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4- RealTime
1 – Tempo Real
O tempo real tem uma funcionalidade similar ao Report, entretanto o foco do mesmo é nos dar uma
visão do que está acontecendo no momento, por isso o nome de RealTime, a página não precisa ser
atualizada, os dados são atualizados a cada segundo para mostrar tudo atualizado.

Acima segue a visão “Tempo Real” do RealTime, assim você terá acesso às informações mais
precisas, como por exemplo a quantidade de ligações atendidas, qual o motivo de pausa que este
agente está utilizando no momento, lembrando que aqui aparece o código da pausa, não o nome.
Além de trazer o resumo de cada fila com informações como quantos agentes estão logados,
quantos estão em pausa, quantas chamadas foram abandonadas.

2 – Tempo Real Detalhado
Da mesma forma que o Tempo Real explicado no 4.1 esta versão contém muitos detalhes sobre cada
fila, como por exemplo o tempo médio de atendimento de cada fila ou da operação, tempo de uma
pausa de um agente específico, quantidade de tempo em que o agente está ocioso, se ele está em
pausa ou não.

A tela é dividia em 4 partes:
A primeira com a menor barra da cor verde, traz todas as informações de sua operação.
A segunda com a barra um pouco maior que a anterior de cor Laranja, traz todas as informações
sobre as chamadas, separada na esquerda as chamadas receptivas e a metade da direita é das
ligações ativas.
A terceira barra um pouco maior que a anterior e de cor Rosa, traz as informações detalhadas sobre
todos os agentes de sua operação, o tempo que demoram a atender, quantidade de chamadas
perdidas, qual o status do seu agente.
A ultima e maior barra da cor Azul, traz informações sobre as ligações em andamento, estando elas
em fila aguardando o atendimento ou ouvindo a mensagem da URA para selecionar qual fila ele
deseja ir.
Além disso, esta tela também permite o monitoramento de chamadas em tempo real ao clicar no
símbolo destacado em azul; esta funcionalidade somente funciona para agentes do tipo Supervisor
ou Administrador.

3 – Tempo Real Supervisor
Como mostrado no guia do admin da 55PBX, podemos configurar um grupo de supervisão; este
grupo ajuda a deixar o realtime com uma cara diferente para que facilite achar e monitorar os seus
agentes.
Além também de filtrar os agentes por filas para que caso um agente esteja em mais de uma fila ele
tenha seus dados separados por fila além de ter a soma total deles nos relatórios de Métricas.

4 – Configurações
Para a parte de configurações temos dois botões, um em vermelho escrito Limpar RealTime
Completo e outro escrito Limpar somente agentes. Estes botões só devem ser utilizados quando
solicitado pelo Gabriel ou Renato, pois eles podem QUEBRAR O REALTIME.

