar med Lync 2013. Ta en titt längst ned till höger i Lync 2013-klienten för att se
om det finns några fel.
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Om du ser den här Fel Du kan behöva logga ut från Lync 2013 och igen. När du har LPE-enheten
fungerar korrekt med Lync 2013, starta om Attendant Pro.

Vad jag besvara ett samtal det bara försvinner från Attendant Pro.
Kontrol lera att du har konfigurerat en standardenhet för ljuden het. (om du svarar på ett samtal utan
en ljuden het konfigurerad samtalet kommer att skickas till röst brev lådan och verkar ha "sjunkit")

Inkommande samtal visas både på Lync 2013 anropa notification & Attendant Pro.
Detta är hur Attendant Pro är utformad. Du kan svara var du vill som och samtalet kommer att tas av
Attendant Pro.
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Bilaga I – kontakt korts fält
Nedan finns en lista över möjliga fält på ett kontakt kort: (för närvarande inte redigerbar) namn Fall
känsliga i XAML.
Pro väntar

Lync

Displayname
Företags namn
KontaktaNExtrahera

Tillgänglighet

Mer från
OutOfficeNote
Eller Personlig
anteckning
Tillgänglighet

ActivityString

Aktivitet

Vad den gör
Kontaktens visnings
namn
Att företags namn
"Vad händer idag?" i
Lync

Exchange/kalender
ledig/upptagen/borta/in
aktiv
Tillgänglig, i ett möte, i
ett samtal, bort, Etc

Photostream

Kontakta Foto

IkonenSTream

Typ av kontakt: Skype,
AOL, Etc

AvailabilityImageURI

Indikator för kvadratisk
närvaro
SIP: + URI.
Dvs=SIP:John@compan
y.com
<empty>

Platser

Platser

DefaultNote-kommentar

DefaultNotekommentar
Tidszon
MeetingSubject
MeetingLocation
Institutionen
CapabilityString
CapabilityDetails
Mer från
AtrributionSträng

KontaktaTidszon
MeetingSubject
MeetingLocation
Namn på DepartmentName
contactCapabilityString
contactCapabilityDetails
Kontakt med kontributionSträng

contactIdleStartTime
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Anteckningar

Måste omvandlas
Använda "{Bindning
PhotostreamConverter={S
tatisk resurs
LyncImageConverter}}"
Behöver bOch omvandlas
med "{binding
IkonenStreamConverter={
Statisk resurs
LyncImageConverter}}"

Video Kan, Ingen IM, Etc
[objekt] inte användbart
Externt nätverk,
SkypeAOLEtcFöretags
namn

Idlestarttid

⌂

contactCurrentCalendarState
för contactTimeZoneBias
Befattning
PrimaryEmail

WorkPhone
Telefon bostad
Mobil telefon
Kolumnen annan telefon
Voicemail

CurrentCalendarS
tate
På TimeZoneBias

0, 3, 5 Etc

Primaryemailadre
ss

E-postadress

<empty>

contactNextCalendarState
contactNextCalendarStateSta
rtTime

http://msdn.microsoft.com/enus/library/Microsoft.Lync.Model.contactinformationtype_di_3_uc_ocs14mreflyncclnt (v = Office. 14).
aspx
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Bilaga II – popup för CRM/ERP-samtal Exempel Tips
Salesforce
•

•
•
•

•

Du kommer att behöva ange lösen ordet i Saleskraft på den första "Call pop". För att ange
lösen ordet kopiera det till fältet som du inte kommer att kunna skriva det. (med enkel
inloggning kan undvika att behöva skriva lösen ordet)
Du kommer förmodligen vill ändra skärmen "Sök resultat" i Salesforce för att passa området
"uppringnings information" bättre (se Salesforce dokumentation för detta)
För att öppna en post, Använd Shift + vänsterklicka för att öppna posten i en ny webbläsare i
stället för i fönstret "uppringnings information".
Den "Lookup URL" kommer att se ut ungefär som nedan (förutom att "na17" kommer att vara
unik för din server)
o https://na17.salesforce.com/_ui/search/ui/UnifiedSearchResults? searchType = 2 & Str
= {phoneno}
Salesforce-sökning kräver att telefonnumret formateras med parenteser och bindestreck. För
Exempel i USA ett nummer måste se ut: 717-733-0000. För att göra detta använda
"telefonnummer pattern/översättning "

Whitepages
•

http://www.Whitepages.com/Phone/{phoneno}

Bilaga III – inställningar
Inställningen

Vad den gör

DefaultContactGroup
AuthorizationKey för
BaseLookupURL för

Kontakt gruppen valdes vid start.
Auktoriseringskoden för registrering.
Den URL som kommer att anropas vid
inkommande samtal och visas i området samtal
pop. Ersättaphoneno} kommer att vara det
inkommande telefonnumret som transformeras av
[PhoneNumberPatternochMer från
PhoneNumberTranslation].
Telefonnummer regex mönster att matcha
Telefonnummer regex översättnings mönster.

PhoneNumberPattern
Mer från
PhoneNumberTranslation
Testa telefonnummer
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Detta är ett nummer som du kan använda för att
testa om din [PhoneNumberPatternochMer från
PhoneNumberTranslation] regex fungerar korrekt
och simulera a inkommande samtal pop för att
testa din [BaseLookupURL för].

Anteckningar

Måste vara http inte www.

Inte exakt en inställning,
men det sparas för
framtida bruk.
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HotkeyTransferType

DefaultContactLayout
FocusOnIncomingCall
ContactDoubleClickAction

Detta avgör vilken överförings typ som initieras när
en användare trycker på den globala snabb
tangenten för överföring.
Standardkontaktlayouten och-storleken.
Attendant Pro återställs eller maximeras vid
inkommande samtal
Vilka åtgärder kommer att inträffa när du
dubbelklickar på En Kontakta

Ja eller nej
Smart
Arbete
Mobil
Lync-anrop
Röstmeddelanden

Bilaga IV – Sök filter (i avancerat sökläge)
Avancerad sökning gör att filter kan användas med formatet: avdelning:(namn på departmentname).
Så här söker du efter användare på försäljnings avdelningen: avdelning:(Försäljning).
Tillgängliga Sök filter är:
•
•
•
•
•
•
•
•

doch epartment
office
lnamn på ocationname
titel
Displayname
cbolagets
Förnamn
Efternamn
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