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Daktela V6.22 Informace k nové verzi
Vážený zákazníku, 
Vaše cloudová platforma Daktela V6 bude brzy aktualizována na naši novou 
verzi – 6.22. Abyste mohli maximálně využít nové vlastnosti a funkce, které 
jsme zahrnuli do této verze, připravili jsme pro Vás krátký přehled nových 
funkcionalit a kde je můžete nalézt. Doufáme, že pro Vás budou tyto funkce 
užitečné a že Vám pomohou při vaší každodenních práci. 
Tým Daktela

Víme, že splnění přísných legislativních požadavků 
je pro naše zákazníky důležité, a abychom jim to 
umožnili, zahrnuli jsme do naší nové verze několik 
funkcionalit z této oblasti.

GDPR a Compliance

Anonymizace 
Během GDPR anonymizace ticketu se nyní smažou 
všechna data včetně komentářů. Anonymizovaný 
ticket se nesmaže – zůstane ve Vašem helpdesku, 
ale nebude obsahovat osobní informace.

Monitorování hovorů
Vylepšili jsme funkci monitorování hovorů a přida-
li jsme detailnější kontrolu nad tím, kteří uživatelé 
mohou hovory monitorovat. Můžete zapnout upo-
zornění o probíhajícím monitorování aktivity. Mo-
hou být ve formě přehrání nahrávky o monitoro-
vání hovoru agentovi a volané osobě nebo vizuální 
upozornění pouze pro agenta. 

Oznámení o nahrávání hovorů
Abyste si byli jistí, že Váš zákazník ví o tom, jak pra-
cujete s jejich daty, můžete je upozornit automatic-
ky, když zahájíte a ukončite nahrávání hovoru.

Kde to najdu?
Otevřete ticket, který chcete anonymizovat, 
klikněte na smazat a poté na Anonymizovat 
včetně aktivit.

Kde to najdu?
Monitorování hovorů můžete nastavit v Spra-
vovat → Uživatelé → Přístupy, v rozšířených na-
stavení v kartě Aplikace.
Monitorování můžete zapnout v Spravovat → 
Fronty.

Kde to najdu? 
Upozornění na nahrávání hovoru můžete 
zapnout v Spravovat → Fronty.

Když Vás kontaktuje někdo, kdo je již uložen ve Va-
šem modulu CRM, tak nyní můžete distribuovat ak-
tivitu agentovi, který vlastní daný kontakt v CRM. 
Můžete si vybrat, zda chcete vždy distribuovat pou-
ze tomuto agentovi, nebo pokračovat v distribuční 
strategii, pokud není k dispozici.

Vyzváněcí strategie

Kde to najdu?
Tuhle funkcionalitu můžete zapnout v Spravovat 
→ fronty.
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Integrace vašeho chatbota třetí strany do Vaše-
ho webového chatu Daktela nebo zpráv na soci-
álních sítích je díky našemu novému rozhraní API  
pro chatbota velmi snadná. Parametry z Vašich 
webových stránek můžete předávat chatbotovi  
a poskytovat svým zákazníkům péči šitou přímo 
na míru.

Naše nová verze Vám umožní dát Vaší znalostní 
bázi lepší strukturu díky podsložkám. Vyberte, 
které složky se budou automaticky otevírat, udě-
lejte si strom složek tak složitý nebo jednoduchý, 
jak potřebujete, a ujistěte se, že Vaše články jsou 
uspořádané.

Když administrátor změní heslo uživatele v části 
Spravovat → Uživatelé → Seznam uživatelů, může-
te nastavit povinnou změnu hesla při příštím při-
hlášení a zajistit tak, aby se nikdo nemohl přihlásit 
jako někdo jiný.

PBX Daktela jsme připravili na to, abyste mohli  
na Vašich mobilních zařízeních dostávat push no-
tifikace o aktivitách ve Vašem kontaktním centru. 
Push notifikace budou k dispozici v další verzi mo-
bilní aplikace letos v létě.

Chatbot API

Podsložky ve Znalostní bázi

Změny hesla

Push notifikace pro mobilní aplikace

Kde to najdu?
V Spravovat → Směrování → Webchat nebo so-
ciální síte → Chatboti.

Kde to najdu?
Nastavit strukturu složek mužete v Spravovat 
→ Znalostní báze → Složky.

Kde to najdu?
V Spravovat → Uživatele → Práva zaškrtněte 
Jednorázové heslo.

Nyní můžete Vaše zmeškané aktivity seřadit pod-
le priority fronty, kterou použily. Pokud používáte 
automatické zpětné volání, hovory budou usku-
tečněny v pořadí podle priority. Aby byla práce  
s touto funkcí snazší, standardizovali jsme fungo-
vání priorit pro různé typy front.

Řazení zmeškaných aktivit  
podle priority 

Kde to najdu?
Otevřete zmeškané aktivity v bočním menu  
a klikněte na sloupec Priorita.


