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Daktela  V6.19
Informacje o nowej wersji
Drogi Kliencie,

Twoja platforma chmurowa Daktela V6 zostanie 
wkrótce zaktualizowana do najnowszej wersji - 6.19. 
Aby umożliwić Ci lepsze zrozumienie, co to oznacza 
dla Ciebie, przygotowaliśmy przegląd najważniejszych 

Zdajemy sobie sprawę, że każdy użytkownik 
potrzebuje innych informacji w swoich statystykach 
i raportach. Dlatego nowa wersja zawiera zupełnie 
nowy moduł Advanced Analytics, w którym 
można tworzyć raporty dostosowane do własnych 
potrzeb. Skorzystaj z naszych predefiniowanych 

Nasze ulepszenia modułu kampanii otwierają nowe 
możliwości. Możesz teraz używać kolejki kampanii 
(w tym kolejki progresywnej i predykcyjnej) do 
wywoływania rekordów z różnymi formularzami, 
umożliwiając połączenie kilku kampanii w jeden 

funkcji, które będą dostępne w nowej wersji. Mamy 
nadzieję, że będą dla Ciebie przydatne i pomogą Ci       
w dalszym doskonaleniu Twojej pracy.

Zaawansowane analizy

Formularze oddzielone od kolejek

wskaźników i dodaj filtr lub przejdź o krok dalej i 
utwórz własne niestandardowe metryki, korzystając 
ze standardowych operacji matematycznych. 
Zaawansowane analizy są w pełni gotowe do użycia 
z istniejącymi raportami, Wallboardami i pulpitami 
nawigacyjnymi.

proces połączeń. Rekordy nie muszą być teraz 
parowane z numerem telefonu. Jeśli pracujesz z re-
kordami kampanii w swoich integracjach poprzez 
REST API, upewnij się, że jesteś gotowy na 
zmianę. Więcej informacji tutaj.

Zespół Daktela

https://www.daktela.com/apihelp/v6/global/upgrades
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Nie chcesz się logować i szukać raportów za 
każdym razem, gdy ich potrzebujesz? Otrzymuj je 
na swój adres e-mail każdego dnia, tygodnia lub 
miesiąca. Po prostu skonf iguruj je w interfejsie 
internetowym, a będziesz je mieć zawsze, gdy ich 
potrzebujesz.

Poręcznym ulepszeniem dialera jest nasza nowa 
funkcja wykrywania automatycznej sekretarki, 
która pozwala zidentyfikować Klientów, którzy są 
często nieosiągalni. Uwalnia agentów, którzy nie 
tracą czasu na połączenia odbierane przez IVR.

W przypadku korzystania z dialerów progresywnych 
lub predykcyjnych można teraz ustawić różne 
interwały dla każdej próby. Na przykład. Po 
pierwszej nieudanej próbie możesz spróbować 
ponownie za 15 minut, a jeśli się nie powiedzie, 
kolejna może nastąpić za 28 godzin.

W nowej wersji możesz ustawić kolejny cel po 
zakończeniu połączenia. Jeśli potrzebujesz użyć np. 
automatyczne klasyfikacje połączeń IVR, wystarczy 
ustawić IVR jako następny cel.

Automatyczne raportowanie 
e-maili

Wykrywanie automatycznej 
sekretarki

Kilka interwałów prób 
połączenia

Następny cel po zakończeniu 
rozmowy

Kolejną zaawansowaną integracją jest możliwość 
otwarcia własnej aplikacji internetowej w zakładce 
Kontakty lub Konta CRM, kategorie zgłoszeń 
i niektóre typy kolejek. Aplikacja zewnętrzna 
otrzymuje informacje z kontekstu wyświetlania, 

Zakładki „iframe” w CRM, tickety i kolejki
co pozwala na tworzenie spersonalizowanych 
widoków informacji o Klientach w oparciu o dane 
z własnych systemów informatycznych - np. aby 
wyświetlić zamówienia kontaktu.



3

Daktela PL, ul. Prosta 70 (Crown Point), 5 piętro
00-838, Warszawa, Poland

Telefon:  +48 22 153 0460
Email: daktela@daktela.pl

W szczegółach interakcji możesz teraz zobaczyć, 
gdzie każde połączenie zostało przekierowa-
ne, gdy przechodziło przez Contact Center.            
Dostępna jest lista wszystkich działań związanych         

Wiadomości e-mail korzystające z jednej kolejki 
mogą teraz mieć różne tytuły. Po prostu wstaw 
symbole zastępcze obiektu użytkownika lub kolejki 

Pełny proces przepływu połączeń

Symbole zastępcze w informacjach o nadawcy wiadomości e-mail

z tą aktywnością. Możesz dowiedzieć się np. jak długo 
dzwonił telefon do poszczególnych agentów, nawet 
jeśli połączenie zostało odebrane.

w ustawieniach kolejki, a Twoje e-maile mogą być 
nadawane np. według tego, który agent je wysłał.


