
Nowoczesny system telefoniczny niezbędny jest dla fi rm świad-
czących usługi doradcze, serwisowe lub sprzedaż za pośrednic-
twem call center lub helpdesk. W celu optymalnego zarządzania 
serwisem telefonicznym oraz monitoringu dostępnych zasobów 
ludzkich oraz materialnych, pomocna jest szczegółowa analiza 
danych w call center. 

System telefoniczny VoIP innovaphone PBX umożliwia obsługę 
wielu linii telefonicznych w centralach telefonicznych, serwisach 
Hotlines lub w call center. Ważnym aspektem w każdej fi rmie jest 
szczegółowa analiza połączeń telefonicznych w poszczególnych 
działach: ilość połączeń przychodzących i ich czasu oczekiwania 
w kolejce połączeń oraz liczba rozmówców, którzy zrezygnowali 
z kontaktu z powodu zbyt długiego czasu oczekiwania.

innovaphone Queue Monitor (iQM) gromadzi w czasie rzeczy-
wistym wszystkie informacje pochodzące z systemu telefo-
nicznego VoIP innovaphone PBX i przedstawia je za pomocą 
grafi cznego interfejsu na komputerze operatora. Aplikacja ta 
dostarcza w ten sposób szczegółowe raporty o wykorzystaniu 
infrastruktury systemu telefonicznego oraz sygnalizuje ewentu-
alne zatory lub nadwyżki w połączeniach. 

Dzięki wykorzystaniu innovaphone Queue Monitor powsta-
nie kompetentny serwis call center, który efektywnie zarząd-
za dostępnymi zasobami, przyczyniając się w ten sposób do 
zmniejszenia wydatków, optymalizacji zasobów oraz zwiększenia
zadowolenia klientów dzięki ulepszonej jakości usług.

innovaphone Queue Monitor: Prezentacja funk-
cji, panel operatora oraz wyświetlane wskaźniki
innovaphone Queue Monitor Agent
innovaphone Queue Monitor składa się z dwóch elementów. 
Główny element - innovaphone Queue Monitor - zainstalo-
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dostarczają informacji o aktualnej sytuacji systemu serwisowe-
go. Wskaźnik operatorów podsumowuje, ilu pracowników zostało 
przypisanych do obsługi serwisu telefonicznego, ilu jest obecnie 
zameldowanych lub aktywnych i jaki jest ich obecny status. 
Wskaźnik połączeń informuje, ile połączeń znajduje się w kolejce 
oraz rejestruje czas oczekiwania najstarszego połączenia.

Oprócz tego przekazuje on informacje, ilu rozmówców rozłą-
czyło się przedwcześnie. Oprócz wskaźnika połączeń dostęp-
ne są różnorodne liczniki czasowe, które sumują czas oc-
zekiwania dla wyznaczonego okresu, liczbę połączeń przy-
chodzących oraz połączeń przedwcześnie zakończonych. 
Dodatkowo wyświetlane są osiągnięte wartości średnie oraz 
maksymalne. Możliwe jest również generowanie raportów, za-
pisanie ich jako plik Excel i wysłanie drogą mailową. 

W celach szkoleniowych lub w przypadku rozmów porusza-
jących kwestie newralgiczne istnieje możliwość za pomocą 
jednego kliknięcia aktywowania funkcji nagrywania (wymaga-
na jest licencja). Z innovaphone Queue Monitor możliwe jest 
również elastyczne podłączenie dodatkowych oddziałów lub 
biur domowych. 

Ustawienie określonych limitów
W celu uniknięcia sytuacji krytycznych w systemie call center na-
leży ustalić w innovaphone Queue Monitor (iQM) wyjściowe war-
tości ostrzegawcze i alarmowe dla maksymalnego czasu ocze-
kiwania, dla połączeń oczekujących oraz dla rozmów przedwc-

ześnie przerwa-
nych. W momen-
cie przekroczenia 
limitu oczekiwania 
okno wskaźnika 
danego połącze-
nia zaświeci się na 

czerwono i wskazuje tym samym powstanie zatoru w przekazie 
połączeń. Po uregulowaniu sytuacji kolor okna w innovaphone 
Queue Monitor zmieni się ponownie na szary.

Jeśli zostanie przekroczona wartość alarmowa, na ekranie po-
jawia się grafi czna informacja, która musi zostać wyłączona 
manualnie, lub też alarm dźwiękowy, który może zostać indy-
widualnie skonfi gurowany. Dodatkowy licznik wskazuje również, 
ile razy wartości maksymalne zostały przekroczone oraz czas 
ostatniego alarmu. Raporty z przekroczenia wartości ostrze-
gawczych oraz informacje o alarmach mogą zostać wysłane 
drogą mailową do odpowiedniego organu np. do supervisora.
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■  Aplikacja SOAP, działa na komputerze z systemem operacyjnym od wersji 
Windows7

■ Niskie koszty wdrożenia i eksploatacji 
■  Aplikacja zainstalowana na stanowiskach pracy supervisora
■  Monitorowanie kolejek oraz ustalanie priorytetów w kolejności obsługi połączeń
■  Aplikacja łatwa w obsłudze 
■  Wskazuje liczbę połączeń u wszystkich agentów w kolejce połączeń 
■  Wskaźniki połączeń i liczniki gwarantują rzetelną analizę
■  Różne funkcje alarmowe i wczesnego ostrzegania  
■  Ustawienie określonych limitów 
■  Elastyczne przydzielanie określonego statusu 
■  Raporty z analiz mogą być zapisane w postaci pliku Excel lub przesłane za pośred-

nictwem poczty elektronicznej
■  Elastyczna obsługa funkcji nagrywania 

Queue Monitor:

W skrócie

innovaphone Queue Monitor

Licencjonowanie: ■  Jedna licencja na jedną kolejkę połączeń 
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