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můžete využít například videochat, cobrowsing, dynamic-
ké formuláře, a v neposlední řadě připravené integrace se 
systémy třetích stran jako například Google Apps, Active 
Directory, AzureAD, Shoptet, Salesforce nebo Dynamics 
365. V  této verzi jsme zároveň provedli několik ergono-
mických a funkčních změn, které by měly i vašemu
kontaktnímu centru pomáhat s  obsluhou zákaznických
požadavků.

Daktela
Informace k nové verzi

Vážený zákazníku,

Vaše instalace aplikace  Daktela V6 bude v nejbližší době 
aktualizována na nejnovější verzi 6.17. Abychom se 
společně lépe na tuto změnu připravili, sestavili jsme 
přehled toho nejnutnějšího a nejzásadnějšího, co je v této 
verzi nového.

Hlavním tématem verze jsou nové moderní funkcionality, 
které integrujeme přímo do aplikace tak, aby jejich nasa-
zení a využívání bylo pro vás co nejjednodušší. Nově tak 

Podmíněná validace 
a dynamické formuláře
V  případě složitějších hovorových scénářů je často 
nutné zobrazovat jednotlivá pole ve formuláři na 
základě hodnot jiných formulářových polí. Pokud 
například zákazník vůbec nevyužívá kreditní kartu, 
nemá smysl ve formuláři vůbec zobrazovat pole pro 
výběr dodavatele kreditní karty. 

V nové verzi je možné takové podmínky nastavit 
a zobrazovat tak vždy pouze relevantní formulářová 
pole. 

Současně je možné nastavit, že některé položky jsou 
povinné pouze za určitých podmínek.

Například: Pokud zákazník kreditní kartu využívá, bude 
pro agenta povinné vyplnit dodavatele kreditní karty.

Kde to najdu?
Fronty > Fronta typu kampaň > Formulářové pole > Ikona 
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Tým Daktela

Hotové integrace
Pro nejčastější integrace jsme připravili propojení 
s externím systémem na jedno kliknutí. Stačí integraci 
povolit, vyplnit přihlašovací údaje a vše začne fungovat.  

Mysleli jsme do budoucna a architekturu připravili tak, 
že můžeme snadno a rychle přidávat další a další 
podporované systémy.

Kde to najdu? Spravovat > Integrace



Kde to najdu? 
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Sloučení realtime 
a operátorského panelu
Abychom poskytli uživatelům co nejmenší nutný počet 
rozhraní, která musí najednou sledovat, sloučili jsme dvě 
obdobné zobrazení do jednoho. Pro ovládání stavů 

tedy nyní stačí pouze Realtime panel, který obsahuje 
funkce původního operátorského panelu.

Aplikace > Realtime

Videochat a cobrowsing
Nejmodernější inovace přinášíme jako standardní součást 
řešení Daktela. Přímo v aplikaci je možné na jedno kliknutí 
zapnout kompletní funkcionalitu videochatu a vzájem-
ného sdílení obrazovky zákazníka a agenta. Sdílení obra-
zovky je také možné využít pro připojení na obrazovku 

agenta, takže je možné poskytovat uživatelům vzdálenou 
podporu. Funkcionalita je integrována přímo do jednotné 
obrazovky agenta a nevyžaduje instalaci žádné externí 
aplikace. Stačí jen zapnout a používat.
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Více příjemců emailu
Při psaní emailu bylo doposud možné vyplnit pouze 
jednu adresu v poli „Příjemce“, pro další adresy se využí-
valo pole „Kopie“. Nově je možné zahrnout v poli „Příjem-
ce“ více adres současně, přičemž jako kontakt ticketu se 
vybírá první vyplněný email.

Kde to najdu?
Spravovat > Nastavení > Šablony > Externí adresa URL 

Dynamické šablony
Posíláte často standardizované emaily, u kterých potře-
bujete dotahovat data z externího systému? Například 
informace o dlužné částce nebo stavu zásilky? U šablo-
ny je možné specifikovat URL, ze kterého se budou 
data automaticky při použití šablony načítat. Vrácená 
data je pak možné vsadit libovolně do šablony.

Kde to najdu?  Spravovat > Nastavení > Přivítání uživatele

Hromadná správa přivítání uživatele
Pro nastavení automatického představení agenta 
nebo přednahraných hlášek agenta je nyní možné 
využít uživatelské rozhraní pro hromadnou správu. 

Pokud tak například chcete používat stejnou předna-
hranou hlášku pro celé kontaktní centrum, můžete ji 
jednoduše všem uživatelům nastavit najednou.

Kde to najdu?  Spravovat >  Fronty >  Detail fronty >  Makro transport

Zkratky na přepojení
Přepojujete často na stejná čísla? U fronty si nyní 
můžete nastavit často využívané cíle, které mohou 
agenti jedním kliknutím v  hovoru využít a zákazníka 
přesměrovat.

Archivace ticketu
U ticketů přibyla možnost nastavit stav na hodnotu 
"Archivováno", která způsobí, že v případě odpovědi 
zákazníka na ticket v tomto stavu se ticket znovu 
neotevírá, ale místo toho se zakládá nový. To se hodí 
pokud se vám stává, že zákazníci odpovídají na staré 
emaily s novými požadavky.

Kde to najdu?
Spravovat > Fronty > 
Webchat Fronta > Zobrazit 
ikony uživatelů

V nové verzi se můžete ještě více přiblížit svým zákazní-
kům použitím fotografií agentů ve webchatu a ukázat 
jim, s kým svůj požadavek doopravdy řeší.

Fotografie agentů ve webchatu

Kde to najdu?
Spravovat > Fronty > Příchozí fronta > Zmeškaný hovor do fronty [Odchozí 
fronta] > Automaticky volat zpět zmeškané hovory

Automatické navolávání zmeškaných hovorů Náhled příloh
Od nové verze již není nutné vybírat a navolávat jednotlivé zmeškané hovory 
ručně. Celý proces je možné nastavit na automatickou funkcionalitu. Jakmile 
je volný agent k dispozici a ve frontě čeká na obvolání zmeškané hovory, 
automaticky se roztočí.

Upravili jsme práci s přílohami tak, aby je nebylo nutné vždy stahovat a teprve 
poté otevírat. Známé typy dokumentů je nyní možné rovnou otevřít. Součas-
ně přibyla možnost navigace mezi přílohami pomocí klávesových zkratek. 

Zároveň přibyla možnost odeslání emailu pomocí zkratky známé z jiných 
emailových klientů „Ctrl + Enter“.

Kde to najdu?
Spravovat > Fronty > Webchat Fronta > 
HTML průvodce > Zaslání přepisu

Zaslání přepisu webchatu
Na zákaznické straně webchatu si může nyní zákazník 
nově nechat zaslat kompletní přepis konverzace na 
email, a to jediným kliknutím.

Formulářové pole typu multiselect
Pokud jste někdy potřebovali přidat v jednom výběro-
vém poli stejnou hodnotu vícekrát, nyní můžete využít 
vícenásobného výběrového pole nebo pole typu multi-
select.


