
innovaphone Reporting to aplikacja wykorzystywana do szyb-
kiej i łatwej analizy połączeń telefonicznych. Istotne informa-
cje dotyczące ruchu telefonicznego w fi rmie dostarczane prze-
dstawiane są w przejrzysty sposób. Za pomocą indywidualnie 
konfi gurowalnych fi ltrów istnieje możliwość generowania usta-
wień raportowania wg indywidualnych potrzeb i wybranych kon-
fi guracji. Dane aktualizowane są w czasie rzeczywistym, mogą 
być w dowolnym czasie zapisane, eksportowane i drukowane.

Aplikacja Reporting działa na bazie systemu innovaphone 
Linux Application Platform, która dostępna jest w bramach 
innovaphone serii 11 (IP3011, IP811, IP0011), bramie innova-
phone IP6010 serii 10 lub w serwerze w środowisku VMware. 
Rozwiązanie Reporting opiera się na informacjach uzyskanych 
z Call Detail Records (CDR). 

Ważne funkcje:
Raport połączeń dla poszczególnych użytkow-
ników PBX lub też dla grupy użytkowników
Za pomocą pola „Raporty” innovaphone Reporting istnieje 
możliwość bezpośredniego dostępu do analizy połączeń telefo-
nicznych w fi rmie. Po wpisaniu nazwy objektu (np.osoby), dnia 
lub też wybranego przedziału czasowego zostaną wyświetlone 
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wszystkie rozmowy telefoniczne zarejestrowane w PBX. Dodatkowa 
konfi guracja umożliwia identyfi kację numerów zewnętrznych za 
pomocą centralnego katalogu LDAP, w razie konieczności dane 
mogą zostać zakodowane. W przypadku wyszukiwania informac-
ji bez podania konkretnych danych (np.nazwy objektu) wyświet-
lone zostaną wszystkie połączenia telefoniczne zarejestrowane 
w PBX. Wyniki wyszukiwania mogą zostać oczywiście dowolnie po-
grupowane wg daty lub objektów.

Generowanie indywidualnych fi ltrów np.w przypad-
ku dużej ilości zapytań
W aplikacji  innovaphone Reporting możliwe jest indywidualne
generowanie fi ltrów. W polu „Confi g” istnieje możliwość konfi -
guracji ustawień w celu analizy połączeń dla wielu różnych ob-
jektów lub numerów telefonicznych lub też dla wybranej grupy 
użytkowników zdefi niowanych w PBX. Opcjonalnie możliwa jest 
analiza połączeń w zależności od ich statusu (brak odpowie-
dzi, odebrane, nieodebrane, zajęte, brak połączenia) lub typu 
(przychodzące, wychodzące i przekierowane). 

Po zapisaniu ustawień fi ltra, dostępny jest on w rozwijalnym 
menu „Raporty”. Ponadto generowane mogą być raporty całego 
systemu PBX lub wybranych oddziałów lub lokalizacji. 



Obsługa wielu podmiotów za pomocą jednego 
rozwiązania
W innovaphone Reporting możliwe jest zdefi niowanie wa-
runków dostępu do raportów oraz generowanie indywidual-
nych fi ltrów. Tak więc kilku klientów może niezależnie od siebie 
korzystać z tej samej aplikacji Reporting i mieć wgląd tylko do 
tych informacji, które są dla nich ważne. Typowym przypad-
kiem użycia jest np. hosting.

Archiwizacja raportów
Wygenerowane raporty mogą być w dowolnym momencie za-
pisane lub wydrukowane. Użytkownik może wybrać pomiędzy 
plikami PDF, XML lub CSV.

Bezpieczeństwo danych
Nie tylko wyszukiwanie wybranych raportów może zostać zas-
zyfrowane, zapewniona może być również anonimowość dost-
arczonych danych. W tym celu ostatnie trzy cyfry wykonanych 
połączeń, jak również nazwy objektów w przypadku połączeń 
wewnętrznych zostaną ukryte ze względu na ochronę prywat-
ności.

 
Licencjonowanie
Aby móc korzystać z aplikacji innovaphone Reporting wymaga-
na jest jedna licencja na port i jedna licencja Reporting dla każ-
dego użytkownika. Licencja będzie pobierana, jeśli funkcja zost-
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anie skonfi gurowana z użytkownikiem centrali PBX niezależnie od 
użytkowania. Funkcja „Floating” nie jest dostępna. Wersja licencji 
Reporting musi być taka sama lub wyższa niż wersja oprogramo-
wania centrali PBX. 

Języki dostępne w aplikacji
Aplikacja innovaphone Reporting dostępna jest w następujących 
językach: niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim, polskim, 
rosyjskim oraz czeskim. 
Inne języki niż wyszczególnione powyżej dostępne są na 
zamówienie.
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■  Przejrzysta i prosta w użyciu aplikacja do analizy połączeń w obrębie innovaphone 
PBX

■ Generowanie indywidualnych filtrów raportowania
■ Aktualizacja raportów w czasie rzeczywistym
■  Możliwe bezpośrednie wyszukiwanie i tworzenie raportów
■  Archiwizacja wyników raportowania w każdej chwili w plikach PDF, HML oraz CSV, 

ich eksportowanie oraz drukowanie
■ Zapewniona anonimowość dostarczonych danych
■  Obsługa wielu podmiotów za pomocą jednego rozwiązania: kilku klientów może 

korzystać z tej samej aplikacji Reporting 

Reporting:

W skrócie

■  innovaphone Linux Application Platform, która zainstalowana zostanie na bramkach 
innovaphone serii 11 (IP3011, IP811, IP0011), bramie innovaphone IP6010 serii 10 
lub w serwerze w środowisku VMware

Wymagania techniczne:

innovaphone Reporting

Licencjonowanie: ■  Jedna licencja na port i jedna licencja Reporting dla każdego użytkownika
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