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CLOUD XAD
A- VIEW XAD

1. Đăng nhập
- Màn hình đăng nhập, sau khi điền thông tin đăng nhập bao gồm AgentID, Password,

Extension, bấm nút Login để đăng nhập

- Nếu nhập sai thông tin
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- Quên mật khẩu :
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- Nút Option : cài đặt URL mặc định

- Đăng nhập thành công :màn hình chờ
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- Trường hợp báo lỗi , cần thông báo cho người quản trị lỗi
này

2. Giao diện XAD :
- Sau khi đăng nhập thành công, giao diện XAD được hiển thị

- Gồm 3 phần :

+ : thanh tiêu đề

+ : vùng chức năng
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+ : vùng hiển thị XCM

B- MÔ TẢ:

1. Thanh Tiêu Đề :

(1) Logo
(2) Tên phần mềm
(3) Tên agent đăng nhập
(4) Nút chức năng thu nhỏ-phóng to- tắt giao diện (xem phần C-6)

2. Vùng Chức Năng :

(1) Thông tin đăng nhập và trạng thái agent
(xem mục a)

(2) Thông tin số điện thoại của khách hàng
khi gọi vào / gọi ra và thời gian thoại (xem
mục b)

(3) Vùng phím chức năng (xem mục c)
(4) Thông tin các cuộc gọi trong ngày của

agent (xem mục d)
(5) Thông tin danh sách đợi (xem mục e)
(6) Thông tin ngày giờ đăng nhập và tổng

thời gian làm việc của agent (xem mục f)
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a) Thông tin Agent :

(1) Ảnh đại diện của Agent
(2) Tên của Agent
(3) AgentID
(4) Extension
(5) Queue

(6) Trạng thái làm việc

+ :  đang có cuộc gọi đổ vào

+ :  đang rỗi, sẵn sàng nhận
cuộc gọi

+ :  đang kết nối với khách
hàng

+ :  đang tạm ngưng làm việc

+ :   extension chưa được
đăng ký hoặc đăng ký không thành
công

b) Thông tin khách hàng :

(1) Số điện thoại khách hàng gọi đến
hoặc gọi đi

(2) Thời gian thoại

c) Phím chức năng :

(1) Transfer- chuyển tiếp cuộc gọi. Nút
này chỉ có giá trị khi cuộc gọi đã kết
nối (xem phần C-1.)

(2) Pause: tạm ngưng làm việc (xem
thêm phần C-3.)

(3) Keypad : bàn phím mini gọi ra ngoài
(xem C-2)

(4) End Call :kết thúc cuộc gọi. Nút này
chỉ có giá trị khi cuộc gọi đã kết nối
(xem  phần C-1 và C-2)

(5) Chat : chat với Supervisor /Admin
(xem phần C-4.)

(6) Logout : Đăng xuất hoàn toàn (xem
phần C- 6.)
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d) Thông tin cuộc gọi :

(1) Total calls : tổng số cuộc gọi
(2) Answered calls :  các cuộc gọi thành

công
(3) Unanswered calls : các cuộc gọi không

thành công
(4) Total talk time : tổng thời gian thoại
(5) Avg. talk time : thời gian thoại trung

bình
(6) Pause time : thời gian tạm ngừng

e) Danh sách đợi :
- Danh sách khách hàng đang chờ

(1) Số điện thoại khách hàng
(2) Thời gian khách hàng chờ
(3) Tên Queue

f) Thông tin đăng nhập :

(1) Ngày giờ Agent đăng nhập
(2) Tổng thời gian Agent làm việc. Thời gian này sẽ không được tính khi Agent tạm ngưng.

Khi agent nhấn pause thì thời gian này được tính là thời gian tạm ngưng và có màu đỏ

Khi agent nhấn Unpause thì thời gian làm việc sẽ được tiếp tục cộng dồn

3. Vùng Hiển Thị Chi Tiết Cuộc Gọi :
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(1) Hiển thị XCM (xem mục a)
(2) Nút chức năng (xem mục b)
(3) Số điện thoại gọi đến

a) Hiển thị XCM :
- Tìm kiếm khách hàng theo Tên, Email, Số điện thoại, từ ngày đến ngày. Tìm kiếm có

phân trang

Tìm kiếm theo số điện thoại
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b) Nút chức năng

- Dùng để mở rộng vùng XCM. Khi rê chuột vào nút này sẽ hiện , và khi click nút này

thì vùng chức năng sẽ ẩn đi và thay thế bằng các icon nhanh . Click vào để mở lại
vùng chức năng

(1) Keypad : bàn phím mini gọi ra ngoài
(xem C-2)

(2) Transfer- chuyển tiếp cuộc gọi. Nút
này chỉ có giá trị khi cuộc gọi đã kết
nối (xem phần C-1.)

(3) End Call :kết thúc cuộc gọi. Nút này
chỉ có giá trị khi cuộc gọi đã kết nối
(xem  phần C-1 và C-2)

(4) Call History : xem lại lịch sử cuộc gọi
(xem phần C-5.)

(5) Logout :đăng xuất hoàn toàn (xem
thêm phần C-6.)

(6) Pause: tạm ngưng làm việc (xem
thêm phần C-3.)

(7) Trò chuyện với Supervisor/Admin
(xem thêm phần C-4.)

(8) Thời gian thoại
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C- CHI TIẾT :
1. Gọi vào :

a) Khi có thông tin gọi vào

- Khi có thông tin gọi vào, phần danh sách đợi hiển thị

- Cửa sổ survey gồm 3 phần : Lead Information(thông tin khách hàng), History (lịch sử
survey), Questionaire(bảng câu hỏi suvey)
 Lead Information :

 Questionnaire :  bảng câu hỏi .Sau khi update bảng câu hỏi thì phần câu hỏi sẽ
được cập nhật trong phần History
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 History : hiển thị tất cả các survey mà khách hàng đã tham gia

- XCM hiển thị chi tiết XCM
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 Cập nhật thông tin phản hồi từ khách hàng. Bấm Submit để lưu lại các thông tin

 Bấm vào biểu tượng để chỉnh sửa thông tin về khách hàng

b) Nhận cuộc gọi
- Khi Agent kết nối với khách hàng thì nút status thay đổi ở trạng thái nghe cuộc gọi, nút

transfer và nút endcall hoạt động.
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c) Chuyển tiếp cuộc gọi :
- Khi muốn chuyển tiếp, bấm vào nút transfer, sau đó chọn extension muốn transfer, hoặc

chọn Other để chuyển đến Extension khác. Bấm OK để transfer

d) Kết thúc cuộc gọi :

- Bấm nút để kết thúc cuộc gọi

2. Gọi ra :

- Click vào biểu tượng để click gọi ra ngoài
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3. Tạm ngưng phiên làm việc
- Khi agent muốn tạm ngưng phiên làm việc :  nhấn nút Pause trên XAD, Agent chọn lý do

ở cột (1) ( nếu chọn lý do Other thì cột (2) sẽ hiển thị, Agent điền lý do vào) sau đó nhấn
nút Ok

- Giao diện Pause : sau khi Agent tạm ngưng làm việc sẽ không thực hiện được gọi vào/
gọi ra, và thời gian làm việc của Agent cũng tạm ngưng

- Bấm Unpause để làm việc trở lại

HOẶC
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4. Chat :

a) Giao diện :

(1) Phần chat
(2) Danh sách supervisor quản lý

b) New Message :
- Khi có tin nhắn mới, biểu tượng chat thay đổi để thông báo cho Agent
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c) Open Message
- Nhấp vào biểu tượng chat để mở tin nhắn

- Khi đang không thao tác với cửa sổ làm việc, khi có tin nhắn mới chương trình sẽ thông
báo cho agent thông qua việc làm nổi bật icon XAD

5. Lịch sử cuộc gọi :
- Nút này chỉ xuất hiện trong phần chức năng nhanh
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6. Đăng xuất
- Khi đóng cửa sổ làm việc thông qua việc click vào nút thì cửa sổ làm việc sẽ thu

nhỏ xuống thanh taskbar, khi double click vào icon, cửa sổ làm việc sẽ trở lại như cũ

Nếu agent muốn hoàn toàn đăng xuất khỏi chương trình làm việc, click vào nút ở
phần Phím chức năng
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D- THÔNG TIN LIÊN HỆ :
Mọi thông tin hỗ trợ vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

CÔNG TY TNHH CNTT ĐỒNG NHẤT – NTT NETWORKS

Tầng lửng 1, tòa nhà M-H, 728-730 Võ Văn Kiệt, P.1, Q.5, TP.HCM
[T] (+84-8) 7302 80 80 - [F] (+84-8) 7307 90 90
[HotLine] 1900 6020
[W] www.nttnetworks.com - [E] seo@nttnetworks.com

THÔNG TIN LIÊN HỆ HỖ TRỢ VÀ GIẢI ĐÁP:

Lê Thanh Hải
System Engineering Officer
Mobile: 0978 420 190
Email: hai.lt@nttnetworks.com
Ym&sky: hailt88

VƯƠNG NHẬT TÂN (Mr.)
Project Manager
Mobile  : 090 278 99 19 hoặc 097 605 60 60
Email   : tso@nttnetworks.com
Skype   : voipmart_tso
Yahoo   : nhattanv


