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Daktela V6.20 Informácie k novej verzii
Vážený zákazník,

Vaša inštalácia aplikácie Daktela V6 bude v najbližšej dobe aktualizovaná na najnovšiu verziu 6.20. Aby 
sme sa spoločne na túto zmenu lepšie pripravili, zostavili sme prehľad najdôležitejších zmien a vylepšení, 
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

Verzia 6.20 zaujme úplne novým dizajnom a rozlo-
žením, ktoré prináša mnoho vylepšení v ergonómii, 
ale zachováva základnú štruktúru, na ktorú ste 
zvyknutí a vďaka ktorej ste si Daktelu obľúbili.
Navbar
Po novom sú rozdelené tlačidlá pre prihlasovanie 
do zariadení a do front. V okne s prihlasovaním 
do front môžete naviac zapnúť rýchle prepínanie 
odchádzajúcich front, vďaka ktorému si môžete 
meniť odchádzajúcu frontu priamo z navbaru. 
Tlačidlo Odpojiť sa presunulo pod Pauzy, zatiaľ čo 
pod tlačidlom užívateľa sa dá odhlásiť a otvoriť Môj 
profil a Moje nastavenia.

Sidebar
Čekající, Zmeškané a Odložené aktivity, ovládací 
Čakajúce, Zmeškané a Odložené aktivity, ovláda-
cie prvky prebiehajúceho hovoru a ikony pre vyt-
váranie nových aktivít sme presunuli nad hlavné 
menu, čím sa uvoľnilo miesto pre karty s aktivitami.
Do dolnej časti menu si navyše môžete pridať 
ľubovoľné množstvo skratiek – tie si môžete nas-
taviť v Spravovať → Používatelia → Prístupy.
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Vylepšený design – konečne je tu!

Notifikácia prichádzajúcej aktivity
Notifikáciu prichádzajúcej aktivity teraz možno pre-
sunúť kamkoľvek na obrazovke, takže Vám nebudú 
prekážať. Ak práve nemôžete aktivitu prijať, môžete 
notifikáciu minimalizovať do čakajúcich aktivít, 
odkiaľ ju môžete potom vyzdvihnúť.

Motívy
Aby práca bola čo najšetrnejšia k Vašim očiam, môžete 
si po novom vybrať svetlý alebo tmavý motív.

Kde to nájdem?
Kliknite na svoju používateľskú ikonu, prejdite 
na Moje nastav enia a vyberte ten motív, ktorý 
je Vám príjemnejší.
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Rýchle prepínanie odchádzajúcej fronty

Ikony pre vytváranie
nových aktivít

Ovládanie hovoru

Čakajúce, zmeškané,
odložené aktivity

Skratky
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Pomocou Daktela API teraz môžete vytvárať vlastné 
aktivity. Tie je možné používať napr. na meranie 
času stráveného na ticketoch pomocou mak-
ro tlačidiel priamo v Daktele alebo na integráciu 
s Vašim externým systémom. Vlastné aktivity môžu 

Horúca novinka – Vlastné aktivity

Kde to najdu?
Ako ovládať vlastné aktivity pomocou API sa dozviete v našej AP I dokumentácii, ktorú nájdete pod 
Nápov edou API kliknutím na otáznik v pravom dolnom rohu V ašej ústredne. Ďalšie informácie 
nájdete v našej dokumentácii Vlastných front a Vlastných typov záznamov.

Do novej verzie sme pridali možnosť prihlásenia 
užívateľským menom a heslom, aj keď bežne 
používate jednu z autentizačných metód SSO. Tým 
budete mať zaručené, že sa k svojim účtom v Daktele 
dostanete, aj keď práve bude mať poskytovateľ 
SSO výpadok.

Zmeny u prihlásených užívateľov sú teraz jed-
noduchšie. Keď zmeníte prístup alebo právo, 
používatelia, ktorí ich používajú, budú automaticky 
odhlásení a ich aktivity uzavreté. Keď zmažete prístup, 
jeho užívatelia budú deaktivovaní. Keď deaktivujete 
užívateľa, bude odhlásený. Keď klonujete odchádzajúcu 
frontu, do ktorej majú agenti automatické alebo 
fixné prihlásenie, v novo vytvorenej fronte bude 
prihlásenie zmenené na ručné.

Možnosť prihlásenia heslom
pri použití SSO

Multi kroky

Kde to najdu?
Nastavenie povolíte v Spravovať > Globálne 
nastavenia, heslo potom nastavíte v Spravovať 
> Užívatelia > Zoznam užívateľov.

byť spojené s vlastnými typmi záznamov, ktoré 
môžu obsahovať rôzne polia na vyplnenie počas aktivity. 
Aktivity možno distribuovať pomocou front a ovládať 
ich v GUI Daktely alebo pomocou API.
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Po novom si môžete vybrať, ktoré Práva môžu 
prepojovať hovory a akým spôsobom: asistované, 
slepé alebo obe.

Analytiky v reportoch

Práva na prepojenie hovoru
Kde to nájdem?
Nastavenie nájdete v Spravovať > Užívatelia >
Práva v hornej časti.

V nastavení smerovania sa teraz jedným kliknutím 
dostanete na ďalší cieľ - stačí kliknúť na šípku vedľa 
ďalšieho cieľa a prejdete rovno na jeho nastavenie.

Skratky v smerovaniach

Koniec podpory
Od verzie 6.20 Daktela už nepod-
poruje MS Internet Explorer a legacy 
MS Edge. Edge s jadrom Chromium 
naďalej podporujeme.

MS Internet Explorer
a MS Edge

Pridali sme možnosť použiť analytiky v reportoch. 
Získavate tým plne customizovateľný reporting 
i vo Vašich opakujúcich sa reportoch. Analytiky sa 
do reportov pridávajú rovnakým spôsobom ako 

štatistiky – do reportu ich pretiahnete zo zoznamu 
vpravo. V analytikách tiež nájdete niekoľko nových 
metrík.

Vyberte právo 
na prepojenie

Otvor m
MimoPrac


