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Въведение 

 

1.1 Предназначение и функции на системата 
 
Expert Vision Call Billing е система, предназначена за събиране, обработване, таксуване и извеждане на 
справки за проведени телефонни разговори на организации, абонати на Cisco Call Manager, учрежденски 

телефонни централи или други устройства, които осъществяват и генерират информация за телефонни 
разговори. Подходяща е за банки, офиси, хотели и други учреждения с голям брой телефонни постове. 
Статистиката показва, че внедряването на тази система за отчитане и контрол на разговорите намалява сметките 
за разговори на организацията с 10-20%. 
 
Основното предимство на Expert Vision Call Billing е, че може да събира информация за разговори от 
различни източници и да ги обединява в една база данни. Използваната база данни позволява обработката на 

няколко милиона разговора на месец и това прави системата една от малкото на пазара с такава 
производителност. Събирането на разговорите от устройствата, генериращи информация за тях, се осъществява 
по TCP/IP протокол и това позволява да се обслужват физически отдалечени едно от друго устройства, 
включително разположени в друг град или държава. Освен това, Expert Vision Call Billing е изградена на модулен 

принцип и това позволява гъвкаво конфигуриране, в зависимост от нуждите и инфраструктурата на клиента. У 
стройствата и телефонните централи, от които системата може да събира разговори са: Cisco Call Manager версия 
3.0 и по горна, Siemens, Ericsson, Alcatel, Nortel, Lucent, Panasonic и др. 

Таксуването на разговорите се осъществява по време като зависи от направлението, деня от седмицата и 
часа на провеждане на разговора, неговата продължителност, от устройството, провело разговора и 
изходящата му линия. В системата се поддържат дефинирани най-актуалните тарифи на БТК, а при нужда могат 

да се дефинират и други - например на алтернативни оператори. За вътрешните постове могат да се дефинират 
групи, като за всяка група може да се дефинира фиксирана сума, която да се добави към стойността на всеки 
разговор, проведен от абонат на групата, а също така и множител, с който да се умножи тази стойност. 

Expert Vision Call Billing притежава изключително богати възможности за изготвяне на справки за проведени 
разговори и статистика към тях. В уеб-базирания модул за потребителя са предварително дефинирани повече 
от 25 вида справки, като има възможност всяка една да бъде модифицирана и записана като нова такава. Те 

могат да се генерират и виждат от всеки оторизиран потребител през произволен компютър, имащ достъп до 
сървъра, генериращ тези справки; да се разпечатват на принтер и да се експортват към XML и Microsoft

®
 

Excel
®
, което позволява на потребителя да прави допълнителна обработка или импорт в друга система – 

например счетоводната система на организацията.  
 
 

1.2 Основни функции на системата 

 
 Автоматично регистрира телефонни постове с настройки по подразбиране, изходящи линии 

(трънкове) с настройки по подразбиране, изходящия и входящия телефонен трафик 
 Всеки телефонен пост може да принадлежи на произволен брой групи, а всяка група да има произволен 

брой телефонни постове 
 За всеки пост може да се дефинира лимит за разговори и този лимит да се контролира 
 Поддържа произволен брой тарифни планове, като таксуването е на време 
 Във всяко направление, за всяка тарифа могат да бъдат дефинирани: първоначална сума, първите Х 

секунди се таксуват по цена А, следващите Y  секунди  - по цена В, като таксуването е на всеки N 
секунди 

 За всяко изходящо направление може да се въведе бонификация от брой секунди за начало на 
разговор 

 Всяка тарифа има дата на валидност и системата автоматично зарежда нови тарифи при 
настъпването на тази дата. Ако тарифите бъдат въведени в по късен етап, системата може да 
претаксува разговорите за определен период 

 Във всяка тарифа може да се въведат произволен брой направления, които да имат по-специално 
таксуване 

 

 
 



User Guide  Issue: 11-септ-12 Type: General Version: 2.0 Page 4 / 57 
  

 4 

2 Работа със системата през Уеб базирания интерфейс 

 

2.1 Вход в системата 

 
Expert Vision Call Billing е с удобен и интуитивен интерфейс. След стартиране на системата се отваря следният 

прозорец: 
 

 
 

 
За работа със системата е необходимо потребителят да притежава права за достъп, съответстващи на 
изпълняваната от него функция (‘роля’). 
 

Системата разпознава 2 различни роли: 

 администратор 
 потребител 
 
Правата за достъп са свързани с дефиниране на ‘потребителско име’ (комбинация до 10 символа латински 
букви и/ или цифри) и свързана с него ‘парола’ (комбинация от латински букви и/ или цифри, без ограничение за 

брой символи, в която има разлика между главни или малки букви).  
 
След въвеждането им в съответните полета на по-горния екран и натискане на бутона ‘Вход’, потребителят 
получава достъп за работа. Ако това не се случи, потребителят трябва да се свърже с доставчиците на системата 
за помощ. 
 

Първоначалният достъп до системата се осъществява с дефинираното потребителско име и парола. 

 

След влизане в системата с администраторски права, се отваря уеб страница с главно меню, състоящо се от 4 

секции: 

 Финансови справки 
 Аналитчни справки 
 Моите справки 
 Администрация 
 Промяна на парола 
 

При вход в системата с права на потребител, се отваря уеб страница с главно меню, състоящо се от 3 секции: 

 Финансови справки 
 Аналитчни справки 
 Моите справки 
 Промяна на парола 

 
По желание, всеки потребител може да смени своята парола като позиционира курсора на мишката върху 
секцията ‘Промяна на парола’, след което в новата страница въведе новата парола двукратно, според указанията, 
и потвърди промяната със съответния бутон (‘Промяна на парола’). ‘Отказ’ връща потребителя в предния 

прозорец. 
   
Както ще бъде разгледано по-нататък, администраторите имат права да променят паролите на всички 
потребители.  
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2.2 Основни понятия 
 
Expert Vision Call Billing автоматично регистрира телефонните постове (номера) и изходящите линии 
(трънкове). 
 
‘Поделение’ към което принадлежи телефонният номер е всяка отделна инсталация на системата в рамките на 

организацията, на която се дава уникално име. (А всяка инсталация е отделното хардуерно решение, което се 
определя от териториалното разделение на организацията и нейната политика на провеждане и отчитане на 
разговорите.) 
 
Под ‘Име на телефонен пост (номер)’ се разбира името, с което ще се разпознава конкретен телефонния 
номер в системните справки (например, това може да бъде фамилното име на ползвателя на телефона, 

неговото лично име и фамилия или името на отдела и т.н.) 
 
Под ’Лимит’ се дефинира максимална стойност на сметката, натрупана от телефонния номер на месечна 
база, след достигането на която той да бъде спрян за набиране на остойностяващи се (външни) разговори.  

 
Такъв лимит може да бъде въведен не само поотделно за всеки телефонен номер, но и на ниво ‘група’. Ако това 

бъде направено, дефинираният лимит автоматично става валиден за всички телефонни номера от групата. А в 
случай че даден телефонен номер е член на няколко групи с дефинирани различни лимити, системата 
автоматично приема най-ниския от тях за валиден за конкретния телефонен номер. 
 
Под ‘Праг на известие’ се разбира процентът от дефинирания лимит, при достигането на който системата да 
сигнализира в справка този факт. 

 
 
В почти всички справки на системата съдържанието може да се пренарежда по желания критерий: заглавие на 

съответна колона, във възходящ или низходящ ред.  
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3 Справки 

 

Expert Vision Call Billing притежава широки възможности за изготвяне на справки за проведени разговори и 

статистика към тях. 

Тъй като тези справки сe извеждат през уеб-базиран модул, оторизираните потребители могат да ги генерират и 
виждат от всеки компютър, свързан в мрежата и имащ достъп до сървъра, генериращ тези справки. Справките 
могат да се разпечатват и да се експортват към XML и Microsoft Excel, като това позволява на потребителя при 

нужда да прави допълнителна обработка или импорт в друга система – например, счетоводната система на 
организацията.  
 

Справките, извеждани от Expert Vision Call Billing, са достъпни за съответния потребител в три секции на главното 
меню на системата: 

 Финансови справки 
 Аналитични справки 
 Моите справки 

 
 
Всяка от тях съдържа падащо подменю, както на следния екран: 
 

 
 

3.1 Предварително дефинирани в системата справки 

 
 
В секциите ‘Финансови Справки’ и ‘Аналитични Справки’  са зададени основни справки, даващи 
информация за проведените разговори и статистика към тях. Като в едните се набляга на финансовата 
част, а при другите аналитичната. Това са справки, достъпни за всички оторизирани потребители на 
системата.  
 

Финансовите справки могат да се групират в следните категории: 

 Списък на проведени разговори 
 Разговори, групирани по изходяща линия 
 Разговори, групирани по телефонен пост 
 Разговори, групирани по hunt номер 
 Разговори, групирани по тип – напр. градски, междуградски, мобилни, международни и др. 
 Разговори, групирани по направление – напр. Мтел, Глобул, Вивател, Варна, САЩ и т.н. 
 Разговори, групирани по префикс 
 Разговори по група на таксуване 
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 Класация по набрани номера –най-много набиран номер 
 Разговори, групирани по часове и дата 
 Сметки по месеци 
 Разговори по дни 
 Сметки по дни 
 Сметки за период 
 Достигнати лимити на разговорите 
 Разпределение по продължителност 
 Обем разговори по дати 

 
  
 

Аналитичните справки са: 

 списък разговори 
 Разговори по изходяща линия 
 Разговори по телефонен пост 
 Разговори, групирани по hunt номер 
 Разговори, групирани по hunt номер и телефон 
 Класация на набрани номера 
 Обем разговори по часове 
 Обем разговори по дати 
 Времена на изчакване 
 Разговори и причини 
 Разговори по причина 
 разпределение по продължителност 
 Съотношение на разговори 
 Максимален брой разговори 
 
Всяка основна справка има Филтър за търсене еднакъв за всички справки.  При по-обемните справки има 
допълнително меню Разширен филтър за прецизно филтриране, като той е различен в зависимост от вида 
справка. Двата филтъра могат да се комбинират или да се задават само отделни критерии от единия. 

 
 

 

3.2 Справки, дефинирани от индивидуалния потребител 

Всеки потребител може да създаде свой уникален ‘пакет’ от справки, удовлетворяващи неговите нужди: 
например, за разговорите на точно определена група, през определено направление и т.н.  

Това се осъществява като веднъж зададен филтър (комбинация от параметри) на съответна предварително 
дефинирана справка (от секция ‘Справки’), бъде записан като нова справка с отделно име (например, ‘Месечни 
разговори на отдел Продажби’). От този момент нататък новата справка става достъпна за този потребител през 
подменюто на секция ‘Моите справки’. 

 
 

3.3 Видове предварително дефинирани в системата справки  

 
Справка „Списък на разговорите”.  Задаване на филтър 

 
‘Списък на разговорите’ е базова справка в системата, която се конкретизира и генерира според 
зададените множество критерии за извеждане на списък на проведените телефонни разговори: 
 
 
като основен филтър: 
 
 Офис  
 Група (всички групи) 
 Телефонен пост (един, няколко, всички телефонни постове) 
 Изходяща линия (всички изходящи линии) 
 Период (Текущ месец, предходен избран месец, свободно зададен период като дати, брой 

дни/седмици/месеци) 
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Като разширен филтър (достъпен от едноименния линк горе вдясно на показания екран), още и: 

 
 Типове разговори (справката ще обхване всички маркирани типове) 
 Направление 
 За набран конкретен външен номер 
 Разговори на определена стойност (може да се зададе само долна, само горна граница или и двете), 

и 
 Продължителност на разговора в секунди (може да се зададе само долна, само горна граница или и 

двете): 
 

 
 
За удобство, изборът на критерии е подпомогнат от падащи менюта: 
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... календар, за директно посочване на дати или месеци чрез избор с мишката: 

 
 

 
 

  
 
След задаване на критериите за търсене, е необходимо да се натисне бутона ‘Покажи резултата’  или клавиша 
‘Enter’ на клавиатурата. 

 
Извежданата справка съдържа като колони: името на поделението, групата, тел. пост, номера на тел. пост, 
датата и часа на започване на разговора, неговата продължителност, набрания номер, цената на разговора, 
типа на разговора и неговото направление (входящ/ изходящ), а като редове – всеки отделен разговор.  

 
Изведена на екрана на компютъра, тя изглежда по следния начин: 

 
 
Щракването с мишката върху заглавието на някоя колона от списъка на проведените разговори преподрежда 

редовете по възходящ ред на стойностите на  конкретната колона, а следващо щракване – в низходящ ред. 
 
Ако потребителят желае, линкът „Покажи филтъра’  отгоре може да го върне на предходната страница, за 
преглед или промяна на зададените критерии. 
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Линкът ‘Експорт към XML’ позволява директен преглед или запис на справката като съответен файл (отварян 
през Microsoft Excel) и негова потенциална допълнителна обработка или импорт в друга система: 
 

 
 
 

 
 
А щракването върху линка ‘Запис като предпочитана справка’  позволява конкретната комбинация от критерии 
да бъде запомнена и тази справка - директно извиквана от падащото меню на секцията ‘Моите справки’.  
 
За целта, в едноименните полета на новоотворилата се страница е необходимо да се зададе ново име и описание 
на справката, да се отметне полето Не изпращай  след което да се натисне бутона „Запис’. 
 
Ако желаете да получавате справката по мейла си изберете интервал от време  -  ден, седмица или месец – в 
колко часа и на кой мейл да я получавате.  
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При следващо позициониране на пойнтера на мишката върху ‘Моите справки’ от главното меню на системата, 
новата справка следва да се появи в неговия списък: 

 

 
 
 
 

Справка „Разговори по изходяща линия” 
 

Това е друга основна справка на системата, позволяваща да се видят всички разговори направени през 
определена изходяща линия, както и стойността на разговорите през всяка от тях. 

За по-лесно анализиране на данните, справката  е визуализирана с две графики: 

 

 Визуализира брой разговори проведени през изходяща линия 

 



User Guide  Issue: 11-септ-12 Type: General Version: 2.0 Page 12 / 57 
  

 12 

 

 

 Визуализира разговорите по стойност за всяка изходяща линия 

 

 

 

 

Изведената справка съдържа като колони: името на изходящата линия, продължителност на разговорите, 
общ брой разговори, Обща стойност), а като редове – всяка отделна изходяща линия:  
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Щракването с мишката върху заглавието на някоя колона от списъка преподрежда редовете по възходящ ред на 

стойностите на  конкретната колона, а следващо щракване – в низходящ ред. 
 
Ако потребителят желае, линкът „Покажи филтъра’  отгоре може да го върне на предходната страница, за 
преглед или промяна на зададените критерии. 
 
Линкът ‘Експорт към XML’ позволява директен преглед или запис на справката като съответен файл (отварян 
през Microsoft Excel) и негова потенциална допълнителна обработка или импорт в друга система. 

 
А щракването върху линка ‘Запис като предпочитана справка’  позволява конкретната комбинация от критерии 
да бъде запомнена и тази справка - директно извиквана от падащото меню на секцията ‘Моите справки’.  

 
За целта, в едноименните полета на новоотворилата се страница е необходимо да се зададе ново име и описание 
на справката, да се отметне полето Не изпращай  след което да се натисне бутона „Запис’. 
 

Ако желаете да получавате справката по мейла си изберете интервал от време  -  ден, седмица или месец – в 
колко часа и на кой мейл да я получавате.  
 

 
 
Справка „Разговори по телефонен пост” 
 

Това е друга основна справка на системата, позволяваща да се видят разговорите по телефонен пост, както и 
стойността, продължителността и броя на разговорите направени от него: 
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Изведената справка съдържа като колони: тел.пост, име на тел.пост, офис, продължителност на 
разговорите, общ брой разговори, Обща стойност, а като редове – всяки тел. пост включен в справката.  

 

 
Справка „Разговори по hunt номер”  

 

Справка на системата, позволяваща да се видят разговорите групирани по hunt номер - групов номер, телефоните 
постове принадлежащи към даден hunt номера,  продължителността  и стойността направени от всеки отделен 
тел. пост и общо за hunt номера. 
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Справка „Разговори по тип” 
 

Това е друга основна справка на системата, позволяваща да се видят всички разговори според: 

 поделение (всички поделения),  
 група (и),  
 телефонен номер(а) и  
 направление,  
 за даден период (възможностите за избор на период са същите, както и при базовата справка за 

проведени разговори).  
 

За по-лесно анализиране на данните, справката е визуализирана с две графики: 

 

 Визуализира брой разговори по тип 

 

 
 

 Визуализира разговори по стойност 

 

 
 
Извежданата справка типа разговор с общата продължителност на разговорите (час:мин.:сек.), общия брой и 
общата стойност на разговорите. 
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Справка „Обем разговори по направление” 
 

Това е статистическа справка, която извежда всички удовлетворяващи зададен филтър разговори, 
групирани по направление. 

 

Критериите за филтриране са : 

 поделение (всички поделения),  
 група (и),  
 телефонен номер(а)  
 през конкретна изходяща линия (или всички изходящи линии) 
 за даден период (възможностите за избор на период са същите, както и при базовата справка за 

проведени разговори).  

 

А в ‘разширен филтър’, още и: 

 

 типовете разговори 
 само за изходящите, само за входящите разговори или всички. 

 

Извежданата справка е комбинация от таблица и стълбова графика за разпределение, улесняваща анализа на 
данните: 

 

 

Съдържанието включва името на всяко отделно направление с общата продължителност на разговорите 
(час:мин.:сек.), общия брой разговори и общата стойност на разговорите, по това направление. 
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Графиката на всеки ред отразява разпределението на стойността на разговорите: 

 

Както всички останали справки, и тази може да се отпечата, експортира към XML (без графиката) и запамети в 
секция „Моите справки”. Освен това, при щракване върху заглавие на някоя колона, редовете на таблицата се 

преподреждат според нейните стойности. 

 

Справка „Обем разговори префикс” 

 
 
Справката извежда списък на префиксите  в системата, като за всеки префикс се извежда брой разговори обща 
продължителност и стойност. 
 
Справка „обем разговори по групи на таксуване“ 

 

Статистическа справка, която извежда всички зададен разговори по група на таксуване, както и общата 
продължителност и стойността на разговорите за групатакакто и техния брой разговори. 
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Справка „Класация на набрани номера” 

  

Това е статистическа справка, която извежда класация на набраните номера (в низходящ, а при 
преподреждане по колона – и възходящ ред) според техния брой за посочения във филтъра период и други 
критерии. 
 

Критериите за филтриране са : 

 поделение (всички поделения),  
 група (и),  
 телефонен номер(а)  
 през конкретна изходяща линия (или всички изходящи линии) 
 за даден период (възможностите за избор на период са същите, както и при базовата справка за 

проведени разговори).  

А в ‘разширен филтър’, още и: 

 типовете разговори 
 само за изходящите, само за входящите разговори или всички. 

 

Извежданата справка е комбинация от таблица и стълбова графика за разпределение, улесняваща анализа на 
данните. 

Таблицата включва: всеки набран номер, с общата продължителност на разговорите (час:мин.:сек.) с него, общия 
брой разговори с него и общата стойност на разговорите с този номер. 

Графиката на всеки ред отразява разпределението на стойността на разговорите: 

 

Както всички останали справки, и тази може да се отпечата, експортира към XML (без графиката) и запамети в 
секция „Моите справки”. Освен това, след щракване върху заглавие на някоя колона, редовете на таблицата се 
преподреждат според нейните стойности. 

 

Справка „Обем разговори по часове” 
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Това е статистическа справка, която извежда всички удовлетворяващи зададен филтър разговори, групирани по 
часова зона. 

 

Възможните критерии за филтриране са : 

 поделение (всички поделения),  
 група (и),  
 телефонен номер(а)  
 през конкретна изходяща линия (или всички изходящи линии) 
 за даден период (възможностите за избор на период са същите, както и при базовата справка за 

проведени разговори).  

 

А в ‘разширен филтър’, още и: 

 

 типовете разговори 
 само за изходящите, само за входящите разговори или всички. 

 

За по-лесно анализиране на данните, справката е визуализирана с две графики: 

 

 Визуализира брой разговори по часове 

 

 

 Визуализира стойността на разговорите по часове 
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Извежданата справка е таблица включва: почасово разпределение на денонощието и за всеки час: общата 
продължителност на разговорите (час:мин.:сек.), общия брой проведени разговори и общата стойност на 
проведените разговори.  

 

Както всички останали справки, и тази може да се отпечата, експортира към XML (без графиката) и запамети в 
секция „Моите справки”. Освен това, при щракване върху заглавие на някоя колона, редовете се преподреждат 
според нейните стойности. 

 

Справка „Сметки по месеци” 
 

Това е справка, която остойностява по месеци всички удовлетворяващи зададен филтър разговори.  

Възможните критерии за филтриране са : 

 поделение (всички поделения),  
 група (и),  
 телефонен номер(а)  
 през конкретна изходяща линия (или всички изходящи линии) 
 за даден период (възможностите за избор на период са същите, както и при базовата справка за 

проведени разговори).  

 

А в ‘разширен филтър’, още и: 

 типовете разговори 

 

Извежданата справка не включва входящите разговори, доколкото се предполага, че те не се остойностяват. 

 

Справката е комбинация от таблица и стълбова графика за разпределение, улесняваща анализа на данните.  

 

Таблицата включва:  

 име на месеца;  
 за всеки месец: поделение, група, и за всяка група: общата продължителност на разговорите 

(час:мин.:сек.), общия брой проведени разговори и общата стойност на проведените разговори по група и за 
поделението като цяло. 

 

Графиката на всеки ред отразява разпределението на стойността на разговорите: 
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Извежданата справка е таблица включваща: офис и група, общата продължителност на изходящите разговори, 
общия брой изходящи разговори и общата стойност на разговорите.  

 
 
Справка „Обем разговори по дни” 
 

Това е статистическа справка, която извежда всички удовлетворяващи зададен филтър разговори, групирани по 
дати от периода. 

 

 

 
Справка „Сметки за период” 

 

Това е справка, която остойностява всички удовлетворяващи зададен филтър разговори, за произволно 
зададен период.  

 

Възможните критерии за филтриране са : 

 поделение (всички поделения),  
 група (и),  
 телефонен номер(а)  
 през конкретна изходяща линия (или всички изходящи линии) 
 за даден период (възможностите за избор на период са същите, както и при базовата справка за 

проведени разговори).  

 

А в ‘разширен филтър’, още и: 

 типовете разговори 



User Guide  Issue: 11-септ-12 Type: General Version: 2.0 Page 22 / 57 
  

 22 

 

Извежданата справка отново не включва входящите разговори, доколкото се предполага, че те не се 
остойностяват. 

 

 

 

 

Справката е комбинация от таблица и стълбова графика за разпределение, улесняваща анализа на данните, а 
таблицата включва: поделение, група, и за всяка група: общата продължителност на разговорите (час:мин.:сек.), 
общия брой проведени разговори и общата стойност на проведените разговори по група и за поделението като 
цяло. 
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Справка „Достигнати лимити” 
 

Това е справка, която извежда всички достигнати лимити съгласно предварително зададен филтър.  

 

Възможните критерии за избор са : 

 поделение (всички поделения),  
 група (всички групи),  
 телефонен(ни) номер(а) 

 месец  
 праг на достигнатия лимит (като процент) 

 

Справката е комбинация от таблица и стълбова графика за разпределение, а таблицата включва: телефонен 
номер, общата продължителност на изходящите разговори, проведени от него (час:мин.:сек.), общия брой 
изходящи разговори, проведени от него, общата стойност на проведените изходящи разговори през него, както и 
стойността на дефинирания или достигнатия лимит. 
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Както всички останали справки, и тази може да се отпечата, експортира към XML (без графиката) и запамети в 
секция „Моите справки”. Освен това, при щракване върху заглавие на някоя колона, редовете може да се 
преподреждат според нейните стойности. 

 

Справка „Разпределение по продължителност” 
 

Това е друга основна справка на системата, позволяваща да се видят всички разговори разпределени по 
продължителност: 

 поделение (всички поделения),  
 група (и),  
 телефонен номер(а) и  
 направление 
 Изходяща линия (всички изходящи линии) 
 за даден период (възможностите за избор на период са същите, както и при базовата справка за 

проведени разговори).  
 

За по-лесно анализиране на данните, справката е визуализирана с две графики: 

 

 Визуализира разговори по стойност  

 

  
 Визуализира разговори по продължителност  

 
 

 
 
Изведената справка съдържа като колони: обхват в минути (продължителност), обща продължителност на 
разговорите, общ брой разговори, Обща стойност: 
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Справка „Обем разговори по дата” 

 

Това е статистическа справка, която извежда всички удовлетворяващи зададен филтър разговори, групирани по 
дати от периода. 

Възможните критерии за филтриране са : 

 поделение (всички поделения),  
 група (и),  
 телефонен номер(а)  
 през конкретна изходяща линия (или всички изходящи линии) 
 за даден период (възможностите за избор на период са същите, както и при базовата справка за 

проведени разговори).  

А в ‘разширен филтър’, още и: 

 типовете разговори 
 само за изходящите, само за входящите разговори или всички  

Извежданата справка е комбинация от таблица и графика, улесняваща анализа на данните. 

Таблицата включва:  

 разпределение на периода по дати;  
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„Аналитични справки” 
 

 
Всяка Аналитична справка има Филтър за търсене еднакъв за всички.  При по-обемните справки има 
допълнително меню Разширен филтър за прецизно филтриране, като той е различен в зависимост от вида 
справка. Двата филтъра могат да се комбинират или да се задават само отделни критерии от единия. 
 

 
Справка „Списък разговори” 
 

Справката дава пълна информация за проведените разговори: 

 

 

 

 

Справка „Разговори по изходяща линия” 
 
Това е друга основна справка на системата, позволяваща да се видят всички разговори направени през 
определена изходяща линия. За по-лесно анализиране на данните, справката  е визуализирана с графика:  
• Визуализира брой разговори проведени през изходяща линия 

 
 

 
Изведената справка съдържа като колони: името на изходящата линия, продължителност на разговорите, общ 
брой разговори: 
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Справка „Разговори по телефонен пост” 
 
 
Това е друга основна справка на системата, позволяваща да се видят разговорите по телефонен пост: 
 

 
Изведената справка съдържа като колони: Тел.пост, Име на тел.пост, Офис, Продължителност на разговорите, 
Общ брой разговори, а като редове – всяки тел. пост включен в справката 
 

Справка „Разговори по hunt номер”  

 

Справка на системата, позволяваща да се видят брой разговори групирани по hunt номер,  продължителността  и 
стойността на разговорите, както и офиса към който прнадлежи hunt номера. 
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Справка „Разговори по hunt номер и телефон”  

 

Справка на системата, позволяваща да се видят разговорите групирани по hunt номер и телефонен пост,  име на 
поста и офиса към който принадлежи, продължителността, стойността и брой разговори проведени от hunt номера 
и телефонения пост. 
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Справка „Класация набрани номера” 
 
 
Извежданата справка е комбинация от таблица и стълбова графика за разпределение, улесняваща анализа на 
данните. 
Таблицата включва: всеки набран номер, с общата продължителност на разговорите (час:мин.:сек.) с него, общия 
брой разговори с него. 
Графиката на всеки ред отразява разпределението на стойността на разговорите: 

 

 
 
 
Справка „Обем разговори по часове” 

 
Това е статистическа справка, която извежда всички удовлетворяващи зададен филтър разговори, групирани по 
часова зона. 
 
За по-лесно анализиране на данните, справката е визуализирана с графика: 
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Извежданата справка е таблица включва: почасово разпределение на денонощието и за всеки час: общата 
продължителност на разговорите (час:мин.:сек.) и брой проведени разговори:  

 

 
 
Справка „Обем разговори по дати” 
 
Това е статистическа справка, която извежда всички удовлетворяващи зададен филтър разговори, групирани по 
дати от периода. 
Извежданата справка е комбинация от таблица и графика, улесняваща анализа на данните. 
Таблицата включва разпределение на периода по дати,общата продължителност на разговорите (час:мин.:сек.), 
общия брой проведени . 
Стълбовата графика на всеки ред отразява разпределението на стойността на разговорите: 
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Справка „Времена на изчакване” 
 
Справката дава информация за изминалото време, преди да е отговорено на повикването. 
 
 
 

Справка „време на изчакване” 
 
Справката дава пълна информация за продължителността на изчакване в секунди, преди да се е осъществил 
разговорът.  

 
Справка „неуспешни разговори” 
 
Справката дава пълна информация за разговорите, които не са се осъществили.  
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Справката извежда номерата, от които е звъняно,и с които няма направена връзка и причината за 
неосъществяването.  За всеки номер е показана принадлежността му към офис и група, името и телефония пост 
от който е провведено, дата и време на изчакване и номера, който е бил набран. 
 

 
Справка „неуспешни разговори по причина” 
 
Справката дава пълна информация за разговорите, които не са се осъществили, като посочва и причината.  
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Извежданата справка показва броят разговори, причината, поради която не са се състояли и какъв процент са 
спрямо общото количество. 

 
 
 
Справка „разпределение по продължителност” 
 

Това е друга основна справка на системата, позволяваща да се видят всички разговори разпределени по 
продължителност: 

 Офиси (всички поделения),  
 група (и),  
 телефонен номер(а) и  
 направление,  
 изходящи линии 
 за даден период (възможностите за избор на период са същите, както и при базовата справка за 

проведени разговори).  
 

За по-лесно анализиране на данните, справката е визуализирана с две графики: 

 Визуализира брой разговори по продължителност  
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 Визуализира разговори по продължителност  

 
 

 
Извежданата справка показва обхвата на разговор,общата продължителност на разговорите в този обхват и броят 
проведени разговори: 

 

 
 
 
 „Съотношение на разговори” 

 
Извежданата съотношение на брой проведени и неповедени разговори, както и % съотношение.  
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User Guide  Issue: 11-септ-12 Type: General Version: 2.0 Page 36 / 57 
  

 36 

 
 
„Максимален брой разговори” 

 
Извежданата справка показва  брой разговори по изходяща линия 
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„Системни справки” 
 

 

Системните справки се показват на последния ред на падащото меню в секция „Справки” на системата: 

 

 

Към системните справки се отнасят: 

 Списък на разговорите от днес 
 Списък  изходящи разговори от днес  
 Списък  изходящи разговори за този месец   
 Списък  изходящи разговори за предишния  
 Разговори по тип за този месец  (обобщена справка по типовете разговори, дефинирани в системата, 

с графика) 
 Разговори по тип за предишен месец   
 Изходящи разговори по направление за този месец  
 Изходящи разговори по направление (класация по сметка) за този месец  
 Изходящи разговори по направление за предишен месец 
 Изходящи разговори по направление (класация по сметка) за предишен месец 
 Най-често набирани номера този месец 
 Най-често набирани номера за предишен месец 
 Най-скъпи разговори за този месец 
 Най-скъпи разговори за предишен месец 
 Списък на най-скъпите разговори за този месец 
 Списък на най-скъпите разговори за предишен месец 
 Списък на най-дългите разговори този месец 
 Списък на най-дългите разговори за предишен месец 
 Обем разговори по часове за този месец 
 Обем разговори по часове за предишен месец 
 Сметки по групи за последните 6 месеца 
 Сметки по групи за предишен месец 
 Сметки по групи за този месец 

 

 

 
Управление на справките, дефинирани от потребителя 
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Най-долу в падащото меню на секция ‘Моите справки’ се намира опцията ‘Управление на моите справки’, 
откъдето всеки потребител може да изтрива по желание дефинирани от самия него справки. 

Това е необходимо, за да се контролира актуалността и коректността на дефинираните индивидуални справки и 
се осъществява с щракване с мишката върху линка ‘Изтрий’ встрани от всяко заглавие на справката. 

 

4 Администрация   

 

За да виждате секция „Администрация”, трябва да сте потребител с права на администратор. Само той е 
оторизиран да управлява и добавя потребители, групи, телефонни номера, добавяне и  въвеждане на нови 
тарифи и префикси, лицензиране. За да правите коректни справки е необходимо първо да въведете основните 
данни от тази секция. 

 

Модулът Администрация съдържа следните подменюта : 

 

 Потребители 
 Телефонни номера 
 Групи 
 Изходящи линии 
 Префикси 
 Префикси на клонове 
 Списък тарифи 
 Тарифи за офиси и изходяща линия 
 Претарифиране 
 Импортване на тарифи 
 Разпределение на разходи 
 Изпратени съобщения 
 Настройки 
 Лицензи 

 

 
 

4.1 Потребители 
 
От Администрация изберете първото подменю. Натиснете Добавяне на потребител, зарежда се формата: 
 
За създаването на нов потребител попълнете 3-те задължителни полета Потребител, Име и Парола, като 
спазвате изискванията за валидно въвеждане на символи. 
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Възможностите за избор на Роля са: Потребител, Администратор и Супер администратор. 

 
 
Новият потребител е с роля Потребител – тогава Вие като администратор можете да му наложите ограничения - 
напр. да вижда Всичко или само определен Офис, Група, Вътрешен номер. Тези ограничения се задават от 
списъка на Потребителски домейн. 
При избор за ограничение на Офис от менюто, което се появява отдолу, се избира името на офиса, до който ще 

има достъп обикновения потребител. 
 

 
При избор за ограничение на Група от менюто – зарежда се списък с групи, избирате само групата до която да има 
достъп потребителят. 

 
При избор за ограничение на Вътрешен номер от менюто – зарежда се ново текстово поле, в което може да се 

изброят повече от едни вътрешен номер, разделени със запетаи, до които да има достъп потребителят. 

  
Полето електронен адрес не е задължително за въвеждане. 
 
Активиране на потребителските права се контролират с поставяне на отметка на Активен. В случай, че желаете 
да се активира на по-късен етап, махнете отметката, така потребителя ще съществува в базата, но няма да има 
достъп до системата.  
Друго ограничение за потребителите е Скриване на цифри. Aко поставите отметка, тогава последните 3 цифри на 
телефония номер, от който е получено обаждането, няма да са видими за потребителя.  
След попълване на данните натиснете бутона Добави, новият потребител е създаден. Ако сте се отказали от 
създаването му, натиснете Отказ и системата ще ви върне в прозореца със списък с потребители. 
 
От списъка с потребители може да редактирате първоначално въведените данни или да изтриете  потребител. 
 

4.2 Телефонни номера 

 
Отидете на  Администрация / Телефонни номера, зарежда се списъка предварително дефинираните номера от 
базата: 
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От приложението може само да се редактират и групират, без да се добавят нови.  
 

Редакция на телефонен номер 
 
Натиснете Редакция, намира се в края на реда към всеки номер. Зарежда се следния прозорец: 
 

 
 
 
От тук може да промените Името и Описанието на номера, да поставите ограничение на изходящите му 
разговори, като в полето Лимит зададете стойност. След прехвърляне на лимита номера може да се блокира за 
външни разговори, чрез поставяне на отметка на Подлежи на блокиране. Ако незададете лимит, тогава по 
подразбиране се взима лимита на групата към която принадлежи. Когато и групата и номера имат лимит се взима 
този, който е с по-малка стойност.  
Принадлежността на номера може да промените от линка Групи, от списъка с телефони. 
 

Добавяне / премахване на тел. пост от група 

 
Натиснете Групи, зарежда се прозорец, в който са показани групите към които в момента принадлежи телефонния 
пост и  всички групи към които може да се добави. 
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От колоната Всички, селектирайте с мишката желаната от вас Група  и натиснете бутона за добавяне . 

Можете да добавите всички групи наведнъж, като натиснете двойния бутон за добавяне . Премахване на 
телефонен пост от група става по същия начин. Отидете на колоната Избрани, селектирайте група и  натиснете 

бутона за премахване . Премахване на постта от всички групи наведнъж става с бутона .  
Натиснете Запис за да запазите информацията, Отказ ви връща в списъка с телефонните постове. 

 
Активиране на телефонен пост 

 
Натиснете Групи, в горния десен ъгъл на прозореца се зарежда линк  Редакция на групи на тел. пост. Натиснете 
линка, в таблицата се показват всички тел. постове, които са от групата на избрания от вас тел. пост. За всеки има 
информация за периода, в който е валиден и моментното му състояние – активен / неактивен. За да промените 
състоянието му натиснете Редакция, зарежда се формата със съществуващата информацията за него. От  
календара изберете начална и крайна дата и натиснете Запис. 
 

.  

 

Промяна принадлежността към група  
 
От Редакция на групи на тел. пост. / Редакция  се променя и принадлежността на конкретния тел. пост от група. 
Изберете от списъка с Групи нова група и натиснете Запис.  
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Изтриване на тел. пост от група 

 
Изберете тел. пост от списъка и натиснете Изтрий. Най-долу на прозореца излиза съобщение, което трябва да 

потвърдите или откажете. 

Филтриране  
 

За улеснение на администратора, най-отгоре над списъка с телефоните постове има филтър за бързо намиране 
на конкретен номер.  
 

 
 
 
Филтира се по няколко критерия: име на офис, телефонен номер, име на потребител, блокиран ли е номера за 
външни разговори. Може да се търси по комбинация от критерии, не само по един.  
 
Изберете от списъка с Офиси името на търсеният офис и натиснете бутона Търси. Като резултат се появяват 
само телефоните принадлежащи към конкретния офис. 
В полето Телефонен номер въведете номера, който искате да проверите дали е в базата, след това натиснете 
Търси. 
В полето Име напишете името на потребителя, за когото ви е нужна информация, натиснете бутона Търси. 
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Можете да изведете информация само за номерата, които в момента са блокирани. Изберете от списъка 
блокирани и натиснете Търси. 

 
 

4.3 Групи 

 
От менюто Администрация / Групи се извършват следните действия с групи:  

 
 Добавяне на група 
 Добавяне на група от файл 
 Добавяне на тел. пост към група 
 Редакция на информация за група 
 Изтриване на група 

 
Натиснете Добави група, зарежда се: 

 

 
Въведете име, което да е уникално, системата не позволява 2 групи с едно и също име.  Всички останали полета 
не са задължителни за попълване, могат да се въведат и на по-късен етап.  
 
Полето Множител приема само числови стойности. При промяна на стойността в полето, сумата на разговорите 

на групата се умножава по множителя, които сте въвели. 

 
Полето Добавена стойност приема само числови стойности. По подразбиране е 0, ако промените стойността, 
към всяка сума разговори на групата ще се добавя и новата стойност. 
 
Полето Лимит  приема само числови стойности. Въвежда се сумата, при достигането на която се  блокира 
звъненето към изходящи номера. 
 
Разходен център – група за таксуване, участват телефони, който са само от нея (не могат да принадлежат към 

други групи на таксуване) 

 
Накрая запазете групата като натиснете Добави. Изберете Отказ ако не желаете да се създаде нова група. 

 
Добавяне на групи от файл 
 
Натиснете Добави групи от файл, зарежда се: 
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Изберете от Browse файла, който предварително сте експортнали от Outlook и натиснете Продължи.Зарежда се 
следния прозорец:  

 
 
Изберете от менюто Колона за група колона от CSV файла, която съответства на групата за въвеждане. От 
менюто Колона за тел. пост изберете колона от файла, която съответства на тел.пост. Задайте дата за 
активиране и натиснете Запис. При успешно въвеждане се появява съобщението: 

 

 
 
Ако групите които искате да добавите, вече са в базата, се появява съобщение:  
 

 
 

Добавяне на тел. пост  
 
Добавянето се осъществява, както бе описано по-горе в  менюто Телефонни номера  
Добавяне / премахване на тел. пост от група от стр. 38 
 

Редакция на информация за група 
 

Върху избраната от вас група натискате Редакция, зарежда се същия прозорец, който вече сте попълнили при 
създаването. Тук можете да промените изцяло съдържащата информация за нея, дори и името. След промените 
натиснете Запиши. 

 
 

4.4 Изходящи линии 

 
От Администрация/ Изходяща линия изберете Добави изходяща линия. Зарежда се форма за въвеждане, която е 
показана по-долу: 
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Въведете Код на изходяща линия, от падащото меню изберете Офис-а, за който е предназначен, въведете Име, 
Описание и Префикс на изходяща линия, и натиснете Добави.  

 

Редакция на изходяща линия 
От таблицата с тънковете натиснете Редактирай, в прозореца се отваря формата, която сте попълнили за 
въвеждане. Променете нужната информация и натиснете Запис, ако не желаете промяна натиснете Отказ  

 
 

4.5 Префикс 
В горния десен ъгъл на основния прозорец натиснете Добави префикс, зарежда се форма като тази: 
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Името трябва да е уникално и задължително за въвеждане, Префиксът също е задължителен. Натиснете Запис, 

за да запазите информацията.  
Промяна на префикса става като изберете Редакция, ако смятате за ненужен префикса натиснете Изтрий и 
потвърдете с Да за премахвате му от списъка. 

 
 
 

4.6 Префикс на клонове 
От горния десен ъгъл на прозореца натиснете Добави префикс на клонове, зарежда се формата: 

 
 
Въведете Име и Префикс, двете полета са задължителни за попълване, Името трябва да е уникално. Всеки 
префикс може да се редактира и изтрива. Натиснете Редакция и поменете информацията, натиснете Запис, за да 
запазите промените. Премахване префикс от списъка става с натискане на Изтрий и потвърждаване Да 

 
 

4.7 Списък на тарифи 
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Имате възможност за следните действия: 
 

 Добавяне на направления към тарифа 
 Добавяне на тарифа 
 Редакция на тарифа 
 Изтриване на тарифа 
 Копиране на тарифа 
 Групи на таксуване 
 Група направления 

 

 
Направления 
 

Натиснете иконата  . Зарежда се прозорец със списък с принадлежащите към тарифата направления 
 

 
 
. 
За добавяне на ново натиснете Добави направление. Зарежда се – Помощник за добавяне на ново направление 
(Wizard), който ви насочва за стъпките при създаване то му. 
  
 
От началния прозорец на Помощника натиснете Следващ, зарежда се формата за създаване на направление: 
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Кликнете в полето Име, показва се списък с всички направления от базата, селектирайте с мишката желаното. 

 
Въведете Префикс в полето, той трябва да е уникален.  

 
Изберете вид разговор от списъка:  
 

 
Изберете към коя група за таксуване да добавите направлението. Може да се свърже с вече съществуваща група 
или да създадете нова. 

  
След  попълване на всички полета на формата натиснете Следващ и  преминавате към следваща стъпка. Ако сте 

избрали добавяне към съществуваща група се зарежда в новия прозорец списък с групите за таксуване, изберете 
една и натиснете Следващ. 
 

 
При избор Създаване на нова група се зарежда нова форма за попълване: 
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Има две възможности за създаване на група за таксуване –  изцяло дефинирана от потребителя или копирана от 
съществуваща. 
 Въведете Име за група на таксуване. Поставете отметка на Копирай от съществуващото, долните две полета 
се активират. Изберете от списъка тарифа, в долното поле се зареждат групите на тарифата, изберете една.  
Ако искате да дефинирате сами тарифи, неотмятайте Копирай от съществуващото, оставете го празно. 
Въведете Име в полето и натиснете Следващ. Зарежда се нов прозорец за въвеждане на часовете и цената на 
таксуване. 
 

 
 
 
В таблицата Часове поставете курсора в полето Име, активира се и се пишете в него. Въведете първоначална 

цена и отметнете дните от седмицата, с които да се асоциира цената. Накрая натиснете иконата за запис . 
 
В таблицата Ценоразпис въведете време за отчитане и цена. Всичките полета са задължителни за попълване. 

За да коригирате час или цена натиснете редакция , за да изтриете час или цена натиснете изтриване . 
  
След попълване на всички полета натиснете Следващ, за да видите основните данни, които сте въвели.  
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За коригиране натиснете Назад, ако няма да променяте натиснете Напред. Вече сте на последната стъпка, за да 
се запише в базата новото направление натиснете Край. Зарежда се списъкът с направленията, към което е 
добавено и токущо създаденото от вас. 
 
 
 
Всяко направление може да се редактира, изтрива и търси чрез филтъра от списъка.  

 
 
Натиснете Редактирай на съответното направление, променете името или типа разговори, натиснете Запис. При 
натискане на Отказ, се връщате в списъка с направления без да е направена промяна. 
 
Горе в дясната част на прозореца се изписва целия път на направлението. Натискайки върху Тарифа, директно се 
връшате в списъка с тарифи.  
 

 
Добавяне на тарифа 

 
От горната дясна част на прозореца натиснете Добавяне на тарифа.  
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Въведете Име и дата за активация в полето Активна от. Описанието не е задължително за въвеждане, 
натиснете Добави за създаване на нова тарифа или Отказ, който ви връща в списъка с тарифи. 

 
Редакция на тарифа 

От списъка с тарифи натиснете Редакция,. в новия прозорец променете информацията и натиснете Запис. 

 
Изтриване на тарифа 

Натиснете Изтриване, най-долу в прозореца се зарежда съобщение за потвърждение. Изберете Да и тарифата 
ще се изтрие от списъка, Не отказвате се от триене и се връщате в списъка. 

 
Копиране на тарифа 

Натисни иконата копиране , в новия прозорец въведете Име и Ново описание. Новата тарифа наследява 

всички направления на основната, от която копирате.  

 
Добавяне на направления към тарифа 

Изберете тарифа и натиснете иконата Направления, в горния десен ъгъл на прозореца натиснете Добави 
направление. Зарежда се тарифата, към която добавяте 
 
 

 
 

Въведете Префикс, изберете от падащите менюта Име, Тип разговори и Група на таксуване. Натиснете Запази, 
връщате се в прозореца със списъка с направления. 
Ако от списъка с Имена на направление ненамерите, което ви трябва, върнете се и го въведете от 
Администрация/Тарифи/Имена на направления.  
Ако няма въведени групи, първо добавете група на таксуване от Администрация/ Тарифи/ Групи на таксуване и 
след това добавете направление.  
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Редакция на направления 
Натиснете Редакция, от новия прозорец променете информацията и натиснете Запис 

 
Изтриване на направления 

Натиснете Изтриване, най-долу в прозореца се зарежда съобщение за потвърждение. Изберете Да и      
направлението се изтрива от списъка, Не отказвате триенето и се връщате в списъка с направления. 

 
Групи на таксуване 

От списъка изберете  тарифа и натиснете иконата  . Зарежда се нов прозорец, в горната дясна част натиснете 
Добави група. Попълнете формата и натиснете Запис. 

 
 

В новата форма въведете Име за група и натиснете Добави. В списъка се появява новата Група на таксуване 

 
Редакция на Група на таксуване 

 
Срещу името на групата, натиснете Редакция: 
 

 
 
Можете да промените Името и Кода, но не и тарифата към която принадлежи,   натиснете Запис. 

 
Изтриване на Група на таксуване 

Натиснете Изтриване срещу името на групата, която желаете да изтриете, най-долу в прозореца се зарежда 
съобщение за потвърждение. Изберете Да и групата ще се изтрие от списъка, Не отказвате се от изтриване. 

 
Час на таксуване  

Натиснете иконата часовник , в горния десен ъгъл на прозореца натиснете Добави час към съответната група. 
В прозореца се зарежда форма за попълване: 
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Въведете Име, Дни от седмицата, От час До час, Първоначална цена. След попълване на всички полета 
натиснете Добави.  
За бързо и лесно връщане отново в Групи на таксуване използвайте линака в горната лява час на прозореца или 
директно натиснете на Тарифи и ще се зареди списъка с тарифите. 

 

Таксуване 
След добавянето на час, се добавя тарифата, по която се таксува разговора. За избрания час натиснете 

съответната икона  от колоната Таксуване. В новия прозорец изберете Добави тарифиране: 

 
 
Попълнете полетата и запазете информацията с  Добави. 
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Редакция на тарифа 
Натиснете Редакция на съответната тарифа, променете информацията и запазете с Запис.  

 
Изтриване на тарифа 

Натиснете Изтрий и потвърди с натискане на бутона Да, при отказ, няма да се изтрие тарифата. 

 

4.8 Тарифа за офис и изходяща линия 

 
Отидете на Администрация / Тарифа за офис и изходяща линия.  Натиснете от горния десен ъгъл Добавяне на 
тарифа за офис и изходяща линия, зарежда се форма за попълване:  

 
 

Изберете Тарифа, добавете я към Офис от списъка под нея. Изберете Изходяща линия,  през която да минават 
разговорите и Префикс.  
Ако нямате специални изисквания оставете Множителя по подразбиране да е 1 и Добавената стойност 0. 
Ако искате цената на всичките разговори на даден офис да е различна от стандартната, променете стойността на 
Множителя по подразбиране. Тогава стойността на разговорите ще се умножава по цифрата която сте въвели. 
Ако промените Добавената стойност, тогава към всеки разговор се добавя конкретна стойност. 
  

 

4.9 Претарифиране 

 
Отидете на Администрация / Претарифиране, зарежда се: 
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Изберете Офис-a за който да се преизчислите разговорите по новата тарифа и задайте Дата ,от която да 
започне, натиснете Претарифиране. Понякога претарифирането отнема няколко часа, в зависимост от 
количеството разговори, които трябва да се преизчислят. 

 

4.10 Импортиране на тарифа 

 
Отидете на Администрация / Импортиране на тарифа, зарежда се 
 

 
 

 

За импорт на URL отидете на страницата с тарифите http://expert-vision.net/Tariffs/ .  
 
Посочете с курсора на мишката тарифата, която искате да копирате и натиснете десния бутон. От менюто 
изберете Copy Link Location, копирайте линка и го въведете във формата.   

 
 

 
 
При импорт на тарифа от файл  - въведете пътя до файла, който трябва да е с разширение .xml 
Имате 2 опции: импортване като същата тарифа или като нова. 
 
Имопортиране като същата тарифа – След въвеждане на URL, изберете първата опция и натиснете Импорт. 
Ако има вече тарифа въведена с това име се появява съобщение за съществуването й и няма да бъде добавена 
отново.  
 
Импортиране като нова тарифа - След въвеждане на URL, изберете втората опция  и натиснете Импорт. 
Новата тарифа се появява в списъка с тарифи – Администрация/ Списък с тарифи.  

 

 

http://expert-vision.net/Tariffs/
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4.11 Разпределение на разходите 

 

 
Изберете от менюто Изходяща линия, въведете месеца, за който искате разпределение на разходите, въведете в 
полетата разходите и натиснете Запис.  
 
Може да редактирате полетата с разходите, като от списъка с Разпределението на разходите натиснете 
Редакция и във формата промените данните. От същия списък се изтриват ненужните. 
 

4.12 Изпратени съобщения 

 
От филтъра, чрез филтриране по критерии, се показва списък с изпратените е-пощи. Задайте един от трите 
критерия – потребител, поща или дата . Списъка показва податетел на съобщението, описанние, пощата на която 
е изпратена, последно и следващо изпращане. 
 

 
 
 

4.13 Лицензи 

 
От Администрация / Лицензи натиснете Добави офис, зарежда се формата:  
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Въведете Код и Име на офис, натиснете Добави. Към новият офис натиснете Добавяне на лиценз. Под списъка с 
офиси се зарежда:  

 

 
 
Въведете лиценза, който сте получили от нас, в полето и натисни Добави лиценз. След коректно въведени данни 
в списъка с лицензи, в колоната Лиценз се изписва лицензиран за съответния офис. 
 

4.14 Статистическа информация 
 
Показва кратка статистическа информация относно разговорите в системата. 

 
 

5 Потребител 

Потребителят има достъп до всички бутони от менюто без бутон Администрация, на негово място се появавя 
бутон Търсене по номер. 

 

5.1 Търсене на номер 

Чрез филтъра може да търсите по офис, тел, номер или име. 
 

 

 


