Call Back functie in Verint
What?
De callback functie in Verint laat de agent toe om het terugbellen van de klant te plannen.
De collega kan ervoor kiezen om zelf de klant op te bellen of om de activiteit te ‘re-assignen’
aan een andere collega (verint gebruiker).

Why?
Soms geeft een klant zelf aan dat hij op een bepaald moment wil gebeld worden.
Soms neemt de klant niet op maar wil je het op een ander moment proberen.
Soms kan je zelf de klant niet helpen maar een collega wel..je prikt een bel-afspraak voor de
klant met je collega.
…

How?
Vanuit het customer profile heb je altijd toegang tot de customer callbacks die jij of een andere
collega heeft aangemaakt.

Een nieuwe callback kan van hieruit aangemaakt worden, klik ‘add’

Kies tijdstip, telefoonnummer en voeg een woordje uitleg toe.
Indien je zelf de callback zal behandelen klik je rechtsonder op ‘confirm’
Indien je het wil toewijzen aan iemand volg je deze stappen:
Klik ‘assign’

Klik op ‘more options’:

Kies de collega in kwestie via tabblad ‘agent’ EN kies een Queue via dat tabblad.
Het is héél belangrijk om ook een queue te kiezen want anders zal de collega de callback niet
te zien krijgen

Je krijgt wellicht deze melding te zien, kies ‘force reassign’:

Klik op ‘confirm’ rechtsonder:

Hoe call backs behandelen?
Callbacks die aan jou werden toegewezen zullen op je Home page komen te staan.

Maar je kan ook in de worklist het ‘Type’ ‘Callback’ kiezen en behandelen wat aan jou of de
queues die je beheert werd toegewezen.

Alternative use of:
Sommige processen kunnen niet in één beweging worden uitgevoerd door de coworker.
Denk aan de “backto5k” procedure. Of een adreswijziging waarbij na aanpassing iets moet
worden toegestuurd.
De callback functie kan ook als een reminder tool gebruikt worden.

Telefonische - afspraak planner
CFR aanpassingen van de callback functie op de site.
Indien klanten wensen opgebeld te worden (telefonische afspraak) kan dit natuurlijk ook met
deze tool zo worden ingepland (indien ze al klant zijn – callback functie voor prospects is heden
niet mogelijk)

