
Volitelné příslušenství

Struktura výrobku
ACD Report Client (software)

- Zaznamenává informace o příchozích hovorech pro skupiny ICD (distribuce příchozích hovorů). 

- Tiskne statistiky nebo je posílá e-mailem.

- Zobrazuje historii informací o příchozích hovorech.

- Zajišťuje funkce monitorování počtu příchozích hovorů a počtu nepřijatých hovorů pro ICD skupiny, 
fronty a operátory prostřednictvím monitorování ACD (automatická distribuce hovorů).

- Zobrazuje grafy pomocí funkce grafů výkonnosti.

Funkce ACD Report Server

• Monitorování ACD

• Grafy výkonnosti

• Statistika vnějších hovorů

• Systémová statistika

• Statistika skupiny

• Statistika operátora

• Statistika na základě ID operátora

• Seznam hovorů  

• Seznam operátorů

• Přihlášení operátora

Hardware pobočkové ústředny

ACD Report Server (hardware a software)

- Ukládá data o příchozích hovorech, která jsou zobrazena ACD Report Clientem.

- Na požádání přenáší data pro ACD Report Client.

Schéma zapojení systému

KX-NCV200 

Grafy výkonnosti

ACD Monitor

ACD statistika

PBX

(KX-TDA100,

200,600)

Počítač ACD Report Client

ACD Report Server

ICD skupina

Správce

Systémové požadavky pro ACD Report Client

LAN

Tvorba hlášení 

a zobrazení 

stavu

Podporovaná verze PBX MPR

Přípojky

KX-TDA1 00/200 (V3.00 nebo novější) / 

KX-TDA600 (V3.10 nebo novější)

LAN (pro LAN je vyžadována karta CTI Link)

Podrobnosti

KX-TVM204

KX-TVM296

Karta 4 přípojných digitálních portů*

Karta modemu    

Funkce hlasové pošty

CPU

RAM (paměť)

Operační

systém

Pevný disk

Video

Komunikační 
port (LAN)

Celeron 1.0 GHz

256 MB RAM

Windows 2000 Professional SP4

Window XP Home Edition SP2

Windows XP Professional SP2

2 GB volného prostoru

1024 x 768

10BaseT

Pentium4 1.6 GHz nebo rychlejší

512 MB RAM nebo více

Windows XP Home Edition SP2 

Windows XP Professional SP2

5 GB volného prostoru

1280 x 1024

100BaseT nebo vyšší

DoporučenéMinimálníPoložka

0 až 24

PBX Panasonic řady KX

2 až 5 číslic (programovatelné)

Datová linka rozhraní DPT

Max. 1 000 hod

Max. 1024

Neomezený

1 až 360 s (programovatelné)

1 až 30 dnů nebo neomezeně (programovatelné)

1 až 60 min nebo neomezená (programovatelné)

Hlášení:

• zákaznických služeb • e-mailem • hovorového účtu

• využití portů • využití pevného disku

• využití hlasové schránky • faxových přenosů

• informačních hlasových schránek

• statistiky zpracování hovorů

• stavu zpráv • nastavení uživatelů

• bezpečnostních informací

• hodinové statistiky

Modulární konektory 

(4drátový vodič)

Rozhraní USB, rozhraní LAN

Počet portů

Připojitelné PBX

Číslování poboček

Kontrolka nové zprávy

Kapacita záznamu

Počet hlasových schránek 

(včetně schránek System Manager 

a Message Manager) 

Počet vzkazů

Osobní uvítací hlášení

Doba uchování vzkazu

Maximální délka vzkazu

Hlášení aktivity

Přípojky telefonní linky

Datový port

* Nutná jen pro funkce hlasové pošty

9P
BX

-0
6-

LT
NC

V

ACD REPORT SERVER KX-NCV200

2007

KX-NCV200

ACD Report Server byl navržen proto, aby poskytl 

uživatelům pobočkových systémů Panasonic jako 

např. KX-TDA100/200 a KX-TDA600 vyspělé funkce 

call centra. Patří k nim užitečné funkce monitorování 

v reálném čase, hlášení o výkonnosti call centra 

a přihlášení operátora.

O získání či ztrátě nového zákazníka  může často 

rozhodnout jediný telefonní hovor. Řešení call centra 

Panasonic je zárukou, že každý telefonní hovor bude 

obsloužen k vaší spokojenosti.



Systémová statistika

ACD Monitor

Čítač indikuje stav 

každé položky

Statistika operátora

ACD statistika

Data o zákaznících
Grafy výkonnosti

Funkce monitorování, statistik i analýzy dat vám umožní 
efektivněji řídit svou firmu a dosáhnout větší spokojenosti zákazníků

ACD (Automatická distribuce hovorů) monitorování

Statistiky vnějších hovorů / systémové statistiky

Monitorování v reálném čase

 Monitorování v reálném čase

Pro optimalizaci správy běžného call centra je životně důležitá dokonalá znalost 

skutečné provozní výkonnosti. ACD Report Server Panasonic umožňuje správci 

monitorovat parametry, jako je počet aktivních hovorů, stav operátorů, stav front 

hovorů a výkonnost operátorů/skupin.

Příklad) příchozí hovory, hovory čekající ve frontě, ztracené hovory, hovory celkem, 

přijaté hovory, přihlášení operátoři, atd...

Grafy výkonnosti

Analýza v reálném čase

Hlasová pošta

Analýza v reálném čase

Seznam statistik

D a l š í  f u n k c e   

Řešení běžného call centra Panasonic také nabízí funkci statistik pro detailní analýzu, která je nutná pro zlepšení výkonu call centra. Tato funkce umožňuje uživatelům vytvářet 

informační statistiky o hovorech. Poskytováno je následujících 5 účinných statistik.

Statistika skupiny

Ve statistice skupiny je zobrazen přehled za vybranou 

ICD skupinu. Správce tak může získat přehled o stavu 

každé skupiny.

Statistika operátorů

Ve statistice operátorů je zobrazen přehled vybraných 

operátorů call centra. Správce tak může získat přehled 

o stavu každého operátora i alokace zdrojů.

Statistika na základě ID operátora

Statistika na základě ID operátora zobrazuje přehled 

vybraných operátorů. Operátoři jsou vybíráni podle ID 

operátora. Správce tak může získat přehled o stavu 

každého ID operátora.

V každém statistice jsou zobrazeny níže uvedené 

informace:

- doba přihlášení,

- celkový čas stavů operátora, jako je volný, obsazený, 

 přestávka a zotavení,

- počet příchozích hovorů,

- počet přijatých hovorů,

- počet ztracených hovorů.

Statistika vnějších hovorů

Správce získá informace o vnějších hovorech, kumulované za dané období.

Jedná se o následující informace:

- příchozí hovory distribuované do ICD skupin,

- příchozí hovory distribuované do ICD skupin, které však nebyly přijaty,

- příchozí hovory distribuované konkrétním pobočkám, 

- odchozí hovory.

Systémová statistika

Následující statistiku lze vytvořit podle 

potřeb uživatele. V systémové 

statistice je uveden přehled za celý 

systém, kumulovaný za dané období.

Správa operátorů s použitím ID operátorů
ACD Reports Server nabízí funkce pro správu operátorů s použitím 

ID operátorů. Každý operátor je vybaven jednoznačným kódem, který 

se označuje jako „ID operátora”. Při započetí práce se operátoři 

přihlašují do systému kromě zadání svého přihlašovacího čísla ještě 

zadáním svého ID operátora. Díky této funkci získá správce 

statistiku o každém operátorovi místo o pouhé pobočce.

Data o zákaznících
Tato funkce uživateli umožňuje registrovat do databáze informace 

o volajícím, upravovat je a případně mazat. Zobrazí také veškeré 

informace související s volajícím. Zde je příklad okna uživatelských 

dat.

ACD monitorování

KX-NCV200 též nabízí praktickou funkci hlasové pošty, shodnou s typem KX-TVM200.

Kombinace ACD Report Serveru se systémem hlasové pošty představuje novou úroveň komunikace.

Grafy výkonnosti
Počet příchozích a odchozích hovorů a kumulovaná data hovorů monitorovaná funkcí ACD Report Client lze zobrazit 

ve formě grafu. Uživatelé si mohou tento formát také přizpůsobit a vybrat data pro vytvoření vlastního grafu. 

Takto vzniklé grafy výkonnosti jsou schopné svými změnami reagovat na probíhající stav. Tato funkce zobrazuje stav 

hovorů i operátorů prostřednictvím statistických a srovnávacích grafů na základě informací, monitorovaných klienty 

ACD hlášení.

Správce pak může uvažovat o vhodné alokaci operátorů.

Příklady grafů výkonnosti jsou uvedeny zde.

Graf výkonnosti ICD skupiny

Stav jednotlivých operátorů

Detaily statistik a plánování

Na níže uvedené obrazovce ACD statistik lze vytvořit 

statistiku, nastavit její detaily a naplánovat čas 

doručení.

Výkonné funkce ACD (Automatická distribuce hovorů) 
systému KX-TDA

KX-TDA se dodává s různými typy flexibilních systémů distribuce 

hovorů tak, aby vyhovoval požadavkům každé firmy. Pro každou 

skupinu poboček s flexibilním řazením do front a posloupností 

zpráv jsou k dispozici funkce UCD (jednotná distribuce hovorů), 

vyřizování podle priority, současné vyzvánění a VIP hovor. Použít 

lze rovněž režim „Nejdéle volná pobočka”. (*) Jednotliví uživatelé 

poboček ve skupině mohou stiskem tlačítka změnit svůj stav, 

např. přihlášení/odhlášení nebo zotavení, a tak zvýšit 

produktivitu skupiny. Pro další flexibilitu zpracování příchozích 

hovorů lze funkce „Přetečení” a „Busy-on-Busy” přizpůsobit jako 

záchytné směrování.

Abyste nezmeškali hovor, který může znamenat další obchodní 

příležitost, nabízí KX-TDA několik voleb „zálohování hovoru”, 

jako je „Spěšné přepojení” atd.

Nastavení všech těchto všestranných a hodnotných funkcí 

v KX-TDA je snadné a jednoduché. Díky KX-TDA můžete 

bezprostředně po propojení  KX-NCV200 s TDA využívat 

nejrůznější užitečné ACD statistiky, monitorování operátorů 

a skupin operátorů a mnoho dalšího. Je to neuvěřitelné, ale mezi 

pobočkovou ústřednou a ACD Report Serverem není prakticky 

zapotřebí žádné programování. Vše lze skutečně jen „připojit 

a spustit”!

(*): Vyžaduje doplnění přídavnou kartou (TDA'920).

Seznam statistik

Hlasová pošta


