
Call Totals  
  .דף זה מראה סטטיסטיקות על השיחות

 Call ושם מקישים על Reportsנכנסים לאפליקציה ומקישים בתפריט למעלה על , כדי להכנס לדף זה

Totals ,כמו בתמונה כאן:  

  
  :ומקבלים דף כזה

  

כדי ליצור קבוצות חדשות צריך . ח שיתקבל"כאן בוחרים איזו קבוצה של שלוחות תראה בדו .1

 .Extensions Groups ושם להקיש על Adminכנס בתפריט למעלה ללה

 .ח"כאן צריכים לבחור מאיזה תאריך יתחיל הדו .2

 .ח"כאן בוחרים מאיזו שעה יתחיל הדו .3



 .ח"כאן צריכים לבחור עד איזה תאריך יהיה הדו .4

 .ח"כאן בוחרים עד איזו שעה בכל תאריך יסתיים הדו .5

ח כמו בציור "ציות מתקדמות לבחירה מה יופיע בדומקבלים אופ, Show Allאם מקישים על  .6

 :שכאן

 .Call Backח גם שיחות מסוג "יציג בדו, אם מסומן  .א

 ח גם"יציג בדו, אם מסומן  .ב

 ח גם"יציג בדו, אם מסומן  .ג

 ח גם"יציג בדו, אם מסומן  .ד

 ח גם"יציג בדו, אם מסומן  .ה

 ח גם"יציג בדו, אם מסומן  .ו

 ח גם "יציג בדו, אם מסומן  .ז

 .אפשר לסמן רק את זה, 6אופציה שבמספר בלי ללחוץ על ה .7

 .או לא, ח יקבץ את השיחות לפי הסוג שלהם ביחד"כאן מסמנים האם רוצים שהדו .8

 .ח יופיעו שיחות יוצאות"כאן מסמנים אם רוצים שבדו .9

 .ח יופיעו שיחות נכנסות"כאן מסמנים אם רוצים שבדו .10

 .ח ולהציג אותו כאן"ומקישים על הכפתור כאן כדי לאחזר את הד, אחרי שבחרנו הכל .11

  

יופיע בצד שמאל למטה של הטבלה עיגול , ח להצגה"בזמן שהמחשב מאחזר את הנתונים של הדו

  .מסתובב

  :יוצגו הנתונים בטבלה בדומה לציור כאן, בסיום אחזור הנתונים

  



תפיסה עם הכפתור השמאלי של העכבר של אחת הכותרות שבטבלה ולשחרר אותה בשורה  .0

 .תקבץ את הטבלה לפי העמודה המבוקשת הזו, הצהובה הזו

 .קיבל את השיחה/מסמן את מספר השלוחה שחייג .1

 .או אפשרות אחרת, )Incoming(מראה אם השיחה היא שיחה נכנסת  .2

 מ .3

 מ .4

 מ .5

 .זמן משך השיחה .6

 מ .7

 מ .8

 מ .9

 מ .10

אם מספר התוצאות גדול ממה שמופיע . ה שמציג את המשך התוצאות שבטבלהפס גליל .11

 .המשך הנתונים יטענו לתוך הטבלה, כאשר נגיע עם פס הגלילה הזה לסוף הטבלה, בטבלה

 .פס הגלילה של הדף של האפליקציה .12

 .סיכום של כל משך השיחות שבטבלה לפי דקות .13

 סיכום של  .14

אחרי סיום אחזור . ב מאחזר את נתוני הטבלהכאן מופיע עיגול מסתובב שמסמן שהמחש .15

 .הטבלה מתמלאת בנתונים והעיגול הזה נעלם, הנתונים

כדי להגיע להמשך . ח של הטבלה וכמה מהם מוצגים כרגע במסך"כמה שורות ישנם בדו .16

 עד הסוף למטה 11צריך להגיע בעזרת פס הגלילה מספר , אם ישנן הרבה נתונים, הנתונים

 .שבטבלה יטען על המסךואז המשך הנתונים 

כאשר מקישים . ניתן להקיש על הכפתור הכחול ולבן כאן בפינה כדי לייצא את הטבלה לקובץ .17

  :נפתחת חלונית כזו, עליו

 .צריך להקיש על המספרים שלה לפי הסדר כדי לייצא

 כפתור  .18
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