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Daktela  V6.18
Informacje o nowej wersji

Drogi Kliencie,

Twoja instalacja Daktela V6 zostanie zaktualizowana do 

najnowszej wersji 6.18 w najbliższej przyszłości. Aby lepiej 

wspólnie przygotować się na tę zmianę, opracowaliśmy 

przegląd najbardziej niezbędnych i podstawowych rzeczy, 

Nasza oferta obsługiwanych kanałów została 
poszerzona o dwóch ważnych członków, a 
mianowicie WhatsApp i Viber. Obie usługi są od 
niedawna obsługiwane bezpośrednio w ramach 

Przygotowaliśmy zupełnie nowy moduł Bazy wiedzy 
dla nowej wersji, który pozwoli Twojemu contact 
center na udostępnianie informacji w jednym 
miejscu i jednej wersji. Baza wiedzy pozwala 

które są nowe w tej wersji. Głównym tematem tej wersji są nowe 

nowoczesne funkcjonalności, które integrujemy bezpośrednio 

z aplikacją, aby ich wdrożenie i użytkowanie było dla Ciebie jak 

najłatwiejsze. Zespół Daktela

WhatsApp i Viber

Baza wiedzy

aplikacji Daktela V6 i pozwalają obsłudze Klienta 
przetwarzać te kanały w taki sam sposób, w jaki są 
przyzwyczajeni z innych obsługiwanych integracji, 
takich jak Facebook Messenger lub czaty internetowe.

rozróżniać różne rodzaje dostępu, organizować 
poszczególne artykuły w folderach, a następnie 
przypisywać je do określonych kolejek lub pisać i 
tworzyć artykuły dostępne dla innych użytkowników.

Gdzie to znajdę?
Baza wiedzy

http://www.daktela.com/pl/whatsapp-business/
https://www.daktela.com/pl/viber-business/
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W ramach projektu graficznego aplikacji 
przygotowaliśmy zupełnie nowy projekt czatu 
internetowego, który bardziej odzwierciedla 
standardy nowoczesnej sieci. Czat internetowy 
został przeprojektowany w całkowicie nową formę, 
przy zachowaniu istniejącej prostoty wdrażania.

Jeśli kiedykolwiek musiałeś odłożyć konkretną 
otwartą czynność na później, czekając na przykład 
na odpowiedź Klienta, lub po prostu chcesz zapisać 
szczegółową wiadomość e-mail na później, możesz 
teraz skorzystać z czynności odłożenia aktywności. 

Nowy wygląd czatu internetowego

Odłożenie czynności na później

Inne drobne modyfikacje w czacie internetowym 
obejmują na przykład nowy sposób wyświetlania 
informacji o czytaniu przez Klienta lub 
przeprojektowany wygląd funkcji wspólnego 
przeglądania.

Gdzie to znajdę?
Zarządzaj > Routing > Czat internetowy

Gdzie to znajdę? 
W otwartym działaniu przycisk „Drzemka”

Możesz ponownie otworzyć odroczoną czynność w 
dowolnym momencie i kontynuować przetwarzanie 
lub otworzy się ona automatycznie po otrzymaniu 
wiadomości od Klienta.
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Po pozytywnych opiniach uzyskanych z testowania 
chatbotów decyzyjnych na czacie internetowym, 
przygotowaliśmy zaawansowane zintegrowane 
narzędzie do ich tworzenia bezpośrednio w 
aplikacji Daktela V6. Bez potrzeby instalowania 
lub integrowania dodatkowych produktów, 
możesz przygotować w pełni zautomatyzowane 
drzewo pytań, odpowiedzi i odpowiedzi dla 

Narzędzie zamiany tekstu na mowę jest teraz 
bezpośrednią częścią Daktela V6. Możesz teraz 
definiować własne raporty statyczne jako część 
IVR, generować raporty dynamiczne na podstawie 
informacji z własnych systemów (takich jak 

Chatbot decyzyjny

Integracja zamiany tekstu na mowę

swoich Klientów ze środowiska, które masz do 
dyspozycji.

Dzięki nowemu podziałowi konektora i kolejki czatu 
możesz także automatycznie przekierowywać 
Klientów do odpowiedniej grupy agentów 
zgodnie z wyborami wybranymi przez Klienta.

Gdzie to znajdę? Zarządzaj > Wysyłanie > Czat internetowy

Gdzie to znajdę?
Zarządzaj > Wysyłanie > Połączenia > TTS Announcements

należna kwota, oferty produktów, ...) jako część IVR, 
lub korzystać z aplikacji w połączeniu z rekordami 
kampanii do przekazywania niestandardowych 
wiadomości Klientom.
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Nie chcesz przegapić zmian w ticketach, które 
użytkownik inny niż ty ma w swojej kolejce? Wszystko, 
co musisz zrobić, to dodać nowego użytkownika do 
tzw. „Obserwujących” konkretnego biletu, a otrzymasz 
powiadomienie o wszelkich dostosowaniach lub 

Często używana funkcja masowego wysyłania 
informacji do użytkowników jest teraz samodzielną 
aplikacją, więc nie trzeba już używać specjalnego 
widżetu znajdującego się w panelu. Wprowadzono 
także drobne usprawnienia, takie jak wyświetlanie 
wiadomości wszystkim użytkownikom.

Jeśli używasz rekordów kampanii i musisz 
przenieść je między kolejkami, jest to teraz 
możliwe bezpośrednio w aplikacji.

Upoważnienie do podsłuchiwania połączeń i 
użytkowników wymaga teraz osobnej autoryzacji. 
Możesz wybrać, który użytkownik może wyświetlić 
informacje o połączeniu i kto może ich słuchać.

W nowej wersji każdy użytkownik może zdefiniować 
szablony, które są mu oferowane i które służą jego 
własnym potrzebom.

Obserowawanie ticketów

Aplikacja powiadomień

Przenoszenie rekordów 
między kolejkami

Prawo do podsłuchu

Prywatne szablony

działaniach związanych ze sprawą. Jednocześnie 
możesz zaznaczyć innych użytkowników, którzy 
otrzymają powiadomienie o tym bezpośrednio w 
komentarzach. Po prostu użyj znaku „@” w tekście, 
tak jak przyzwyczaiłeś się z innych usług. 

Gdzie to znajdę?
Szczegóły ticketu > Obserwujący

Gdzie to znajdę?
Aplikacje > Powiadomienia

Gdzie to znajdę?
Mój profil > Szablony operatora

Gdzie to znajdę?
Zarządzaj > Użytkownicy > Dostęp > Aplikacje > Monitorowanie


