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dynamické formuláre, a v neposlednom rade pripravené 
integrácie so systémami tretích strán ako napríklad 
Google Apps, Active Directory, AzureAD, Shoptet, 
Salesforce alebo Dynamics 365. V tejto verzii sme zároveň 
urobili niekoľko Ergonomických a funkčných zmien, ktoré 
by mali i vášmu kontaktnému centru pomáhať s obsluhou 
zákazníckych požiadaviek.

Daktela
Informácie k novej verzii

Vážený zákazník,

Vaša inštalácia aplikácie Daktela V6 bude v najbližšej dobe 
aktualizovaná na najnovšiu verziu 6.17. Aby sme sa 
spoločne lepšie na túto zmenu pripravili, zostavili sme 
prehľad toho najnutnejšieho a najzásadnejšieho, čo je v 
tejto verzii nového.
Hlavnou témou verzie sú nové moderné funkcionality, 
ktoré integrujeme priamo do aplikácie tak, aby ich nasa-
denie a využívanie bolo pre vás čo najjednoduchšie. Po 
novom tak môžete využiť napríklad videochat, cobrowsing,

Podmienená validácia 
a dynamické formuláře
V prípade zložitejších hovorových scenárov je často 
nutné zobrazovať jednotlivé polia vo formulári na 
základe hodnôt iných formulárových polí. Ak 
napríklad zákazník vôbec nevyužíva kreditnú kartu, 
nemá zmysel vo formulári vôbec zobrazovať pole pre 
výber dodávateľa kreditnej karty. V novej verzii je 
možné také podmienky nastaviť a zobrazovať tak 
vždy iba relevantné formulárové polia.

Súčasne je možné nastaviť, že niektoré položky sú 
povinné iba za určitých podmienok.

Napríklad: Ak zákazník kreditnú kartu využíva, bude 
pre agenta povinné vyplniť dodávateľa kreditnej 
karty.

Kde to nájdem?
Fronty > Fronta typu kampaň > Formulárové pole > Ikona 
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Tým Daktela

Hotové integrácie
Pre najčastejšie integrácia sme pripravili prepojenie s 
externým systémom na jedno kliknutie. Stačí integráciu 
povoliť, vyplniť prihlasovacie údaje a všetko začne 
fungovať.

Mysleli sme do budúcnosti a architektúru pripravili tak, 
že môžeme ľahko a rýchlo pridávať ďalšie a ďalšie 
podporované systémy.

Kde to nájdem? Spravovať > Integrácie



Kde to nájdem? 
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Zlúčenie realtime 
a operátorsk ého panelu
Aby sme poskytli užívateľom čo najmenší nutný počet 
rozhraní, ktoré musí naraz sledovať, zlúčili sme dve 
obdobné zobrazenia do jedného. Na ovládanie stavov 

teda teraz stačí iba Realtime panel, ktorý obsahuje 
funkcie pôvodného operátorského panelu.

Aplikácia > Realtime

Videochat a cobrowsing
Najmodernejšie inovácie prinášame ako štandardnú 
súčasť riešenia Daktela. Priamo v aplikácii je možné na 
jedno kliknutie zapnúť kompletnú funkcionalitu 
videorozhovoru a vzájomného zdieľania obrazovky 
zákazníka a agenta. Zdieľanie obrazovky je tiež možné 
využiť na pripojenie na obrazovku agenta, takže je možné
 

poskytovať užívateľom vzdialenú podporu. Funkcionalita 
je integrovaná priamo do jednotnej obrazovky agenta a 
nevyžaduje inštaláciu žiadnej externej aplikácie. Stačí len 
zapnúť a používať.
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Viac príjemcov emailu
Pri písaní emailu bolo doteraz možné vyplniť iba jednu 
adresu v poli "Príjemca", pre ďalšie adresy sa využívalo 
pole "Kópia". Po novom je možné zahrnúť v poli "Príjem-
ca" viac adries súčasne, pričom ako kontakt ticketu sa 
vyberá prvý vyplnený email.

Kde to nájdem?
Spravovať > Nastavenia > Šablóny > Externá adresa URL 

Dynamické šablóny
Posielate často štandardizované emaily, u ktorých 
potrebujete doťahovať dáta z externého systému? 
Napríklad informácie o dlžnej sume alebo stave 
zásielky? U šablóny je možné špecifikovať URL adresu, 
z ktorej sa budú dáta automaticky pri použití šablóny 
načítať. Vrátené dáta je potom možné vsadiť ľubovoľne 
do šablóny.

Kde to nájdem?  Spravovať > Nastavenia > Privítanie užívateľa

Hromadná správa privítania užívateľa
Pre nastavenie automatického predstavenia agenta 
alebo prednahraných hlášok agenta je teraz možné 
využiť užívateľské rozhranie pre hromadnú správu.

Ak tak napríklad chcete používať rovnakú predna-
hranú hlášku pre celé kontaktné centrum, môžete ju 
jednoducho všetkým užívateľom nastaviť naraz.

Kde to nájdem?  Spravovať >  Fronty >  Detail fronty >  Makro transport

Skratky na pr epojenie
Prepájate často na rovnaké čísla? Na fronte si teraz 
môžete nastaviť často využívané ciele, ktoré môžu 
agenti jedným kliknutím v hovore využiť a zákazníka 
presmerovať.

Archivácia ticketu
U ticketov pribudla možnosť nastaviť stav na hodnotu 
"Archivované", ktorá spôsobí, že v prípade odpovede 
zákazníka na ticket v tomto stave sa ticket znova 
neotvára, ale namiesto toho sa zakladá nový. To sa 
hodí ak sa vám stáva, že zákazníci odpovedajú na 
staré emaily s novými požiadavkami.

Kde to nájdem?
Spravovať > Fronty > 
Webchat Fronta > 
Zobraziť ikony užívateľov

Fotografie agentov vo webchate
V novej verzii sa môžete ešte viac priblížiť svojim 
zákazníkom použitím fotografií agentov vo webchate a 
ukázať im, s kým svoju požiadavku naozaj riešia.D

Kde to nájdem?
Spravovať > Fronty > Príchodzia fronta > Zmeškaný hovor do fronty 
(Odchodzia fronta) > Automaticky volať späť zmeškané hovory

Automatické navolávanie zmeškaných hovorov
Od novej verzie už nie je nutné vyberať a navolávat jednotlivé zmeškané 
hovory ručne. Celý proces je možné nastaviť na automatickú 
funkcionalitu. Akonáhle je voľný agent k dispozícii a vo fronte čaká na 
obvolanie zmeškaný hovor, automaticky sa vytočí.

Náhľad príloh
Upravili sme prácu s prílohami tak, aby ich nebolo nutné vždy sťahovať 
a až potom otvárať. Známe typy dokumentov je teraz možné rovno 
otvoriť. Súčasne pribudla možnosť navigácie medzi prílohami pomocou 
klávesových skratiek.

Zároveň pribudla možnosť odoslania emailu pomocou skratky známej 
z iných emailových klientov "Ctrl + Enter".

Kde to nájdem?
Spravovať > Fronty > Webchat fronta > 
HTML sprievodca > Zaslanie prepisu

Zaslanie prepisu webchatu
Na zákazníckej strane webchatu si môže teraz zákazník 
nechať zaslať kompletný prepis konverzácie na email, a 
to jediným kliknutím.

Formulárové pole typu multiselect
Ak ste niekedy potrebovali pridať v jednom výberovom 
poli rovnakú hodnotu viackrát, teraz môžete využiť 
viacnásobné výberové pole alebo pole typu multi-
select.




