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تسجيل الدخول والملف الشخصي

تسجيل الدخول

ادخل اسم المستخدم

وكلمة المرور 

والرقم التعريفي 

الخاص بمؤسستك التي تزودك به بيفاتيل 

وإذا لم يكن لديك حساب، يمكنك التواصل مع األدمن

“Administrator” لينشيء لك حساب
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تسجيل الدخول والملف الشخصي

 الملف الشخصي

تسجيل الخروج

View Profile 

Sign out

يمكن للمستخدم إضافة وتعديل اسم المستخدم والبريد اإللكتروني

واسم الشركة 

تمكنك هذه األيقونة من تسجيل الخروج، حتى يتمكن  مستخدم

آخر من تسجيل الدخول، أو ألي سبب من األسباب. 
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تسجيل الدخول والملف الشخصي

إضافة تحويلة جديدة

يمكنك إضافة تحويلة جديدة بنفسك إلى نظام بيفاتيل وذلك من خالل تطبيق بيفاتيل

سوفت فون 

Add extension / 

 قم بمليء البيانات المطلوبة والتي يزود بها فريق الدعم الفني
لدى بيفاتيل ثم حفظ

 Add Account وبعد اختيار  

Add Account فتح القائمة واختيار
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من خالل لوحة التحكم يمكنك االطالع على الرصيد المستخدم والمتبقي لديك من الدقائق

للمكالمات الصادرة 

يمكنك االطالع على الفواتير الخاصة بمؤسستك مع شركة العالمية الحديثة لالتصاالت وتكنولوجيا

 

 االطالع على التعامالت المالية 

Dash Board - لوحة التحكم 

Outbound Calls – Inbound Calls – SMS Counter

Account Portal /

 Account Portal  الموجودة بƠ لوحة التحكم   Dash Boardالمعلومات من خالل أيقونة

  SMS والواردة والرسائل النصية القصيرة
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Dash Board - لوحة التحكم 

ولالطالع على تفاصيل التعامالت المالية يتطلب منك النظام إدخال اسم المستخدم

وكلمة المرور مرة أخرى 

فتح تذكرة دعم فني مع بيفاتيل

Need Support! – Open Ticket

إذا كان لديك مشكلة فنية في نظام بيفاتيل كول سنتر السحابي يمكنك فتح تذكرة دعم

فني من خالل هذه األيقونة 



920033333 www.bevatel.com 6

Dash Board - لوحة التحكم 

يمكنك كتابة مشكلتك أو شكواك في خانة وصف الشكوى مع إضافة رقم الجوال 

والبريد اإللكتروني الخاص بك ليتواصل معك فريق بيفاتيل للدعم الفني

لبدء محادثة والتواصل مباشرة مع إدارة بيفاتيل، يمكنك الضغط على أيقونة التواصل

الموجودة في أسفل يمين صفحة لوحة التحكم 

Open Ticket ،بعد النقر على أيقونة 

Contact US / تواصل معنا 

Dash Board



920033333 www.bevatel.com 7

Dash Board - لوحة التحكم 

يمكنك بدء محادثة معنا وإرسال رسالتك مرفقة باالسم والبريد اإللكتروني

ورقم الجوال كما هو مبين في لقطة الشاشة.كما يمكنك التواصل معنا عبر صفحاتنا

بمواقع التواصل االجتماعي واتساب، تويتر، ماسنجر، البريد اإللكتروني أو االتصال

خدمة عمالء بيفاتيل من خالل أيقونة االتصال الموجودة
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"للمدراء" Live Panel شاشة المراقبة الحية

من خالل هذه الشاشة يمكن للمدراء االطالع على حالة كل موظفي الكول سنتر، هل الموظف

متاح معه مكالمة، في فترة راحة، خارج الدوام في اجتماع، إلخ 

كما يمكن لمدير مركز االتصال تصفية التحويالت لالطالع على حالة موظف

معين وذلك بإدخال رقم التحويلة في خانة التصفية               الموجودة في أعلى صفحة شاشة 

لمراقبة الحية 

Filter
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"للمدراء" Live Panel شاشة المراقبة الحية

 Blind & Supervised Transfer تحويل المكالمات

Blind Transfer  يمكنك تحويل أي مكالمة وذلك بتحديد رقم التحويلة والنقر على أيقونة

Supervised Transfer لتحويل المكالمة إلى المشرف أو المدير ومتابعتها  أو النقر على أيقونة

لتحويل المكالمة إلى خدمة البريد الصوتي حدد التحويلة المطلوبة ثم انقر على أيقونة

Transfer to Mailbox
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"للمدراء" Live Panel شاشة المراقبة الحية

  االستماع إلى المكالمات

 يمكن للمدراء إنهاء أي مكالمة بتحديد تحويلة الموظف ثم النقر على أيقونة

يمكن للمدراء االستماع إلى أحد المكالمات الجارية بتحديد التحويلة ثم النقر على أيقونة

كما يمكنك االستماع إلى المكالمة وتوجيه الموظف بشكل خاص من خالل أيقونة

Listen & Listen and Wisper/

 Listen and Wisper

 Hang Up/إنهاء المكالمة  

  Listen

 Hang up
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لالطالع على قائمة االنتظار وتحويالت الموظفين المشغولين

يمكنك النقر على أيقونة

 Waiting List / قائمة االنتظار

Queues 

"للمدراء" Live Panel شاشة المراقبة الحية
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Reports / للمدراء التقارير

من خالل صفحة التقارير يمكن للمدراء الحصول على إحصائيات وتقارير مفصلة حول عدد المكالمات

الصادرة والمكالمات المستلمة والمفقودة ومدة كل مكالمة وعدد ساعات الدوام 

لكل موظف وغيرها من التفاصيل للحصول على تقارير مركز االتصال الخاص بك 

وتحديد تحويلة الموظف التي تريد استخالص تقارير حول مكالماته من خالل

 Select Queues

Select Agents

Selected تحديد أرقام التحويالت المطلوبة في خانة 

أوال: عليك أن تقوم بتحديد تحويلة المكالمات الصادرة أو الواردة من خالل

إصدار التقارير



920033333 www.bevatel.com 13

Reports / للمدراء التقارير

ا: تحديد المدة الزمنية التي تريد استخراج التقارير بشأنها من خالل
ً
 ثاني

Select Date Range لتحديد اليوم والشهر والسنة و 

Select Time Frame

 لتحديد الساعات اليومية

لعرض التقارير  Display Reportالنقر على

أو كما يمكنك تحديد الفترة الزمنية واختيار أمس أو اليوم أو هذا األسبوع

كما يلي -: Select Date Rangeأو هذا الشهر أو آخر 3 شهور وذلك من خالل 

 Shortcuts النقر على

 Display Report  النقر على

  اختيار  المدة الزمنية المطلوبة

لعرض التقارير

Yesterday, Today, This Week, This Month or Last Three Months

التي تريد استخراج تقارير المكالمات بشأنها تحديد الساعات واليوم والشهر

والسنة (من – إلى)

.

.
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Reports / التقارير

Display Reports / عرض التقارير

عند عرض التقارير، يمكنك اختيار عرض التقارير من خالل

إحدى هذه الخيارات-:

Distribution   (تقاير شاملة)

Answered (تقارير المكالمات المستلمة)

Unanswered (تقارير المكالمات التي لم يتم الرد عليها)

Agent (تقارير الموظف شاملة)

Search (البحث برقم التحويلة إلصدار التقارير)

Real Time (تقارير حية)
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Reports / التقارير

Distribution للمدراء"  تقارير شاملة"

  تعرض هذه الصفحة تقارير شاملة ومفصلة حول :

Received : المكالمات الواردة

Answered :المكالمات التي تم الرد عليها

 Unanswered :المكالمات التي لم يتم الرد عليها

 Abandoned :المكالمات المفقودة

 Transferred :المكالمات التي تم تحويلها

 Avg Wait :متوسط وقت االنتظار

 Avg Talk :متوسط مدة المكالمة

 Max Callers :أكبر عدد من المكالمات المستلمة في نفس الوقت

 Answ % :نسبة المكالمات التي تم الرد عليها

 Unansw % :نسبة المكالمات التي لم يترد عليها

SLA :مستوى الخدمة

Distribution by Queue / تقرير شامل للتحويلة

تعرض لك هذه الصفحة تقرير مفصل عن التحويلة المطلوبة وبشكل إجمالي

عن الفترة الزمنية التي قمت بتحديدها

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



920033333 www.bevatel.com 17

Reports / التقارير

 لالستماع إلى المكالمة أو النقر على أيقونة

االستماع إلى المكالمات واستخراج التسجيالت
من خالل تقارير النظام يمكنك االستماع إلى أي مكالمة وتحميل تسجيلها بسهولة

ثم النقر على أيقونة Play   من خالل الجدول المفصل للمكالمات الموجود أسفل صفحة التقارير

Download لتحميل التسجيل 

 Distribution by Month, Week & Day  تقارير الشهر واألسبوع واليوم

تعرض هذه التقارير إحصاءات ونسب عن مكالمات التحويلة عن الشهر واألسبوع واليوم
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Reports / التقارير

 تقارير عن الساعات

تعرض هذه التقارير متوسط إحصاءات ونسب عن مكالمات التحويلة خالل كل ساعة  بالتفصيل

Distribution by Hour

 تقارير عن أيام األسبوع

تعرض هذه التقارير متوسط إحصاءات ونسب عن مكالمات التحويلة خالل كل يوم

من أيام األسبوع

Distribution by Day of Week
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Reports / التقارير

تقرير شامل عن مكالمات التحويالت والموظفين بالتاريخ
 Detailed Distribution Report

يزودك هذا التقرير بإحصاءات مفصلة عن كل المكالمات الواردة خالل الفترة المطلوبة

بالتفاصيل التالية : 

Date : تاريخ المكالمة

Queue : رقم التحويلة

Agent : الموظف

Number : رقم المتصل

Event : حالة المكالمة

( تم الرد عليها، أم لم يتم الرد عليها، أو تم تحويلها

تم إنهائها من قبل الموظف أم تم إنهائها من قبل المتصل )

Wait Time : مدة االنتظار

Talk Time : مدة التحدث

Actions : االستماع إلى المكالمة أو تحميل تسجيلها

.

.

.

.

.

.

.

.
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Reports / التقارير

استخراج التقارير

 يمكنك استخراج التقرير الذي تريده بالصيغة التي تريدها في شيت

 Extract Reports /

Excel 

أو في ملف  

CSVأو

بالنقر على إحدى األيقونات الموجودة أعلى يسار كل تقرير               PDF
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تزودك هذه الصفحة بتفاصيل شاملة حول عدد المكالمات التي تم الرد عليها وعدد المكالمات التي

تم تحويلها ومتوسط وقت المكالمة وإجمالي وقت المكالمات ومتوسط وقت االنتظار

 تقارير المكالمات التي تم الرد عليها

 Answered Reports "للمدراء"
Service Level / مستوى الخدمة

Answered by Queue / المكالمات التي تم الرد عليها للتحويلة

Answered by Agent / المكالمات التي تم الرد عليها للموظف

Disconnection Cause / تقرير إنهاء المكالمة

/ Answered Reports by Call Length

تقرير إجمالي مدة االتصال قبل استالم المكالمة

Tranfers / تقرير المكالمات التي تم تحويلها

Answered Calls Details / تقرير مفصل عن المكالمات المستلمة

 Answered Calls: عدد المكالمات التي تم الرد عليها

 Transferred Calls: عدد المكالمات التي تم تحويلها

Average Talk: متوسط مدة المكالمة

 Total Duration: إجمالي مدة جميع المكالمات التي تم الرد عليها.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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"للمدراء" Answered Reports  تقارير المكالمات التي تم الرد عليها

Service Level / مستوى الخدمة 

يمكنك االطالع على تقارير مستوى الخدمة لعدد المكالمات التي تم الرد عليها في خالل

مدة 15 ثانية أو 30 ثانية أو 45 ثانية أو 60 ثانية أو أكثر، ونسبة هذه المكالمات من إجمالي 

عدد المكالمات التي تم الرد عليها 

ويمكنك استخراج هذه التقارير على هيئة شيت إكسيل، أو

بالنقر على إحدى األيقونات الموجودة أعلى التقرير 

PDF أو CVS

ويمكنك استخراج هذه التقارير على هيئة شيت إكسيل، أو

بالنقر على إحدى األيقونات الموجودة أعلى التقرير 

PDF أو CVS

 المكالمات التي تم الرد عليها للتحويلة

هنا يمكنك االطالع على عدد المكالمات التي تم الرد عليها من قبل كل تحويلة ونسبة

هذه المكالمات من إجمالي المكالمات المستلمة بالنظام خالل الفترة المحددة بالتقرير 

Answered by Queue /
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"للمدراء" Answered Reports  تقارير المكالمات التي تم الرد عليها

ويمكنك استخراج هذه التقارير على هيئة شيت إكسيل، أو

بالنقر على إحدى األيقونات الموجودة أعلى التقرير 

PDF أو CVS

Answered by Agent المكالمات التي تم الرد عليها للموظف

هنا يمكنك االطالع على عدد المكالمات التي تم الرد عليها من قبل كل موظف

ونسبة هذه المكالمات من إجمالي المكالمات المستلمة بالنظام خالل الفترة 

المحددة بالتقرير ويرصد هذا التقرير كافة التفاصيل التالية 

إجمالي عدد المكالمات التي رد عليها الموظف   

إجمالي عدد المكالمات التي أنهاها الموظف 

إجمالي عدد المكالمات التي استقبلها ثم حولها الموظف 

نسبة إجمالي عدد المكالمات التي استقبلها الموظف   

من إجمالي 

عدد مكالمات التي تم الرد عليها خالل الفترة المحددة للتقرير 

نسبة مدة المكالمات التي استقبلها الموظف من إجمالي

مدة المكالمات التي تم الرد عليها خالل الفترة المحددة للتقرير 

إجمالي المدة التي يتصل فيها العميل حتى يرد عليه الموظف 

إجمالي وقت االنتظار لجميع المكالمات التي استقبلها الموظف 

متوسط وقت االنتظار عن جميع المكالمات     

التي استقبلها الموظف 

أكبر فترة انتظار لمتصل على تحويلة الموظف  

 : Received

: Completed

: Transferred

: % Calls

: Talk Time

: % Talk Time

: Average Talk Time

: Ring Time

: Wait Time

: Average Wait Time

: Max Wait Time

متوسط مدة المكالمة       

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-
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"للمدراء" Answered Reports  تقارير المكالمات التي تم الرد عليها

 Disconnection Cause/تقرير إنهاء المكالمة

يعرض هذا التقرير عدد المكالمات التي أنهاها الموظف ونسبتها من إجمالي عدد المكالمات

المستلمة باإلضافة لعدد المكالمات التي أنهاها المتصل ونسبتها من إجمالي عدد المكالمات 

المستلمة 
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"للمدراء" Answered Reports  تقارير المكالمات التي تم الرد عليها

ويمكنك استخراج هذه التقارير على هيئة شيت إكسيل، أو

بالنقر على إحدى األيقونات الموجودة أعلى التقرير 

PDF أو CVS

إجمالي عدد المكالمات التي رد عليها الموظف   

إجمالي عدد المكالمات التي أنهاها الموظف 

إجمالي عدد المكالمات التي استقبلها ثم حولها الموظف 

نسبة إجمالي عدد المكالمات التي استقبلها الموظف   

من إجمالي عدد مكالمات التي تم الرد عليها خالل الفترة  

المحددة للتقرير

إجمالي مدة المكالمات التي استقبلها الموظف

نسبة مدة المكالمات التي استقبلها الموظف من إجمالي

مدة المكالمات التي تم الرد عليها خالل الفترة المحددة للتقرير 

متوسط مدة المكالمة

إجمالي المدة التي يتصل فيها العميل حتى يرد عليه الموظف 

إجمالي وقت االنتظار لجميع المكالمات التي استقبلها الموظف 

متوسط وقت االنتظار عن جميع المكالمات     

التي استقبلها الموظف 

أكبر فترة انتظار لمتصل على تحويلة الموظف  

 : Received

: Completed

: Transferred

: % Calls

: Talk Time

: % Talk Time

: Average Talk Time

: Ring Time

: Wait Time

: Average Wait Time

: Max Wait Time

تقرير إجمالي مدة االتصال قبل استالم المكالمة 
 Answered Reports by Call Length 

هنا يمكنك االطالع على عدد المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 15 ثانية

     ثانية 45 ثانية، إلخ، ونسبة هذه المكالمات من إجمالي المكالمات المستلمة خالل      

الفترة المحددة بالتقرير

 30 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
-



920033333 www.bevatel.com 26

"للمدراء" Answered Reports  تقارير المكالمات التي تم الرد عليها

يتضمن هذا التقرير تفاصيل عن الموظف الذي قام بتحويل المكالمة والموظف الذي تم تحويل

المكالمة إليه وعدد المرات التي حول فيها الموظف مكالمة إلى موظف معين 

Tranfers / تقرير المكالمات التي تم تحويلها 
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"للمدراء" Answered Reports  تقارير المكالمات التي تم الرد عليها

يزودك هذا التقرير بإحصاءات مفصلة عن كل المكالمات الواردة خالل الفترة المطلوبة

بالتفاصيل التالية : 

Answered Calls Details تقرير مفصل عن المكالمات المستلمة

تاريخ المكالمة

رقم التحويلة

الموظف

رقم المتصل

حالة المكالمة _تم الرد عليها، أم لم يتم الرد عليها، أو تم تحويلها

تم إنهائها من قبل الموظف، تم إنهائها من قبل المتصل)

مدة االنتظار

مدة التحدث

االستماع إلى المكالمة أو تحميل تسجيلها

 : Date

 : Queue

 : Agent

 : Number

 : Event

 : Wait Time

 : Talk Time

 : Actions

.

.

.

.

.

.

.

.
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تقارير المكالمات التي لم يتم الرد عليها

Unanswered Reports "للمدراء"

 تزودك هذه الصفحة بإحصائيات شاملة وُمفصلة حول العناصر التالية :

المكالمات الغير مكتملة والتي لم يرد عليها موظف خدمة العمالء

النقطاع االتصال أو رفض المكالمة أو إنشغال موظفي خدمة العمالء 

وعدم الرد عليها

هي المكالمات المفقودة بسبب إنهاء المتصل للمكالمة وهو على قائمة

االنتظار أو أثناء استماعه لرسالة الرد اآللي 

  : Incomplete Calls

: Abandoned Calls

Unanswered Calls 

Abandon Avg

Wait Before

Disconnection 

IVR أو عند إنهاء المتصل

للمكالمة قبل أن يترك رسالة صوتية بعد اختياره تحويل المكالمة لخدمة 

البريد الصوتي 

متوسط وقت انتظار المتصل قبل أن يقوم بإنهاء المكالمة

هي المكالمة التي لم يرد عليها أي من موظفي خدمة العمالء

عندما ترن على تحويلة واحدة على األقل وهي المكالمات التي

يرفضها أي من موظفي الكول سنتر وهي المكالمة المفقودة 

من قائمة االنتظار بعد انتهاء مدة االنتظار المحددة

:

:
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ويمكنك استخراج هذه التقارير على هيئة شيت إكسيل، أو

بالنقر على إحدى األيقونات الموجودة أعلى التقرير 

PDF أو CVS

تقارير المكالمات التي لم يتم الرد عليها
Unanswered Reports "للمدراء"

Service Level تقرير مستوى الخدمة

 يزودك هذا التقرير بتفاصيل شاملة حول عدد المكالمات التي المفقودة
بعد مرور وقت معين (15 ثانية و 30 ثانية و 45 ثانية، إلخ) ونسبة عدد مكالمات كل فترة

من إجمال عدد المكالمات المفقودة 

Abandoned 
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ويمكنك استخراج هذه التقارير على هيئة شيت إكسيل، أو

بالنقر على إحدى األيقونات الموجودة أعلى التقرير 

PDF أو CVS

تقارير المكالمات التي لم يتم الرد عليها
Unanswered Reports "للمدراء"

Unanswered Calls by Queueتقرير المكالمات التي لم يتم الرد عليها للتحويلة

Disconnection Cause تقرير المكالمات الغير مكتملة

يزودك هذا التقرير بتفاصيل شاملة حول جميع المكالمات الغير مكتملة

( المفقودة والتي لم يترد الرد عليها) 

المكالمات المفقودة 

المكالمات التي لم يتم الرد عليها 

نسب المكالمات المفقودة أو المكالمات التي لم يتم الرد

عليها من إجمالي المكالمات الغير مكتملة 

تاريخ المكالمة 

رقم التحويلة 

رقم المتصل 

حالة المكالمة مفقودة أم لم يتم الرد عليها 

وقت االنتظار للمكالمة 

: Abandoned

: Unanswered

: % Calls

: Date

: Queue

: Number

: Event

: Wait Time

.

.

.

.

.

.

-

.

.
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ويمكنك استخراج هذه التقارير على هيئة شيت إكسيل، أو

بالنقر على إحدى األيقونات الموجودة أعلى التقرير 

PDF أو CVS

تقارير المكالمات التي لم يتم الرد عليها
Unanswered Reports "للمدراء"

Unanswered Calls Details  تقرير شامل عن المكالمات التي لم يتم الرد عليها

يزودك هذا التقرير بتفاصيل شاملة حول جميع المكالمات المفقودة مزودة بتاريخ

المكالمة ورقم التحويلة ورقم المتصل وحالة المكالمة 
)ووقت االنتظارUnansweredWait Time  مفقودة  Abandonedلم يتم الرد عليها )

كما يزودك هذا التقرير بمعلومات ترتيب المتصل في قائمة االنتظار عند اتصاله

 (Start Position)  (End Position) وترتيبه عند إنهاء المكالمة

-
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 Agents "للمدراء"  تقارير الموظفين

تتضمن هذه الصفحة على تقارير متكاملة حول موظفي الكول سنتر

مزودة بالتفاصيل التفاصيل التالية :

Number of Agents : عدد الموظفين

Average Session Time : متوسط مدة فترة الدوام / الشيفت "الجلسة

Shortest Session Time : أقصر مدة شيفت "جلسة   

Longest Session : أطول فترة دوام/ شيفت

Total Session Time : إجمالي مدة فترات الدوام 

 Agent Availability تقرير أداء الموظف

 يزودك هذا التقرير بإحصائيات وتفاصيل شاملة حول :

Answered : عدد المكالمات التي استلمها كل موظف

Rejected : عدد المكالمات التي رفضها كل موظف  

Sessions :  عدد فترات الدوام   

Session Time : مدة الجلسات

Pauses : عدد المرات التي كان فيها الموظف غير متاح

Pause Time : إجمالي الوقت الذي كان فيه الموظف غير متاح

Talk Time : مدة المكالمات

Hold Time :  مدة تعليق المكالمات   

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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 تقارير الموظفين
 Agents "للمدراء" 

Pause Report تقرير فترات التوقف

Call Disposition by Agentتقرير مكالمات الموظفين

يتضمن هذا التقرير على تفاصيل فترات التوقف لموظفي الكول سنتر :

يوفر هذا التقرير إحصائيات حول مكالمات تحويلة كل موظف

يتضمن التقرير على التفاصيل التالية :

Reason :سبب التوقف ( فترة راحة، صالة، غذاء، اجتماع، إلخ )

Time : مدة التوقف  

Complete by the caller : عدد المكالمات التي رد عليها الموظف وأنهاها المتصل

Complete by the agent : عدد المكالمات التي أنهاها الموظف  

Transfer : عدد المكالمات التي حولها الموظف

Rejected : عدد المكالمات التي رفضها الموظف  

Failed : عدد المكالمات التي لم تصل إلى الموظف  

.

.

.

.

.
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بالنقر على إحدى األيقونات الموجودة أعلى التقرير  PDF أو CVS

 تقارير الموظفين
 Agents "للمدراء" 

Full Agent Report تقرير مفصل عن مكالمات الموظفين

يتضمن هذا التقرير على تفاصيل مكالمات جميع الموظفين، كالتالي :

Date : تاريخ المكالمة

Queue : رقم التحويلة  

Agent : الموظف

Event : حالة المكالمة ( مرفوضة، لم تصل، أنهاها المتصل، أنهاها الموظف ) 

Data : رقم المتصل   

Duration : مدة المكالمة   

ومثل جميع تقارير النظام ويمكنك استخراج هذه التقارير على هيئة شيت إكسيل، أو

 

.

.

.

.

.
-

.
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ويمكنك استخراج هذه التقارير على هيئة شيت إكسيل، أو

بالنقر على إحدى األيقونات الموجودة أعلى التقرير 

PDF أو CVS

Date : تاريخ المكالمة

Queue : رقم التحويلة  

Agent : الموظف

Event : حالة المكالمة 

Wait Time : مدة التحدث مع المتصل بالدقائق والثواني  

Talk Time : مدة المكالمة   

Number : رقم المتصل

 تقارير (البحث برقم المتصل)  أو التحويلة أو الموظف

Search - للمدراء

يمكنك البحث برقم المتصل أو التحويلة أو الموظف  لالطالع على سجل مكالمات

 Dateالخاصة بهذا الرقم مع مركز االتصال وذلك بتحديد المدة الزمنية في خانة  
Agent 

Queue
Number أو رقم الموظف في خانةوإدخال رقم المتصل في خانة 

 أو رقم التحويلة في خانة

 يمكنك استخراج تقارير شاملة حول كل متصل مزودة بالتفاصيل التالية والمبينة

في لقطة الشاشة

تم إنهائها من قبل المتصل، أو الموظف، أم كانت مكالمة مفقودة  بعد دخولها على قائمة االنتظار 

.

.

.

.

.

.

.

-
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تقارير البحث برقم المتصل
 أو التحويلة أو الموظف  

Search - للمدراء

الموجودة بالتقرير  Play كما يمكنك االستماع إلى أي من مكالمات المتصل بالنقر على أيقونة
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كما يمكنك االطالع على حالة كل موظف متاح أم مشغول أو لم يدخل على النظام

من خالل تقرير 

Queue : التحويلة

Waiting : عدد المتصلين المنتظرين (في قائمة االنتظار   

Agents : عدد الموظفين  

Logged Off : عدد الموظفين غير المتاحين  

Busy : عدد الموظفين المشغولين  

Paused : عدد الموظفين في فترة راحة  

Answered : عدد المكالمات المستلمة

Unanswered : عدد المكالمات التي لم يتم الرد عليها

Abandoned : عدد المكالمات المفقودة ونسبتها   

Avg Wait : معدل وقت االنتظار  

Avg Duration : متوسط مدة المكالمة  

Max Wait Time : أطول مدة انتظار   

تزودك هذه الصفحة بتقارير حية وتفصيلية حول تحويالت مركز االتصال

وتستعرض هذه التقارير التفاصيل التالية

 التقارير المباشرة
Real Time Reports "للمدراء"

Agent Status والذي يمكنك من خالله إظهار الموظفين المتاحين أو المشغولين.

أو غير موجودين بالنظام في الوقت الحالي 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


