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Informace k nové verzi

Tým Daktela

Vážený zákazníku,

Vaše cloudová platforma Daktela V6 bude  
v nejbližší době aktualizována na nejnovější  
verzi – 6.21. Možná si všimnete, že oproti minulým 
verzím tu je méně velkých nových funkcionalit, 
které můžete vidět v rozhraní. Tentokrát jsme 

Přidali jsme možnost rozdělit CRM do ně-
kolika databází. To znamená, že pro každou 
databázi můžete nastavit odlišný formulář pro 
kontakty a společnosti podle toho, jaké infor- 
mace o svých zákaznících potřebujete ukládat.  
U každé databáze můžete vybrat fronty,  
se kterými budou fungovat, takže je práce s ni- 
mi velice jednoduchá. Pomocí nastavení uživa-
telských práv můžete spravovat, kdo může 
pracovat s údaji v jednotlivých databázích.

V nové verzi jsme vylepšili real-time panel. Stav 
uživatele je oddělený od stavu jeho zařízení, a vy 
díky tomu lépe poznáte, kdo je volný, kdo mluví 
se zákazníkem a jaké k tomu používá kanály. 
Vylepšili jsme také logiku filtrování, takže je real-
time panel intuitivnější.

Nyní si můžete zobrazit celou historii komunikace 
s daným zákazníkem v jednom chronologickém 
vlákně, které zahrnuje všechny typy aktivit. 
Najdete ho pod ikonou Journey vedle jména 
kontaktu.

CRM Databáze

Update real-time panelu

Customer Journey

se totiž zaměřili na další vylepšení stability  
a spolehlivosti naší aplikace. Přesto však níže 
naleznete některé novinky a doufáme, že Vám bu- 
dou jako vždy přínosné a pomohou Vám pracovat 
rychleji a efektivněji.
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Kde to najdu?  
Databáze si můžete nastavit v Spravovat → 
CRM → Databáze.

Při výběru kontaktu ticketu nyní můžete kontakt 
vyhledávat pomocí fulltextu. Zobrazuje se také 
náhled údajů vyhledaného kontaktu.

Fulltextové vyhledávání kontaktu ticketu
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Z našich Analytik vytváříme stále výkonnější 
nástroj pro reporting. Nyní si můžete vytvořit 
vlastní metriky z číselných dat ve Vašich vlastních 
polích v Ticketech a Kampaňových záznamech  
a použít je v Analytikách.

Metriky vlastních polí v Analytikách

Kde to najdu?  
Metriky vlastních polí si nastavíte v Spravovat 
→ Analytiky → Metriky vlastních polí, použít je 
můžete v Reporting → Analytiky.

Při nastavování vlastních polí můžete využít tyto 
nové funkcionality:

• U vlastního pole typu textová oblast můžete 
zvolit velikost oblasti podle množství 
očekávaného textu, který budou operátoři 
zadávat.

• U vlastního pole typu selectbox, checkbox 
a radio můžete jednotlivé hodnoty k výběru 
přesouvat nahoru a dolů v rámci seznamu 
nebo je seřadit dle abecedy.

• U vlastních polí ve formulářích kontaktů 
můžete nastavit, aby se zobrazovala  
v příchozích notifikacích.

Vlastní pole

Přijde Vám výchozí tón málo hlasitý nebo 
důrazný? Nahrajte si vlastní nahrávku a použijte 
ji jako vyzváněcí tón.

Když někomu potřebujete poslat odkaz 
přímo na detail aktivity, můžete použít 
formát http://vasefirma.daktela.com/listing/
activities/?activityDetail= a za rovná se 
vložit unikátní název dané aktivity, např 
activities_624d9fc05208c1.79590769.

Vlastní vyzváněcí tón pro příchozí aktivity

Odkaz na detail aktivity

Kde to najdu?  
Vlastní nahrávku si nahrajete v Spravovat → 
Globální nastavení → Vlastní zvuk oznámení.

Kde to najdu?  
Unikátní název aktivity naleznete na kartě 
Aktivita v detailu aktivity.

Autorizovat emailovou frontu Office365 je nyní 
velice jednoduché při použití OAuth2. Stačí se 
přihlásit do Vašeho účtu Office365 a emailová 
fronta bude fungovat.

MS Office365 OAuth2

Kde to najdu?  
Emailovou frontu nastavíte v Spravovat → 
Fronty → Email.



Daktela, s.r.o., IČ 27232263, DIČ CZ27232263 
Pod Krejcárkem 975, 130 00, Praha 3, Česká republika

Telefon: +420 226 211 245
Email: daktela@daktela.com

3/3

Hromadná anonymizace

V nové verzi můžete aktivity anonymizovat 
pomocí standardních hromadných úprav. 
Vyberte položky a klikněte na tlačítko Ano-
nymizovat – jednoduché.

Log

Přidali jsme možnost vedení logu, do kterého se 
zapisuje, kteří uživatelé přistupovali k osobním 
datům uloženým v Daktele. Abychom data co 
nejvíce chránili, log není dostupný z webového 
rozhraní – doufáme, že ho nikdy nebudete 
potřebovat, ale pokud ano, je dostupný  
na vyžádání.

Zpracování osobních údajů


