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Daktela  V6.19
Informácie k novej verzii
Vážený zákazník,

Vaša inštalácia aplikácie Daktela V6 bude v najbližšej 
dobe aktualizovaná na najnovšiu verziu 6.18. Aby sme 
sa spoločne na túto zmenu lepšie pripravili, zostavili 
sme prehľad najdôležitejších zmien a vylepšení,               

Uvedomujeme si, že každý užívateľ potrebuje 
zobraziť vo svojich štatistikách a reportoch 
trochu iné údaje. Preto sme do novej verzie 
pridali úplne nový modul Advanced Analytics, 
v ktorom si môžete postaviť report presne podľa 
svojich predstáv. K dispozícii máte buď základnú 

Vďaka upravenému spôsobu práce s kampaňovým 
modulom sa Vám otvárajú úplne nové možnosti.  
V jednej kampaňovej fronte (vrátane progresív- 
nych a prediktívnych) môžete teraz volať záznamy 
s rôzne nadef inovanými formulármi, čo Vám 
umožňuje kombinovať viac kampaní do jed- 

s ktorými sa môžete v novej verzii stretnúť. Dúfame, 
že pre Vás budú prínosné a opäť pomôžu posunúť Vašu 
prácu o krok ďalej.

Tím Daktela

Advanced Analytics

Formuláre oddelené od front

sadu preddef inovaných metrík, ktoré môžete 
ďalej f iltrovať, alebo nástroj, v ktorom si môžete 
pomocou štandardných matematických operácií 
vytvoriť úplne vlastné metriky. Advanced Analytics 
si samozrejme môžete umiestniť do svojich 
existujúcich reportov, wallboardov a dashboardov.

notného volacieho procesu. Teraz naviac môžete 
pracovať so záznamami bez povinnej väzby na 
telefónne číslo. Ak pracujete s kampaňovými 
záznamami vo svojej integrácii cez REST API, 
určite sa na túto zmenu pripravte. Pre viac 
informácií kliknite sem.

https://www.daktela.com/apihelp/v6/global/upgrades
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Ak sa nechcete kvôli stiahnutiu pravidelných 
reportov vždy prihlasovať a hľadať ich, nechajte si 
ich každý deň, týždeň alebo mesiac poslať na svoj 
email. Stačí si ich vo webovom rozhraní pripraviť a 
budete ich mať k dispozícii vždy v požadovaný čas.

Pre prácu s prediktívnym diallerom je užitočným 
vylepšením automatická detekcia hlasovej 
schránky, ktorá Vám umožní identif ikovať 
dlhodobo nedostupných zákazníkov. Výrazne 
uľahčí prácu agentom, ktorí nebudú strácať čas 
obsluhou hovorov zdvihnutých hlasovým stromom.

Ak používate progresívny alebo prediktívny dialler, 
teraz môžete nastaviť rôzne intervaly pre každý 
pokus. Po prvom neúspešnom volaní sa tak môžete 
zákazníkovi skúsiť dovolať najskôr po 15 minútach 
a v prípade ďalšieho neúspechu znovu napríklad 
až po 28 hodinách.

V novej verzii pribudla možnosť v nastavení fronty 
nakonfigurovať skok do ďalšieho cieľa po skončení 
hovoru. Ak potrebujete používať napríklad 
automatické IVR pre hodnotenie hovoru, stačí ho 
vo fronte vybrať.

Automatické posielanie 
reportov

Detekcia hlasovej  schránky

Viac intervalov opakovaného 
pokusu

Ďalšie aplikácie po skončení 
hovoru

Ďalšou pokročilou integráciou je možnosť nastaviť 
si vlastnú webovú aplikáciu do CRM Kontaktov 
a Spoločností, jednotlivých kategórií ticketov                      
a niektorých typov front. Externá aplikácia dostane 
informácie z kontextu, v ktorom je zobrazená, takže 

Karty typu “iframe” v CRM, ticketoch a na frontách
môžete vytvoriť napríklad personalizované pohľady 
do zákazníckych dát na základe svojich vlastných 
informačných systémov - napríklad zobrazovať 
objednávky daného kontaktu a pod.
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V detaile interakcie nájdete prehľad o tom, 
kadiaľ bol hovor na ceste kontaktným centrom 
smerovaný. Zobrazuje sa zoznam všetkých aktivít, 

Emaily, ktoré odosielate pomocou jednej fronty, 
teraz môžu mať rôzne názvy. Stačí v nastavení 

Kompletný proces smerovania hovoru

„Placeholder” v informáciách o odosielateľovi 

ktoré sa s hovorom odohrali. Môžete tak napr. zistiť 
dĺžku zvonenia u jednotlivých agentov, aj keď bol 
hovor prijatý.

fronty zadať „placeholder” a Vaše emaily môžu mať 
v názve napr. meno agenta, ktorý email odoslal.


