
innovaphone Reporting biedt een snel en eenvoudig overzicht 
van de  communicatie binnen een bedrijf. Het levert alle relevan-
te informatie over het belgedrag en toont deze op een overzich-
telijke manier. Door middel van verschillende groeperingmoge-
lijkheden en gericht gebruik van fi lters kunnen op maat ge-
maakte reports gegenereerd worden. De gegevens worden in 
real-time bijgewerkt en kunnen op ieder moment opgeslagen, 
geëxporteerd en ook afgedrukt worden. 

innovaphone Reporting is gebaseerd op het innovaphone Linux 
Application Platform, dat op de innovaphone gateways uit de 
11-reeks (IP3011, IP811, IP001) of op de innovaphone gateway 
IP6010 uit de 10-reeks of op een VMware-gebaseerde server 
loopt. Het functioneert op basis van een database, waarin de call 
detail records (CDR) van de innovaphone PBX verwerkt worden.  

Belangrijke kenmerken:
Gespreksgegevens van afzonderlijke PBX deel-
nemers of van groepen
Onder „Reports“ kunnen directe gespreksgegevens opgevraagd 
worden. Na het invoeren van een objectnaam (bijv. een perso-
on) en de gewenste datum of periode worden alle  gesprekken 
getoond die in die tijd via de PBX gevoerd zijn. Afhankelijk van 
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de confi guratie kunnen ook externe telefoonnummers d.m.v. een –
eventueel ook te versleutelen – query via een centraal LDAP-
telefoonboek geïdentifi ceerd en getoond worden. Wanneer geen 
objectnaam ingevoerd wordt, toont innovaphone Reporting alle ge-
sprekken van de PBX. De resultaten kunnen naar wens naar datum 
of object gegroepeerd worden. 

Genereren van individuele fi lters, in het bijzonder 
voor veel voorkomende queries
Met innovaphone Reporting is het mogelijk individuele fi lters 
te genereren. Onder „Confi g“ kan men een query met meer-
dere objecten of nummers defi niëren of een in de PBX gedefi -
nieerde groep kiezen. Het is ook mogelijk alleen gesprekken met 
een bepaalde gespreksstatus (geen antwoord, doorverbonden, 
in gesprek, geen verbinding) of een bepaalde gespreksrichting 
(binnenkomende, uitgaande of doorverbonden gesprekken) te 
analyseren. 

Het fi lter kan onder „Reports“opgeslagen worden, waar het in het 
pulldown menu getoond wordt. De reports kunnen zowel voor 
het hele PBX-systeem als alleen voor bepaalde delen van het 
systeem/fi lialen gegenereerd worden. 



Multi tenancy
Met innovaphone Reporting is het mogelijk specifi eke gebrui-
kerstoegangen en fi lters te defi niëren. Hierdoor kunnen meer-
dere cliënten onafhankelijk van elkaar dezelfde reporting-appli-
catie gebruiken en ook de alleen voor hen relevante informatie 
bekijken. Dit maakt het tool uitstekend geschikt voor het ge-
bruik binnen bijv. een hosting scenario.

Opslaan van resultaten
De gegenereerde resultaten kunnen op ieder moment opgesla-
gen worden. De gebruiker heeft hierbij de keuze tussen een 
PDF-, XML- of CSV-bestand of hij kan de gegevens direct laten 
afdrukken.

Beveiliging
Naast het versleuteld opvragen van de reports is er ook de mo-
gelijkheid de resultaten anoniem weer te geven. Hierbij worden 
de laatste drie cijfers van gebelde telefoonnummers, en bij in-
terne gesprekken de bijbehorende namen, om privacy redenen 
verborgen.

 
Licensering
Voor innovaphone Reporting is één poort-licentie en één Re-
porting-licentie per user benodigd. De licentie wordt afgeboekt 
zodra de functie voor een user in de PBX geconfi gureerd is – 
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onafhankelijk van het gebruik (geen fl oating)! De versie van de 
Reporting-licenties moet groter of gelijk zijn aan de versie van de 
PBX software die gebruikt wordt. 

Ondersteunde talen
De innovaphone Reporting ondersteunt momenteel de volgen-
de talen: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Pools, Russisch, Tsje-
chisch. 
Overige talen op aanvraag
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■  Eenvoudig en overzichtelijk tool om belverkeer binnen innovaphone PBX te 
analyseren

■ Individuele filters genereren
■ Reports worden in real-time bijgewerkt 
■  Directe queries mogelijk
■  Reports kunnen op ieder moment opgeslagen (PDF-, XML- of CSV-bestand), 

geëxporteerd of afgedrukt worden
■ Reports kunnen anoniem worden gemaakt
■  Multi tenancy: meerdere cliënten kunnen onafhankelijk van elkaar dezelfde 

reporting-applicatie gebruiken 

Reporting:

In één oogopslag

■  innovaphone Linux Application Platform, dat op een innovaphone gateways uit 
de 11-reeks (IP3011, IP811, IP001) of op de innovaphone gateway IP6010 uit de 
10-reeks of op een VMware-gebaseerde server loopt

Vereiste:
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Licensering: ■  Eén poort-licentie en één Reporting-licentie per user
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