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1
1.1

Call Reporter website
Verbinding maken

Via de website www.callreporter.nl kunt u eenvoudig inloggen in uw eigen Call Reporter of volg deze link:
http://projects.solition.nl/CallReporter/CR_Viewer/CallReporter.aspx
Deze site kan zowel met Internet Explorer 7 of hoger, als Firefox bekeken worden.

1.2

Inloggen

Log in op de Call Reporter site door middels van de gebruikersnaam en bijbehorende wachtwoord welke u van
uw reseller hebt ontvangen.

Als u goed bent ingelogd ziet u onderstaande scherm
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2

Instellingen

Voor een goede werking van de Call Reporter, moet het instellingen scherm goed doorlopen worden. Pas deze
instellingen aub aan voordat de eerste inleesactie van de gespreksdata plaatsvindt.
Klik linksboven in het scherm op de rode knop ‘Instellingen’.

2.1

Instellingen – Algemeen




2.2

Regiocode – Vul hier aub de regiocode van uw telefoonnummer in. Is uw nummer bijvoorbeeld 0201234567, dan is uw regio code 020.
Landcode – Vul hier aub 31 in.
Indien u gebruik maakt van een voorloop ‘0’ om naar buiten te bellen, vul dan hier aub het juist
voorloopcijfer in.

Instellingen - Kosten (NL)

Op deze pagina kunt u de gewenste tarieven invullen die u wilt gebruiken bij het berekenen van uw
gesprekskosten.
Bij gespreksafronding kunt u ervoor kiezen om de gesprekken af te ronden naar de genoemde waarden.
D
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2.3

Instellingen – Huntgroepen

Vul hier de huntgroep namen en nummers (zowel het interne nummer als hieraan gekoppelde externe
nummer) in zoals deze in uw telefooncentrale zijn geprogrammeerd. Raadpleeg uw leverancier aub voor de
exacte gegevens.
PCA staat voor “Percentage Calls Answered”; welk percentage van de beantwoorde gesprekken zijn binnen de
ingestelde tijd beantwoord. Hier vult u die ingestelde tijd in. Vul hier aub de waarde in seconden in.

2.4

Instellingen - Kosten (INT)

Vul hier de tarieven in die u wilt hanteren voor het berekenen van de gesprekskosten naar internationale
bestemmingen. Indien u hier geen tarief invult, wordt het algemene tarief toegepast welke u hebt ingevuld bij
de Kosten (NL).
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2.5

Instellingen – Logbestanden

Als er specifieke problemen optreden zoals bijvoorbeeld het niet kunnen ophalen van gespreksdata, wordt
hiervan melding gemaakt in het logbestand.
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3

Rapporten

Klik op de middelste rode knop ‘Rapporten’.
Het maken van een rapport gebeurt in een aantal stappen. Afhankelijk van het soort rapport wat u wilt maken
worden de relevantie opties zichtbaar gemaakt.
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3.1

Toestel rapportages

De volgende rapportages zijn beschikbaar:





Samenvatting;
Gespreksdetails zonder kosten;
Gespreksdetails met kosten;
Gemiste gesprekken.

De rapportages kunnen geëxporteerd worden naar de volgende bestandsformaten:




PDF;
Microsoft Word;
Microsoft Excel.
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3.1.1

Toelichting Gespreksdetails (zonder kosten)

Onderstaand is een gedeelte van een rapportage met gespreksdetails zonder de gesprekskosten daarin
opgenomen.

Datum
Datum waarop het gesprek heeft plaatsgevonden;
Tijd
Tijdstip waarop het gesprek is begonnen;
Beller/Gebeld
Er zijn hier 4 mogelijkheden afhankelijk van het type gesprek wat is gevoerd:
Extern uit
Extern in
Intern uit
Intern in

Het toestelnummer van de gebruiker zelf.
Het nummer waarmee de beller gebeld heeft (kan ook leeg zijn als de beller zonder
nummerweergave belt).
Het toestelnummer van de gebruiker zelf.
Het nummer van de interne partij die gebruiker belt.

Gebeld nummer
Er zijn hier 4 mogelijkheden afhankelijk van het type gesprek wat is gevoerd:
Extern uit
Extern in
Intern uit
Intern in

Het externe nummer waarnaar de gebruiker gebeld heeft.
Het nummer waarnaar de externe beller gebeld heeft.
Het interne nummer waarnaar de gebruiker gebeld heeft.
Het nummer van de interne partij die de gebruiker gebeld heeft.

Gespreksrichting
Deze kolom geeft de richting van het gesprek aan:
Extern in
Extern uit
Intern in
Intern uit

Extern inkomend gesprek
Uitgaand gesprek naar extern nummer
Inkomend gesprek van een interne deelnemer van de telefooncentrale
Uitgaand gesprek naar een interne deelnemer van de telefooncentrale

Gespreksduur

De totale gespreksduur van een telefoongesprek in seconden;

Aannametijd

De tijd die is verlopen tussen het aanbieden en aannemen van een gesprek in seconden;

Wachttijd

De tijd die een gesprek in de wacht heeft gestaan in seconden;

Parkeertijd

De tijd die een gesprek in de parkeerstand heeft gestaan in seconden.
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3.1.2

Toelichting Gespreksdetails (met kosten)

Het is mogelijk om de gesprekskosten te berekenen. Deze kosten worden uitsluitend berekend over de
uitgaande, externe gesprekken. In onderstaand voorbeeld hebben we ook gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om de gesprekken naar hele minuten af te ronden.

Datum
Datum waarop het gesprek heeft plaatsgevonden;
Tijd
Tijdstip waarop het gesprek is begonnen;
Gebruiker
Dit is altijd de interne gebruiker omdat het nu uitsluitend uitgaande externe gesprekken betreft;
Gebeld nummer
Het nummer dat de gebruiker gebeld heeft;
Gespreksduur
De werkelijke gespreksduur van een gesprek in seconden;
Gespreksduur afgerond
Afhankelijk van de instelling in het menu Kosten (NL) wordt de werkelijke gespreksduur afgerond naar de
bovenliggende minuut, 5 minuten of 15 minuten, in seconden;
Kosten
De kosten worden berekend op basis van het aantal seconden van ‘gespreksduur afgerond’ met de volgende
formule: kosten = (starttarief NL)+ (seconden*gesprekstarief NL).
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3.1.3

Gemiste gesprekken

Onderstaand is een gedeelte van een rapportage met gemiste gesprekken op toestel niveau.

Datum
Datum waarop het gesprek is ontvangen;
Tijd
Tijdstip waarop het gesprek is ontvangen;
Beller
Nummer van de beller (kan ook leeg zijn als de beller zonder nummerweergave belt);
Gebeld nummer
Nummer dat de externe beller heeft gebeld;
(Richting)
Intern of Externe beller;
Opgehangen na
De tijd waarna de beller heeft opgehangen in seconden.

Pagina 11

3.2

Huntgroepen

De volgende rapportages zijn beschikbaar:





Samenvatting;
Gespreksdetails;
Gemiste gesprekken;
Verdeling.

De rapportages kunnen geëxporteerd worden naar de volgende bestandsformaten:




PDF;
Microsoft Word;
Microsoft Excel.
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3.2.1

Samenvatting

Deze rapportage geeft een samenvatting van de door u geselecteerde groep over de door u geslecteerde
periode. Selecteert u meerdere groepen krijgt u per pagina de samenvatting van één groep te zien.
In de samenvatting ziet u de volgende items:




Twee staafdiagrammen:
o Aangeboden vs gemist;
o Gemiddelden.
Een weergave van statistieken over de door u geselecteerde periode.
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3.2.2

Toelichting Gespreksdetails

Onderstaand is een gedeelte van een rapportage met gespreksdetails op groeps-niveau. In deze rapportage
kunt u geen kosten weergeven daar het alleen om inkomende gesprekken gaat.

Datum
Datum waarop het gesprek heeft plaatsgevonden;
Tijd
Tijdstip waarop het gesprek is begonnen;
Beller
Het nummer waarmee de beller gebeld heeft (kan ook leeg zijn als de beller zonder nummerweergave belt);
Gebruiker
De interne gebruiker welke het gesprek beantwoord heeft;
Gespreksduur
De totale gespreksduur van een telefoongesprek in seconden;
Aannametijd
De tijd die is verlopen tussen het aanbieden en aannemen van een gesprek in seconden;
Wachttijd
De tijd die een gesprek in de wacht heeft gestaan in seconden;
Parkeertijd
De tijd die een gesprek in de parkeerstand heeft gestaan in seconden.
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3.2.3

Gemiste Gesprekken

Onderstaand is een gedeelte van een rapportage met gemiste gesprekken op groeps-niveau.

Datum
Datum waarop het gesprek heeft plaatsgevonden;
Tijd
Tijdstip waarop het gesprek is begonnen;
Beller
Het nummer waarmee de beller gebeld heeft (kan ook leeg zijn als de beller zonder nummerweergave belt);
Gebruiker
De interne gebruiker welke het gesprek beantwoord heeft;
Aannametijd
De tijd waarna de beller heeft opgehangen in seconden.
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3.2.4

Verdeling

Onderstaand is een gedeelte van een rapportage met verdeling per kwartaal.

U kunt een ‘Verdeling’ maken met de volgende opties:
 Per kwartaal voor elk jaar;
 Per maand voor elk jaar;
 Per dag voor elke maand;
 Per uur voor elke dag;
 Per 30 minuten voor elke dag.

Pagina 16

4

Zoek op nummer

Hier heeft u de mogelijkheid te zoeken op gebeld nummer. U dient hier het nummer volledig in te voeren.
Wildcards zijn niet mogelijk. De zoekfunctie geeft zowel inkomende als uitgaande gesprekken weer.
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5

Klantcode
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