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Влизане в системата

Когато потребителят не в домейн и се опитва да достъпи системата, се зарежда прозорец, в
който да въведе потребителско име и парола създадени от администратора.

След успешно влизане в системата, ако сте Администратор, се зарежда следния прозорец:

На началната страница са изведени линкове за бърз достъп до няколко справки за Разговори по
период, поле за търсене по  телефонен пост, външен номер, дата, бележки и графика с
информация за брой проведени разговори по тел. постове за деня.
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Администратор

Права на администратор

 създава, редактира и изтрива потребители;

 има достъп до всички разговори, записани в системата;

 създаване на потребителски групи;

 задава на потребителите права за достъп до определени  тел. постове

 достъп до справки с разговори

 достъп до архивираните разговори и права за разархивиране;

Добавяне на потребители

От главното меню изберете Администрация/Потребители. От прозореца Списък на
потребителите изберете Добави потребител. Попълнете форма показана по-долу.

Полетата с удебелен шрифт са задължителни за попълване – Потребител, Име и Парола.
От списъка на полето Роля изберете вида потребителя, като възможностите са 2:
Потребител и Администратор.

В полето Активен е поставена отметка за активация. Ако премахнете отметката, новият
потребител ще се запише в базата, но няма да има достъп до системата в момента на създаването.

След попълване на полетата натиснете . При няма да бъде създаден

потребител, връщате се в прозореца Списък на потребителите.
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Системата позволява редактиране на потребителите. Изберете потребител от списъка и натисне

иконата за Редакция. Променете информацията и натиснете .

За изтриване на потребител от системата изберете иконата Изтриване на съответния потребител и

потвърдете с бутон .

Потребителски групи

Групата дава възможност за ограничен достъп на конкретни потребителите до информация
свързана с разговорите в системата.

За създаване на група кликнете на линка Добави група, попълнете полетата и активирайте.

Към съществуващата група добавете тел. постове като изберете иконата . Зарежда се
прозорец, в който са показани телефонния постове, които може да се добавят към групата.
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От колоната Налични, селектирайте с мишката желаният тел. пост  и натиснете бутона за добавяне.
Можете да добавите всички телефони наведнъж, като натиснете двойния бутон за добавяне

.
Премахване на телефонен пост от група става по същия начин. От колона Избрани, селектирайте
тел. пост и натиснете бутона за премахване. Премахване на всички постове става с бутона .
Натиснете Запис за да запазите информацията, Отказ ви връща в списъка с телефонни групи.

За редактиране на потребителска група изберете иконата за Редакция. Променете информацията и

натиснете . За изтриване изберете иконата Изтриване и потвърдете с бутон .

Телефони номера
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От Администрация / Телефонни номера изберете Добавяне на тел. пост. Въведете Телефонен
номер, Име и запазете.

За добавяне / премахване на тел. пост от група натиснете иконата към съответния номер. В
заредения прозорец се показват групите, към които принадлежи телефонния пост и  всички групи,
към които може да бъде добавен.

От колоната Налични, селектирайте с мишката желаната група и натиснете бутона за добавяне.
Можете да добавите всички групи наведнъж, като натиснете двойния бутон за добавяне .
Премахване на група става по същия начин. От колона Избрани, селектирайте група и натиснете
бутона за премахване. Премахване на всички групата става с бутона .  Натиснете Запис за да
запазите промените, Отказ ви връща в списъка с телефонни групи.
Системата позволява редактиране на тел. постове. Изберете пост от списъка и натисне иконата за

Редакция. Променете информацията и натиснете .

Категория разговори

За добавяне на категория за разговор изберете линк Добавяне категория. Въведете Име и
изберете от палитрата цвят за категорията, след което я активирайте.
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Системата позволява редактиране на категории – промяна на име и цвят, както и деактивиране,
както и изтриване.

Лиценз

Въведете лиценза, който сте получили от нас, в полето и натиснете бутона Лицензирай. След
коректно въвеждане, в страницата с Лиценз се изписва броя лицензирани телефони постове. След
достигане на лимита, не може да добавяте нови тел. постове.



9

Справки

Справка брой разговори по номер

Справката показва разговорите по телефонен пост за избран от потребителя период. За всеки пост
е показана статистическа информация относно броя проведени разговори, средно и общо време
на разговор. Както и общия брой разговори  и време на провеждане за периода за всички тел.
постове.  Справка може да бъде записана като pdf, doc и xml файл.

Справка брой обаждания по дни

Справката извежда броят разговори по дати за зададен период. За всеки ден е показана
статистическа информация относно броя проведени разговори, средно и общо време на разговор.
Както и общия брой разговори и продължителността на провеждане за периода за всички тел.
постове. Справка може да бъде записана като pdf, doc и xml файл.
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Действия с разговори

Кликнете върху бутон Разговори от главното меню, зарежда се следния прозорец:

Системата предлага на администратора възможност за преглед на информация за регистрираните
разговори по основните критерии – група, телефони постове, бележки, период;
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И допълнително търсене по номер, направление, продължителност на разговора, категория.
За намиране на конкретен разговор може да се комбинират няколко критерия или да се зададат

самостоятелно. След направения избор натиснете бутон .

Търсене:

 група – избирате от списъка група, предварително дефинирана;

 телефони постове - може да се въвеждат повече от един тел. пост или да се филтрирате
резултатите. (например: '0-9999, 114%')

 бележки – текст, добавен като коментар към разговор;

 период – възможност за избор - текущ месец, предишен месец, свободно зададен период
като дати, брой дни/седмици/месеци;

И допълнително търсене по:

 номер - въведете външен номер, за да разберете, с кой вътрешен номер се е свързал или
обратното;

 направление – филтрира разговорите само по едно направление - входящи или изходящи;

 продължителност на разговора в секунди - може да се зададе само долна, само горна
граница или и двете граници;

 категория – филтрира по списък с предварително въведени категории;

Резултат от търсенето

При коректно търсене и вярно подадени данни се зарежда списък с филтрираните разговори:
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При несъвпадение с данните от базата или невярно зададени критерии, се изписва
Няма намерени записи.

Ново търсене - линк за бързо връщане към филтъра, показва се формата за филтриране;

Покажи филтър - връща в същата форма за търсене с критериите, за промяна на част от тях;

Експорт - експорт на с разговорите в .xml файл;

Изтегли маркирани записи – изтегляне на избрани разговори в архивиран формат;

Изтегли намерени записи – изтегляне на всички записи отговарящи на търсенето, като
максималния брой е 30;

Редакция на разговори

Системата позволява добавяне  на категория на разговор, както и добавяне бележки, по които да
се филтрира. За целта на съответния разговор изберете иконата за редакция. В новият поп-ъп
прозорец изберете от списъка Категория, като могат да се добавят по няколко категории на
разговор.
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Добавяне на категория

За добавяне на категория на повече от един разговор, първо селектирайте от списъка разговорите
и после изберете от списъка категория.

Прослушване на файлове
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От списъка изберете разговор и натиснете иконата за прослушване . Зарежда се програма за
прослушване.

При проблеми с прослушването, кликнете на линка долу ляво и прочетете инструкциите за
настройка на вашия браузър.

Запис на файлове

От списъка изберете файл и натиснете иконата . Зарежда се диалогов прозорец, в който да
потвърдите експорт на разговора към wav файл.
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Архивиране/ Разархивиране

Записаните разговори се запазват в директория, създадена на диска, като пътя до нея е указан в
Webconfig файла. Всяка директория автоматично получава името си и със същото име се именува
и архива - Архив_номер\дата_на_създаване\име_на_файла. Когато директорията, в която се
записват разговорите се запълни, тя се архивира и всички разговори в нея получават статус
Архивиран.

Записи могат да се архивират и по Потребителски групи. При създаване на група въведете в
полето Разговори - дни на запазване брой дни, след които да бъдат автоматично архивирани.

За разархивиране на архив се задава предварително директория  на диска, като пътя до нея е
указан в Webconfig файла.

Потребител
След въвеждане на потребителско име и парола се зарежда следния прозорец:
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Права на потребител

 не принадлежи на група - има достъп до всички разговори, записани в системата;

 принадлежи на 1 или повече групи - достъп до определени  тел. постове включени в
група/и;

Действия с разговори

Кликнете върху бутон Разговори от главното меню, зарежда се следния прозорец:

Системата предлага на администратора възможност за преглед на информация за регистрираните
разговори по основните критерии – група, телефони постове, бележки, период;

И допълнително търсене по номер, направление, продължителност на разговора, категория.
За намиране на конкретен разговор може да се комбинират няколко критерия или да се зададат

самостоятелно. След направения избор натиснете бутон .

Търсене по:

 група – избирате от списъка група, предварително дефинирана;

 телефони постове - може да се въвеждат повече от един тел. пост или да се филтрирате
резултатите. (например: '0-9999, 114%')

 бележки – текст, добавен като коментар към разговор;

 период – възможност за избор - текущ месец, предишен месец, свободно зададен период
като дати, брой дни/седмици/месеци;
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И допълнително търсене по:

 номер - въведете външен номер, за да разберете, с кой вътрешен номер се е свързал или
обратното;

 направление – филтрира разговорите само по едно направление - входящи или изходящи;

 продължителност на разговора в секунди - може да се зададе само долна, само горна
граница или и двете граници;

 категория – филтрира по списък с предварително въведени категории;

Резултат от търсенето

При коректно търсене и вярно подадени данни се зарежда списък с филтрираните разговори:

При несъвпадение с данните от базата или невярно зададени критерии, се изписва
Няма намерени записи.

Ново търсене - линк за бързо връщане към филтъра, показва се формата за филтриране;

Покажи филтър - връща в същата форма за търсене с критериите, за промяна на част от тях;
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Експорт - експорт на с разговорите в .xml файл;

Изтегли маркирани записи – изтегляне на избрани разговори в архивиран формат;

Изтегли намерени записи – изтегляне на всички записи отговарящи на търсенето, като
максималния брой е 30;

Редакция на разговори

Системата позволява добавяне  на категория на разговор, както и добавяне бележки, по които да
се филтрира. За целта на съответния разговор изберете иконата за редакция. В новият поп-ъп
прозорец изберете от списъка Категория, като могат да се добавят по няколко категории на
разговор.

Добавяне на категория

За добавяне на категория на повече от един разговор, първо селектирайте от списъка разговорите
и  после  изберете  от списъка категория.
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Прослушване на файлове

От списъка изберете разговор и натиснете иконата за прослушване . Зарежда се програма за
прослушване.

При проблеми с прослушването, кликнете на линка долу ляво и прочетете инструкциите за
настройка на вашия браузър.

Запис на файлове

От списъка изберете файл и натиснете иконата . Зарежда се диалогов прозорец, в който да
потвърдите експорт на разговора към wav файл.


