
MyCalls תוכנת 
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 מבוא

 ?MyCallsמה זה ▐
 

 מודולים▐
 

 רישיונות▐
 

 התקנה פשוטה▐
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 ? MyCallsמה זה    

  

 

MyCalls הינה מערכת ניהול ורישום שיחות 

 
MyCalls מספקת פרטים ונתונים עבור פעילות השיחות הנכנסות והיוצאות. 

 

לשפר את ההוצאות  המערכת מספקת מידע ברור ויעיל עבור עלויות שיחות ובכך עוזרת. 

 

ניהול מערך הטלפוני בעסק דרך המחשב וקבלת מידע שוטף 

 

 

 

 
  – MyCallsתכונות עיקריות 

 

חיובים 

רישום שיחות 

דוחות 

סטטיסטיקות 

התרעות 
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 MyCalls    -מודולים 

▐MyCalls Basic  

 סטטיסטקה זמן אמת( מבוססSMDR) 

הפקת דוחות בסיסיים 

רישום וחיוב שיחות 

משתמש אחד 
 

▐MyCalls Call Manager  

 כל התכונות הקיימות בMyCalls Basic  ועוד-  

 הערות לשיחות•

 שיחות שלא חזרו אליהם•

 מכולל דוחות אוטומטי•

 סידור חלונות מידע לפי בחירה ונוחות•

 התרעות•

 דוחות וסטטיסטיקה עבור איכות השרות•

 

 מבט כללי

▐ Call Manager  תוספות 

▐  תוספת משתמשים

▐  תוספת אתרים נוספים
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 המנהל יכול לבחור את מיקום החלונות בגמישות רבה וללא/ המשתמש ▐

 .הגבלה

 MyCalls Basic גמישות חלונות
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 סוגי שיחות▐
 שיחות נכנסות שנענוInc –  

 שיחות נכנסות שהועברוInc Tfr –  

 שיחות יוצאותOut –  

 שיחות יוצאות שננטשוOut Abd –  

 שיחות נכנסות שננטשוInc Abd –  

 שדה חיפוש כולל סינון לפי פרמטרים▐

 

 רישומי שיחות

 

 לחץ על האייקון       על מנת לנעוץ את▐

 .החלון במסך הראשי

 

 טור/בחירת עמודה▐

 

MyCalls Basic 
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 מגוון רחב של דוחות מוכנים לבחירה▐

 

 חברה/הוסף וסנן רשימת שלוחות למחלקה▐

 

 פעילות ספציפית/התאם את הדוח למידע▐

 

 בנה את הפורמט שלך עבור דוח▐

 

 תיקיית דוחות▐

 

 MyCalls Basic דוחות
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 MyCalls Basic דוח דוגמא
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 דוח דירקטוריון

 סקירה של הנתונים וסטטיסטיקה עיקרית עבור פעילויות שונות▐

MyCalls Basic 
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 קידומות עם עלויות שונות בהתאם לאזורי חיוג ועוד, תעריפים לדקות שיחה▐
 

 קידומות וזמני שיחות, הפקת דוחות חיובים על תעריפים▐
 

 הגדרת תעריפים שונים למחלקות או לחברות▐

 

 (לא פעיל בישראל)הגדרה לחישוב מיסים ▐
 

 ייצוא וייבוא תעריפים מקבצים▐
 

 הגדרת תעריפים לפי מפעיל או ספק קווים▐
 

 

 

 MyCalls Basic חיובים ועלויות
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   MyCalls - Call Manager 

  Call Managerתכונות
 

  -ועוד  MyCalls Basicכל התכונות הקיימות ב ▐
 

 הוספת הערות▐

הוספת הערה לכל רשומת שיחה בנפרד 

ההערה תוצג גם במקרה של חיפוש וסינון 
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  Call Manager  (המשך)תכונות  

 חזרה לשיחות שננטשו▐

דיווח על שיחות ננטשות שטרם חזרו אליהם 

הגברת רמת השרות על ידי מעקב על כל השיחות שננטשו 

 .המערכת תתזכר אתכם לעשות זאת באופן אוטומטי* 
 

 הפקת דוחות אוטומטית▐

להדפסת דוחות באופן אוטומטי לוח זמנים 
 

 דוחות והתרעות באמצעות דואר אלקטרוני▐

קבלת התרעות על פעילויות חריגות במערכת. 
 

 תכונה זו שולחת" הפקת דוחות אוטומטית"יחד עם 

 על בסיס שבועי דוחות שהוגדרה מראש

 

  

 

Call Manager 
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 התאמת חלונות▐

 ניתן להציג פריסה של ריבוי חלונות מותאמים אישית

המערכת מאפשרת להציג מגוון של חלונות הכוללים זמני אמת על פי דרישה ומידע רלוונטי. 

סטטיסטיקות ועריכת המידע להצגה, הצגת זמנים. 

 

 

 

דוגמא צילום מסך  

 

 

 

 Call Manager  Call Manager  (המשך)תכונות  
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 תצוגה דינמית▐
 

  

 SQL  /XMLיבוא מידע אודות פעילות מוקד ממאגר מידע חיצוני ▐

 .והצגתו בחלק אינטגראלי מהמערכת
 

 

  

Call Manager   (המשך)תכונות  Call Manager  
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 התראות▐
 

 דיווח משופר וסטטיסטיקה  ▐

 

 

In  תוספת לתוכנתMyCalls – Call Manager 
 

 (רישיונות)תוספות ▐

הוספת משתמשים נוספים. 
 הוסף משתמשים נוספים והגדר הרשאות לכל משתמש באמצעות כלי ניהול  

 המשתמשים
 

(מרכזיות)ריבוי אתרים MyCalls Enterprise -   

 .לשליטה מאוחדת על כל הסניפים MyCallsהוספת אתרים לתוכנת 

Call Manager   (המשך)תכונות  Call Manager  
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Call Manager 

WAN 

   MyCalls Enterprise -ריבוי אתרים  

 

 :תכונות
 

▐MyCalls Call Manager   ועוד: 

ריבוי אתרים מרוחקים 

 מרכזיות  100תמיכה בעדSL1000 

 הצגת מידע זמן אמת והפקת דוחות לכל הארגון 

 .או לכל אתר בנפרד
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 רישיונות

 ניתנת למשך שנה ללא תשלום  MyCalls Basicתוכנת 

 :בתום השנה הלקוח יכול להחליט 

 .ולהמשיך את הפעילות כרגיל  MyCalls Basic לרכוש רישיון ללא ל▐

MyCalls SL – Basic   רישיון  (EU300010)  

 או
 

 MyCalls - Call Managerלרכוש רישיון  ▐

MyCalls SL - Call Manager        רישיון(EU300011)    
 

 ניתן לרכוש רישיון למשתמשים נוספים, בנוסף

  תוספת משתמשים לתוכנתMyCalls – Call Manager   רישיון(EU300012) 

  
 

 תוספת ריבוי אתרים ושדרוג

 תוספת אתרים לתוכנתMyCalls – Call Manager  רישיון  (1x  EU300013) 

 .כל הרישיונות ניתנים להתקנה בכל עת•



Page 19 © NEC Nederland B.V.   2011 SL1000 Sales Support Training 

 ניתנת להתקנה בכמה שלבים פשוטים MyCallsתוכנת 

 Windows XP,Windows7, Windows 2000ניתן להתקין על מערכות הפעלה ▐

 .פנימית קבועה למחשב IPיש להקצות כתובת ▐

 .500Gbמינימום  –כונן קשיח ▐

 (  UPS)השרת ליחידת על פסק / יש לחבר את המחשב▐

 דרישות מערכת
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 תשאב את המידע MyCallsלאחר ההתקנה תוכנת ▐

 הנדרש מהמרכזיה

 

 

 

 

 

בהמשך כאשר המידע הועבר לתוכנה מתחיל תהליך ההטמעה וההתאמה ▐
 לארגון

 

 הגדרה והטמעת המערכת
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 ,שלוחות, קווים, הגדרת קבוצות, התהליך כרוך בעדכון תעריפים ועלויות במערכת▐
 .מחלקות וחברות

 

 .מוכנה לשימוש MyCalls ובסופו של דבר מערכת ה▐

 

 

 

 

 הגדרה והטמעת המערכת



Lonestar systems tech 
 לונסטאר סיסטמס טק

 

:טלפון 09-9746655  

:פקס 09-9746677   

www.Lonestar-sys.co.il 

 

 

 


