innovaphone online hulp
Functionaliteiten van innovaphone
Voice Recording

innovaphone Voice Recording
De innovaphone Voice Recording software is voor
professioneel gebruik ontwikkeld. De oplossing dient alleen
door getraind personeel bediend te worden.

De configuratie en het onderhoud dienen uitsluitend door
gekwalificeerde technici uitgevoerd te worden!

Houdt u er rekening mee dat sommige functies in uw configuratie uitgeschakeld kunnen zijn, en de
weergave daardoor af kan wijken!
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Overzicht

(1) Logo, versie wordt getoond wanneer men met de muis eroverheen gaat, met de muis er op klikken om
volledige fabrikantinformatie te zien
(2) Naam van de player
(3) Opent dit Help-document
(4) Opent de configuratie (eventueel paswoord vereist
(5) Minimaliseert de player
(6) Sluit de applicatie (na bevestiging)
(7) Zoeken, markering wanneer functie actief is
(8) Afspelen, markering wanneer functie actief is
(9) Recorder monitor, toont operationele status v/d recorder, en maakt reset mogelijk in geval van storing
(10) Reporting details, toont details v/h gesprek
(11) Integriteit v/d opname, geeft aan of het bij de opname om het origineel of een gemanipuleerde versie gaat
(12) Opmerking agent
(13) iQM integratie, toont verloren gegane oproepen en maakt terugbellen mogelijk
(14) Audio controle en instelling
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Weergave
Het aantal functionaliteiten van de player kan in de configuratie beperkt worden. Bovendien kan de user
informatie die hij niet nodig heeft verbergen.

(1) Player details
(2) Audio details
(3) Record details
(4) Tabel/bestandslijst opnames
(5) Memory details

Zoeken

(1) Basis jaar-en maandfilter
(2) Dag (leeg = alle)
(3) A Deelnemer (kan ook al in de
configuratie vastgelegd worden),
wildcard mogelijk
(4) B Deelnemer, wildcard mogelijk
(5) Opnames tonen aan/uit
(6) Toon alle gespreksrichtingen
(7) Filter alleen binnenkomende oproepen
(8) Filter alleen uitgaande oproepen
(9) Sorteer van oudste naar nieuwste
opname of omgekeerd
(10) Alles selecteren
(11) Aantal gevonden opnames
(12) Aantal geselecteerde opnames
(13) Bestandsgrootte
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Besturing

(1) Schakelt tussen Mediaplayer en Recording Player
(2) Laatste opnames bovenaan, alleen essentiele
bedienelementen zichtbaar (noodoproep modus)

Opname beheer

(1) Opname wissen
(2) Opname verplaatsen
(3) Opname kopieren
(4) In player opgeslagen opname exporteren
(5) Geselecteerde opname; dubbelklik= afspelen
(6) Scrollbar, verschijnt automatisch indien nodig
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Afspelen
(1) Start afspelen
(2) Pauze
(3) Stop
(4) Uitwerpen, eventuele playlist wissen en
zoekmodus aan
(5) Snel vooruit
(6) Snel achteruit
(7) Volgende opname in lijst
(8) Vorige opname in lijst
(9) Herhaal, bij playlists complete lijst afspelen
(10) Attentiesignaal tussen opnames

(1) Verstreken afspeeltijd
(2) Afspeelpositie, kan met de muis naar wens
verschoven worden
(3) Verstreken en resterende afspeeltijd, grafisch
(4) Resterende afspeeltijd
(5) Duur, rest of stop tijd
(6) Starttijd, duur of stoptijd
(7) Weergave tijdstempel positie of countdown
(8) Weergave historisch tijdstempel
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Countdown weergave
De countdown duur is 9 seconden; de countdown tijd is op dit moment 4,2 seconden.

Historisch tijdstempel
Weergave met historisch tijdstempel (gesprek duurde van 18:16:18 tot 18:16:27, huidige afspeelpositie
18:16:21,1.

Playlists
Wanneer in het zoekveld meerdere opnames gemarkeerd zijn en de afspeeltoets wordt ingedrukt, worden deze
opnames in een playlist gekopieerd en –indien de herhaalfunctie geactiveerd is- achter elkaar afgespeeld.

(1) Opname uit playlist markeren en selecteren, alle
andere opnames worden uit de playlist verwijderd,
de geselecteerde opname blijft in lijst gemarkeerd
(2) Actuele opname in weergavelijst
(3) Aantal opnames in playlist (max. 99)
(4) Vorige opname in playlist
(5) Volgende opname in playlist
(6) Attentiesignaal tussen opnames (Beep)
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Weergave details
(1) Interne deelnemer
(2) Externe deelnemer
(3) Gespreksrichting
(4) Datum en tijd van begin van opname
(5) Rinkeltijd
(6) Bediening op afstand door Reporting aan
(7) Status player
(8) Status systeem
(9) Gespreks ID

Weergave details van mp3 opnames
Bij weergave van mp3 opnames wordt de ID3v1 header gelezen en getoond.
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Gespreksdetails

(2) Datum en tijd

(*)

(3) Object vanuit zicht PBX

(ct) Verbonden

(4) Gespreksduur

(cf) Oproepomleiding

(5) Rinkeltijd

(cc) Verbonden, met aankondigingen

(6) Links, deelnemer A vanuit zicht PBX

(pu) Pick up

(7) Richting

(co) Verbonden

(8) Status (*)

(al) Bellend

(9) Rechts, deelnemer B vanuit zicht PBX

(er) Fout

(10) Detailaanzicht record

(bu) Bezet

(11) Tooltip in het Engels

Geheugen
Per opname kunnen tot 4 fragmenten opgeslagen en afgespeeld worden (van positie – tot positie).

(1) Weergave actueel geheugen
(2) Weergave alle geheugens
(3) Start/vanaf positie invoeren
(4) Geheugen positie 1
(5) Geheugen positie 2
(6) Geheugen positie 3
(7) Geheugen positie 4
(8) Geheugen posities van deze
opname opslaan
(9) Geheugen positie verwijderen
(10) Stop/tot positie opnemen
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Volume

(1) Gevoeligheidsniveau verhogen

(12) Weergave geluidsdemping totaal

(2) Volume, linker en rechter kanaal op maximum

(13) Weergave geluidsdemping linker kanaal

(3) Opgeslagen instellingen activeren

(14) Teruglooptijd volumestandweergave,

(4) Instellingen opslaan

gedempt (I) of direct (P)

(5) Nummer en naam deelnemer rechter kanaal

(15) Laatste piekwaardes

(6) Nummer en naam deelnemer linker kanaal

(16) Volume rechter kanaal

(7) Volumeverschil L-R en R-L

(17) Volume linker kanaal

(8) Rechter kanaal geluid uit

(18) Volumeregelaar totaal

(9) Linker kanaal geluid uit

(19) Volumestand rechter kanaal

(10) > L+R geluid uit

(20) Volumestand linker kanaal

(11) Weergave geluidsdemping rechter kanaal

(21) Volumestand totaal, terugloop gedempt
(22) Volumeverloop laatste vijf secondes
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Transcriptie
Met de transcriptie-functie kan op comfortabele wijze een transcript van het gesprek gemaakt worden (bijv. in een
Word-document).
De autostop-functie stopt de player automatisch zodra de tot dat moment niet sprekende deelnemer de
volumedrempelwaarde overschrijdt.

(1) Transcriptie AAN/UIT
(2) Regelaar voor instelling autostop
drempelwaarde
(3) Wanneer de transcriptie-functie aan is,
verschijnt een onafhankelijk, klein venster op de
voorgrond waarmee de player bediend kan
worden. De player zelf kan dan indien gewenst
geminimaliseerd worden
(4) Weergave laatst sprekende deelnemer (L of
R), d.m.v. mouseover worden details getoond
(5) Weergave telefoonnummer en naam van
deelnemer
(6) Play/pauze toets
(7) Terug springen
(8) Vooruit springen
(9) Positie in opname, grafisch en aanpasbaar
(10) Weergave drempelwaarde, aanpasbaar

Link Recorder / iQM
Recorder:

(1) Kanalen die geobserveerd worden
(2) Aantal opgeslagen gesprekken
(3) Poging manueel verbinding op te zetten
(4) Recorder fout terugzetten (Reset)
(5) Verbinding met recorder, rood= onderbroken,
groen=beantwoord
(6) Recorder status, rood=in alarm, groen=OK

iQM:

(7) Aantal onbeantwoorde oproepen
(8) Poging manueel verbinding op te zetten
(9) Open/sluit iQM venster
(10) Verbinding met iQM server, groen=OK,
rood=niet verbonden
(11) iQM venster open/gesloten
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iQM integratie (gemiste oproepen)

(6) Telefoonnummer voortijdig opgehangen oproepen. Met dubbelklik terugbellen
(7) Tijdstempel oproep
(8) Teruggebeld door agent
(9) Teruggebeld of gezet op
(10) Call back verwijderd
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