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1 Dit is Gespreksrapportage 

Met Gespreksrapportage van KPN EEN MKB krijgt u live inzicht in uw gesprekken. De service is 

gekoppeld aan de telefooncentrale. Er zijn dus geen voorzieningen (zoals extra hardware) nodig op 

locatie. In combinatie met Vast-mobiel integratie kunt u ook gebruik maken van de dienst om mobiele 

gesprekken te registreren. 

 

Er zijn 3 gebruikersvarianten: 

 

• Gesprekrapportage Instap - biedt een overzicht van gespreksdata in een dashboard en 

drie eenvoudige wallboards 

• Gesprekrapportage Standaard – biedt gedetailleerde rapporten, configureerbare 

dashboards en een groter aanbod aan wallboards 

• Gesprekrapportage Premium – biedt callcenter rapportage als aanvulling op de 

Gespreksrapportage Standaard. 

U kunt al met één Gesprekrapportage gebruiker de telefonie van uw hele organisatie monitoren. 

Voor iedere extra gebruiker kunt opnieuw kiezen welk type (Instap, Standaard of Premium) u bestelt. 

Dit maakt het mogelijk om de veeleisende gebruiker een Premium user licentie te geven en terwijl u 

voor gebruikers die een globaal overzicht nodig hebben kunt volstaan met Instap gebruikerslicenties. 

Wallboards en dashboards zijn beschikbaar per gebruiker. Maar omdat gebruikers niet meerdere 

keren tegelijk kunnen inloggen, zijn voor het weergave van wallboards en dashboards op extra 

schermen aparte Wallboard Projectie licenties. 

 

Speciaal voor telefooncentrales met callcenter gebruikers biedt Gespreksrapportage tools voor 

callcenter supervisors en agenten: 

• Gespreksrapportage Supervisor Console – Dit is een tool waarmee de supervisors: 

▪ Gesprekken kunnen volgen; 

▪ De activiteiten van agenten kunnen controleren; 

▪ Gespreksstatistieken kunnen analyseren; 

▪ Wachtrij specifieke informatie kunnen bekijken; 

▪ Met agenten voor die wachtrij kunnen communiceren en; 

▪ Acties van agenten kunnen beheren. 

• Gespreksrapportage Agent Console – Dit is een hulptool voor agenten te gebruiken bij: 

▪ Het beheren en bekijken van hun gesprekken; 

▪ Het plannen en voltooien van terugbellen; 

▪ Het beheren van pauzes; 

▪ Het communiceren met andere agenten en supervisors en; 

▪ Het begrijpen van de algehele prestaties in overeenstemming met hun groepsactiviteit. 

Voor meer informatie over de product- en licentiestructuur, raadpleeg de Dienstbeschrijving Vast 

Bellen. 
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2 Instap 

Gespreksrapportage Instap visualiseert gespreksgegevens via een intuïtief dashboard en een 

eenvoudig wallboard. 

Het dashboard in één oogopslag 
Het dashboard van Gespreksrapportage Instap geeft grafieken en tabelgegevens weer binnen een 

opgegeven datumbereik in de afgelopen 12 maanden. 

 
Dit dashboard presenteert een samenvatting van gespreksstatistieken, waaronder: 

• Verdeling per uur inkomende / uitgaande gesprekken 

• Percentage beantwoorde gesprekken 

• Belangrijke observaties, inclusief totaal aantal gesprekken, drukste uur, gemiddelde 

aanname tijd, langste gesprek, totaal gemiste en niet-teruggebelde gemiste gesprekken 

• Gespreksoverzicht per direct nummer 

• Gespreksoverzicht per gebruiker/toestelnummer 

Door gebruik te maken van filters kan de data verfijnd worden op datum en tijd. 

De volgende rapporten zijn direct toegankelijk en kunnen naar PDF geëxporteerd worden: 

• Activiteit per uur 

• Dagelijkse gespreksactiviteit 

• Extensie-gespreksactiviteit 

• Algemene activiteit door direct nummer 

• Gemiste gesprekken 

• Gesprekken op datum 

• Niet-teruggebelde gemiste gesprekken op nummerherkenning 
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Visueel wallboard 
Gespreksrapportage Instap biedt 3 vooraf gedefinieerde wallboards, ontworpen om essentiële 

analyses op een groot scherm of desktop weer te geven: 

• In het Direct Nummers-overzicht worden de totale gesprekken, gemiste gesprekken, 

belsignaalduur en gesprekstijd voor elk directe nummer weergegeven. 

• Het Toesteloverzicht toont het totaal aantal gesprekken, gemiste gesprekken en gesprekstijd 

voor elke toestel. 

• Het bedrijfsoverzicht toont het totaal aantal gesprekken, gemiste gesprekken, gemiddelde 

overgangsduur en totale spreektijd voor het bedrijf 

Tegels kunnen worden geconfigureerd om aangepaste gefilterde gegevens weer te geven voor 

bepaalde gebruikers of bepaalde direct nummers. 
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3 Standaard 

Gespreksrapportage Standaard geeft inzicht in inkomende en uitgaande gesprekken door middel van 

configureerbare dashboards, wallboards en gedetailleerde rapportage. Dit maakt het mogelijk om in 

één oogopslag de status van het belverkeer te zien, rapporten te plannen of deze direct te 

genereren. 

Wallboards 
Wallboards geven belangrijke gespreksgegevens weer op live-tegels, uitermate geschikt voor het 

delen op een groot scherm of desktop. Naast de wallboards van Gespreksrapportage Instap, 

beschikt de Standaard Gebruiker over het Standaard Wallboard, dat bestaat uit 2 roulerende 

schermen: 

 

1. Totalen, bedrijfs-infoscherm en directe nummer-infoscherm 

2. Totalen, gebruikers-infoscherm en directe nummer-infoscherm 
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1.1. Bedrijfsproductiviteit  

Met het Bedrijfsproductiviteits dashboard kunt u in één oogopslag uw customer service bewaken. Het 

bevat diverse KPIs waaronder: inkomende CLI (nummerweergave), tijd van eerste / laatste oproep, 

aantal mislukte oproeppogingen en weergave van niet-geretourneerde gemiste oproepen in 

overeenstemming met de werktijden. De productiviteit kan worden getoond op afdelings- of 

gebruikersniveau. Tevens wordt inzicht verschaft in de gespreksstroom-ervaring. 

 
 

 

Managementsamenvatting 
De managementsamenvatting biedt een overzicht op hoog niveau van het bedrijf, inclusief 

observaties en aanbevelingen. Meerdere rapporten kunnen worden samengevoegd tot één rapport 

dat kan worden geëxporteerd of per e-mail kan worden verzonden. 
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Flexibele rapportage 
Gespreksrapportage Standaard beschikt over een catalogus met standaard, goed configureerbare 

rapporten (zie bijlage 2), die u naar wens kunt aanpassen met behulp van filters. Rapportages 

kunnen worden ingepland om op bepaalde tijdstippen te worden uitgevoerd en vervolgens worden 

geëxporteerd als PDF- en CSV-bestanden. Deze bestanden kunnen per e-mail worden verzonden. 

Gedetailleerde rapportage 

De gespreksactiviteit kan gemonitord worden om de prestaties te analyseren, zoals het meten van 

inkomende gesprekken, gesprekshoeveelheden, doelen, servicegraad (GoS), percentage 

beantwoorde gesprekken (PCA), afgebroken gesprekken, langste wachttijd (beller-tolerantie) en 

gemiste gesprekken. 

 

Daarnaast is het mogelijk om de belactiviteit te meten per extensie, afdeling, direct nummer en 

gebruiker. Dit is inclusief totale gesprekken, bestemming, gesprekstijd en de duur van het belsignaal. 

Niet-teruggebelde gemiste gesprekken 

Gemiste gesprekken worden als niet-teruggebeld beschouwd wanneer de beller (klant) niet opnieuw 

heeft gebeld en met succes is beantwoord, of wanneer een medewerker de oproep nog niet heeft 

teruggebeld. 

 

Niet-teruggebelde gemiste gesprekken worden geïdentificeerd waardoor een snel herstel mogelijk is 

van gesprekken die door de beller zijn afgebroken of verloren zijn gegaan. Dit rapport kan worden 

weergegeven als een live-tegel. 

Mijn Dashboard 
Het maken en uitvoeren van rapporten kan tijdrovend zijn. Daarom zijn er standaard dashboards 

beschikbaar om actuele informatie op een grafische manier weer te geven met behulp van Live-

tegels. Live-tegels zijn configureerbare rapportcomponenten die regelmatig worden vernieuwd en 

worden weergegeven in tabel- of grafische indeling. 

 
Mijn Dashboard bevat vooraf gedefinieerde tegels, waaronder: servicegraad (GoS), percentage 

beantwoorde gesprekken, beller-tolerantie (hoe lang is een klant bereid te wachten tot zijn telefoontje 

wordt beantwoord) en verdeling per uur. 
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Het is ook mogelijk om live tegels te maken op basis van actuele oproepgegevens die specifiek zijn 

voor de vereisten. Elk rapport met elke combinatie van filters kan in een tegel worden omgezet en 

worden weergegeven als een grafiek, een wallboard, een meter of een tabel. Elke login heeft zijn 

eigen “Mijn Dashboard”-display. 

 

Mijn Wallboard 
Met MijnWallboard kan de gebruiker KPI’s definiëren die getoond worden met configureerbare 

kleurovergangen en alarmdrempels. Mijn Wallboard beschikt over: 

- Flexibele mogelijkheden voor de indeling van wallboard-tegels 

- Trends wallboard: bekijk trends over een gekozen periode; dag/week/maand 

- Optioneel docking panel om bepaalde gegevens altijd te tonen 

- Aanpasbare wallboard views en transities 

- Tonen van externe webpagina’s binnen en view 
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4 Premium 

Gespreksrapportage Premium biedt dezelfde functionaliteit als Gespreksrapportage Standaard, met 

als aanvulling daarop uitgebreide callcenter rapportages. Dit maakt het mogelijk om wachtrijen en 

klantgerichte teams te monitoren via live dashboards, rapporten en wallboards, waarin statistieken 

worden getoond over callcenterwachtrijen, inclusief gemiddelde wachttijd, wachttijd en gespreksduur. 

Analyseer de afhandeling van gesprekken, inclusief gemiste/ geweigerde gesprekken en gemiddelde 

gespreksduur. 

Wallboards 

Callcenter (ACD) wallboard 

Het Callcenter wallboard toont wachtrij- en oproepstatistieken voor callcenters. Op het wallboard van 

het callcenter worden 12 live-tegels met belangrijke prestatiemetingen weergegeven, waaronder 

gesprekken die worden aangeboden / in de wachtrij staan, agents die bemand / toegewezen / bezet 

zijn en bemande agents inactief / niet beschikbaar. 

 
Agent-workflowanalyses bieden beknopte en gedetailleerde informatie over de 

beschikbaarheidsstatus en punctualiteit. 
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Groepsoverzicht-wallboard 

Het Groepsoverzicht stelt supervisors in staat om de status van hun agenten te bekijken 

(beschikbaar / niet beschikbaar / niet-storen ingeschakeld). Dit geeft een duidelijk beeld van hoeveel 

medewerkers beschikbaar zijn om op elk gewenst moment gesprekken te beantwoorden. 

Live gesprekken 

Het Contact-Wallboard bevat een overzicht van de live gesprekken. Deze tabel toont de lopende 

gesprekken binnen de organisatie met de volgende details: de oproeprichting (uitgaand of 

inkomend), toestelnaam, DDI (direct telefoonnummer), huidige oproepstatus (bel of oproep) en tijd in 

huidige status. 

Live gesprekken kunnen ook via Mijn Dashboard worden gepresenteerd. 

Live oproeprapportage 
Het is mogelijk om rapporten te genereren over live gesprekken in wachtrijen en statistieken van 

gespreksafhandeling te bekijken per huntgroep, oproepwachtrij en direct nummer. 

Er zijn vooraf geconfigureerde rapporten voor o.a.: 

• Beschikbaarheid en punctualiteit 

• Totale beschikbare tijd voor alle extensies binnen het bedrijf 

• Tijd op Niet-storen (DND) 

• Servicegraad (GoS) en percentage beantwoorde gesprekken (PCA) 

• Wachtrijen, wachttijden en afgebroken gesprekken 

• Niet-teruggebelde gemiste gesprekken 

Er zijn uitgebreide filteropties beschikbaar voor elk rapport, evenals de optie om rapporten in de tijd 

in te plannen als een regulier rapport, te exporteren als PDF of CSV en e-mail naar elk e-mailadres. 
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Agent activiteit rapportage 

De agent activiteit rapportages bieden live analyses per agent: 

• Agent infoscherm per contactgroep 

• Agent gespreksactiviteit 

• Beschikbare agent activiteit 

• Activiteit van Beschikbare Agenten per Dag 

• Hunt-groep support in rapporten en Mijn Dashboard 

De rapporten kunnen gefilterd worden op huntgroepen (groep met meerdere gebruikers die via het 

zelfde telefoonnummer bereikbaar zijn). Via Mijn Dashboard is het mogelijk een wallboard te maken 

met huntgroep statistieken. Daarmee is het mogelijk om prestatie parameters voor de huntgroep 

continu in real-time te bewaken. De belangrijkste statistieken worden weergegeven op live-tegels die 

gedeeld kunnen worden op een desktop of groot scherm. Dit is geschikt voor bedrijven die 

huntgroepen gebruiken om inkomende gesprekken af te handelen. 
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5 Supervisor/Agent Consoles 

Voor de callcenter supervisors en agents van de hosted telefooncentrale, zijn binnen het 

Gespreksrapportage portfolio consoles beschikbaar voor inzicht en besturing van de callcenter 

gesprekken. Deze Supervisor en Agent Consoles zijn een geavanceerd alternatief voor de standaard 

Callcenter Supervisor Software en Callcenter Agent Software.  

 

Gespreksrapportage Premium users hebben de beschikking over een supervisor en agent console.  

Extra supervisor- en agentconsoles kunnen worden ingesteld en aan gebruikers worden toegewezen 

via de beheerconsole.  

 

Gebruikers die alleen toegang hebben tot de supervisor- of agentconsole, zien hun supervisor en/of 

agent werkruimte bij het inloggen en zij zullen geen toegang hebben tot de volledige functie set die 

beschikbaar is voor Premium users. 

Supervisor Console 
De Supervisor Console is een tool waarmee de supervisors gesprekken kunnen volgen, de 

activiteiten van agenten kunnen controleren, gespreksstatistieken kunnen analyseren, 

wachtrijspecifieke informatie kunnen bekijken, met agenten voor die wachtrij kunnen communiceren 

en acties van agenten kunnen beheren. 

 

 
 

Het Console dashboard bevat KPI's waarin u boven in het scherm snel duidelijke statistieken kunt 

vinden die worden afgewisseld tussen geselecteerde KPI's.  

De weergave van het midden deel van de pagina kan gebruikt worden voor het tonen van andere 

groepen van KPI's, Lopende Gesprekken, Groepsweergave, Agent performance of Terugbellers.      

 

Het Gesprekken dashboard kan worden gebruikt om lopende gesprekken, voltooide gesprekken en 

de personen die teruggebeld moeten worden weer te geven, terwijl men in de Groepen dashboard 

de groepen van KPI's, krachtige serviceprognoses en een live Groepsweergave kunt vinden over de 

aanwezigheid van agenten. 
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Het Agenten dashboard bevat een overzicht met statistieken per agent, waar u kunt zien waar ze zijn 

in betrekking met hun doelen, evenals een Pauze sectie waar gevraagde pauzes goedgekeurd of 

geweigerd kunnen worden door de supervisor. 

 
Het Conversaties dashboard biedt de mogelijkheid om berichten en broadcasts naar andere 

agenten/supervisors te sturen.  

 

Via Notificaties krijgt de supervisor ieder uur een prognose op basis van observaties en een melding 

voor elke actie binnen de console, zoals wanneer een bericht, uitzending of pauzeverzoek wordt 

ontvangen. 

 

Agent Console 
De Agent Console is een hulptool voor agenten te gebruiken bij: 

• Het beheren en bekijken van hun gesprekken; 

• Het plannen en voltooien van terugbellen; 

• Het beheren van pauzes; 

• Het communiceren met andere agenten en supervisors en; 

• Het begrijpen van de algehele prestaties in overeenstemming met hun groepsactiviteit. 
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Inkomende gesprekken verschijnen in een venster op de console, met beller-ID en contactnaam, 

indien beschikbaar. Om een uitgaand gesprek te voeren, kan het nummer ingevoerd worden in het 

bedieningspaneel. Om de agentstatus te wijzigen, kunt u een vervolgkeuzelijst met opties vinden 

naast het kiesvak. 

 

KPI’s worden weergegeven op te scrollen wallboard paneel bovenaan de console. Wanneer een 

uitgezonden bericht naar agenten wordt verstuurd, verschijnt er ook een te scrollen notificatie boven 

de KPI-tegels. 

 

Het Configuratiescherm wordt gebruikt om gesprekken te bekijken en pauzes te plannen, en in 

Contacten kunnen agenten hun collega's zoeken en bellen. In Terugbellen worden niet-teruggebelde 

gesprekken weergegeven, die hier gepland kunnen worden en in de planningslijst worden 

weergegeven. 

 

Berichten worden beheerd in het gedeelte Conversaties en de Notificaties lijst waarschuwt de agent 

voor nieuwe activiteiten. 
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6 Security en privacy 

De KPN ÉÉN Gespreksrapportage beheeromgeving is toegankelijk via een webserver. Deze 

webserver is toegankelijk via het internet waarbij het internetverkeer via een SSL certificaat wordt 

beveiligd (https). Iedere klantomgeving is uitsluitend toegankelijk via een gebruikersnaam en 

wachtwoord en biedt alleen toegang tot gesprekken van gebruikers binnen de eigen Hosted 

Telefonie omgeving . Indien de dienst wordt opgeheven worden alle (historische) rapportage 

gegevens definitief verwijderd. 

1.2. AVG 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De 

AVG stelt eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. Gespreksrapportages bevatten 

persoonsgegevens, bijvoorbeeld namen, telefoonnummers, gespreksduur, enzovoorts. 

 

Houdt bij gebruik van de Gespreksrapportage rekening met de volgende punten en adviseer uw 

gebruikers hierover: 

1. Zet Gespreksrapportage alleen in voor een duidelijk omschreven doeleinde, die schriftelijk is 
vastgelegd. 

2. Verzamel niet meer gegevens dan nodig. Bijvoorbeeld: wordt Gespreksrapportage ingezet 
om supportmedewerkers te trainen, zorg er dan voor dat de gesprekken van andere 
medewerkers niet worden getoond. 

3. Wees transparant naar personeelsleden over het gebruik van Gespreksrapportage 
(waarvoor, bewaartermijn, worden rapportages gebruikt om functioneren te beoordelen, 
enz.). Leg dit vast in het personeelsbeleid. 

4. Bewaar de gegevens niet langer dan nodig. Zorg aantoonbaar is nagedacht over de 
bewaartermijn en dat de termijn wordt nageleefd.  

5. Beveilig de gespreksrapportages voldoende. Beperk het aantal personen dat toegang heeft 
tot de rapportages. 

6. De wettelijke grondslag voor gespreksrapportage zal vaak een gerechtvaardigd belang zijn. 
Een werkgever kan namelijk van zijn werknemers geen geldige toestemming krijgen, 
vanwege de gezagsverhouding. Beargumenteer waarom het belang van de organisatie bij 
gespreksrapportages zwaarder weegt dan het privacybelang van de betrokkenen en leg 
deze argumentatie schriftelijk vast. 

7. Bij het gebruik van de Gespreksrapportage kunnen ook persoonsgegevens van anderen 
buiten de organisatie worden verwerkt. Beschrijf in de privacyverklaring waarom 
Gespreksrapportage wordt gebruikt (punt 1), wat het gerechtvaardigd belang is (punt 6) en 
welke organisatie(s) toegang hebben tot de gegevens. 

8. Stel personen in staat hun rechten uit te oefenen, zoals verwijdering van een 
gespreksrapportage. Benoem deze mogelijkheid in de privacyverklaring (punt 8). 

9. Neem deze verwerking van persoonsgegevens op in het verwerkingsregister. 
10. Stel eventueel een beleidsdocument op over de bovenstaande punten, zodat u kunt 

aantonen dat u handelt in overeenstemming met de AVG. 
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Bijlage 1: Overzicht van de 
Gespreksrapportage varianten 

Functie Gespreksrapportage gebruikers 
licentie 

Callcenter licentie 

Instap Standaard Premium Supervisor 
Console 

Agent 
Console 

Intuïtieve klantbetrokkenheid en duidelijkheid van bedrijfsprestaties 
Mobiel-responsieve toepassing, toegankelijk via 
webbrowser op mobiele toestellen ⚫ ⚫ ⚫     

Synchronisatie met telefoonsysteem om automatisch 
gebruikers / groepen toe te voegen of te verwijderen ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Gespreksgegevens in real-time geleverd aan portaal ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Admin console voor het beheer van licentietoewijzing en 
gebruikersconfiguratie ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Beperk supervisor-toegang per rol (site, divisie, afdeling, 
kostenplaats) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Optie om landingspagina te selecteren die moet worden 
weergegeven bij het inloggen   ⚫ ⚫     

Toegang tot helpvideo's en gebruikershandleidingen 
vanuit toepassing (UK Engels) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Inline contextuele hulp in de hele toepassing (UK Engels) 
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Beheer de toegang van uw serviceprovider tot uw 
applicatieportaal ⚫ ⚫ ⚫     

Ondersteuning voor meerdere talen met één klik: Brits 
Engels, Amerikaans Engels, Frans, Duits, Spaans, 
Italiaans, Nederlands, Deens, Zweeds, Fins, Lets, Litouws, 
Ests, Pools 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Visualiseren en meten van klant-KPI's en personeelsproductiviteit 
Overzicht dashboard met KPIs           

Executive Summary-dashboard op hoog niveau 
(Meerdere rapporten geconsolideerd in één enkel 
rapport) 

⚫ ⚫ ⚫     

KPI-gestuurde dashboards voor bedrijfsproductiviteit 
met details van gespreks- en terugbelprestaties per 
gebruiker, DDI en afdeling 

  ⚫ ⚫     

Aanpasbaar dashboard om KPI's weer te geven op tegels 
met 'snap to grid'-functionaliteit   ⚫ ⚫     

Configureerbaar wallboard om gefilterde gegevens op 
tegels weer te geven met optionele overgangen, docking 
panel, links naar externe URL's en drempelalarmen   ⚫ ⚫     

Projectie van een dashboard of wallboard op een scherm 
zonder dat een volledig gebruikersabonnement nodig is ⚫ ⚫ ⚫     

 Vereist Wallboard projectie licentie 

 Vereist minimaal één Premium gebruiker plus Supervisor / Agent console licentie(s) 

  



 

 

 
Blad 18 van 22 

Functie Gespreksrapportage gebruikers licentie Callcenter licentie 

Instap Standaard Premium Supervisor 
Console 

Agent 
Console 

Gegevens aanpassen en manipuleren om essentiële bedrijfsinzichten te delen met collega's 
en klanten 
Rapportencatalogus van vooraf geconfigureerde 
rapporten ⚫ ⚫ ⚫     

Uitgebreide rapportfiltering om rapporten aan te 
passen en toe te voegen aan favorieten; op datum / 
tijd / handelsuren, gebruiker, bedrijfsniveau, DDI, 
campagne, oproeptype / bestemming / duur / 
belsignaaltijd 

Alleen op 
datum/tijd 

⚫ ⚫     

Gebruik kolomkoppen om rapporten in oplopende 
of aflopende volgorde te sorteren ⚫ ⚫ ⚫     

Rapporten exporteren in PDF- en CSV-indelingen ⚫ ⚫ ⚫     

E-mail rapporten direct vanaf de portal na 1 of velen 
(PDF/CSV) ⚫ ⚫ ⚫     

Rapporten (PDF/ CSV/ HTML) plannen die het 
systeem op door de gebruiker gedefinieerde 
intervallen automatisch naar belangrijke managers 
of medewerkers stuurt 

  ⚫ ⚫     

Prestaties in de hele organisatie analyseren en meten 
Historische trendanalyse en rapportage 12 

maanden 
⚫ ⚫     

Rapportage van gespreksverkeer per uur/half uur 
om inzicht te krijgen in drukke tijden 

Per uur 
⚫ ⚫     

Gedetailleerde rapportage van gespreksactiviteit per 
abonnee en per duur  ⚫ ⚫ ⚫     

Rapportage op meerdere niveaus per locatie, divisie, 
afdeling, kostenplaats   ⚫ ⚫     

Interactie met klanten begrijpen 
Klantcontacten uploaden om de frequentie van 
klantinteracties te begrijpen voor klantbehoud (per 
klantnummer / campagne) 

  ⚫ ⚫     

Analyseer gespreksstromen per klant om het 
klanttraject te begrijpen   ⚫ ⚫     

Prestatiedashboard klantervaring per bedrijf en 
contactpersoon, met de nadruk op ontevreden 
klanten binnen de gespecificeerde periode 

  ⚫ ⚫     

Rapportage van klantervaringen per bedrijf en 
contactpersoon   ⚫ ⚫     

Rapportage per gebied voor geografische profilering 
van klanten   ⚫ ⚫     

Rapportage over inkomende bedrijfs- / 
campagnespecifieke nummers (DDI) voor het meten 
van de effectiviteit van campagnes te meten 

⚫ ⚫ ⚫     

Rapportage over gesprekstraject per DNIS   ⚫ ⚫     
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Functie Gespreksrapportage gebruikers 
licentie 

Callcenter licentie 

Instap Standaard Premium Supervisor 
Console 

Agent 
Console 

Houd de kosten in de gaten 
Gesprekstarieven uploaden voor eenvoudige 
gespreksclassificatie om de kosten van een gesprek in 
rekening te brengen 

  ⚫ ⚫     

Rapporten gespreksverantwoording per gebruiker   ⚫ ⚫     

Voldoe aan serviceniveaus en maximaliseer de inkomsten 
Bewaken en vergelijken van trends in inkomende 
oproepen (oproepvolumes, targets, onbeantwoorde 
oproepen)  

⚫ ⚫ ⚫     

Rapportage over het percentage beantwoorde oproepen 
(PCA) binnen de beoogde tijd 

Alleen hele 
organisatie 

⚫ ⚫     

Rapportage over servicegraad (GOS) voor alle 
gesprekken naar het bedrijf ⚫ ⚫ ⚫     

Begrijpen hoe lang een klant bereid is te wachten op een 
antwoord met behulp van Caller Tolerance om 
piektijden te beheren en gemiste oproepen te vermijden   ⚫ ⚫     

Bewaking van gemiste oproepen die niet worden 
teruggebeld in het hele bedrijf en per beller om invloed 
hebben op de klanttevredenheid 

⚫ ⚫ ⚫     

Onbeantwoorde gemiste oproepen monitoren per beller 
  ⚫ ⚫     

Definieer de waarde van een oproep om de geschatte 
waarde van oproepen te rapporteren en de financiële 
kans als gemiste oproepen worden teruggebeld   ⚫ ⚫     

Rapportage over belsignaaltijd, gespreksduur en gemiste 
oproepen per DDI ⚫ ⚫ ⚫     

Rapportage levenscyclus om gesprekken door het bedrijf 
te volgen en inzicht te krijgen in gespreksdoorlooptijden 
en de klantreis 

  ⚫ ⚫     

Individuele prestaties bijhouden 
Rapportage van gebruikersactiviteiten om 
klantinteracties en gesprekstijd te bekijken; inkomende, 
uitgaande en gemiste gesprekken en gemiddelde 
gespreksduur 

⚫ ⚫ ⚫     

Persoonlijk wallboard voor de gebruiker   ⚫ ⚫     

Persoonlijke gesprekshistorie ⚫ ⚫ ⚫     

Optionele toegang tot eigen gespreksstatistieken of 
teamanalyses ⚫ ⚫ ⚫     
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Functie Gespreksrapportage gebruikers 
licentie 

Callcenter licentie 

Instap Standaard Premium Supervisor 
Console 

Agent 
Console 

Monitor prestaties van klantgerichte teams 
ACD-wallboard; oproepen in wachtrij, gemiddelde 
behandeltijd, verwachte / langste wachttijd, agenten 
toegewezen / bemand / inactief / niet beschikbaar / 
bezet en totaal beantwoorde / aangeboden oproepen 

    ⚫     

KPI-gestuurde dashboards voor de productiviteit van het 
contactcenter met details over oproep- en 
terugbelprestaties per groep en agent 

    ⚫     

Rapportage over belsignaaltijd, duur en gemiste 
oproepen per gespreksgroep   ⚫ ⚫     

Beheer wachtrijen met live rapportage over wachtrijen 
en de langste wachttijd nu     ⚫     

Rapportage over afgebroken gesprekken   ⚫ ⚫     

Supervisors in staat stellen callcenter agents te managen 
Speciale supervisorconsole om liveoproepen te 
controleren, VIP-klanten te helpen en callcenteragenten 
te beheren met snelkoppelingen 

    

Inclusief 1 
Supervisor 

Console 
⚫   

KPI-statistieken voor een contactcentergroep of 
geconsolideerde groepen weergegeven op live-tegels     ⚫ ⚫   

Beheer de huidige oproepen in de wachtrij, lopende 
oproepen en overgaande oproepen. Verbindt 
gesprekken door, breek in (silent barge) en promoot 
gesprekken, geef prioriteit aan VIP-contacten en bekijk 
voltooide gesprekken 

    ⚫ ⚫   

Automatiseer het terugbellen van agenten in 
overeenstemming met het prioriteringsbeleid     ⚫ ⚫   

Specificeer beleid voor nummerweergave  per 
gespreksgroep, afdeling of agent     ⚫ ⚫   

Bewaak prestaties van agenten en callcentergroepen in 
lijn met serviceniveaus (beoogde responstijd, 
afrondingstijd, gespreksduur en volume) en tegen 
specifieke KPI's 

    ⚫ ⚫   

Optimaliseer middelen met behulp van intraday-
modellering, voorspel het effect van veranderende 
dienstpatronen van agenten op serviceniveaus en krijg 
inzicht in het effect op veranderende gespreksvolumes 

    ⚫ ⚫   

Upload scripts voor specifieke callcentergroepen     ⚫ ⚫   

Monitor beschikbaarheid van agenten bekijken, 
autoriseer en beheer agentpauzes in overeenstemming 
met de impact op het serviceniveau (handmatig 
geautoriseerd of geautomatiseerd om SLA's te halen) 

    ⚫ ⚫   

Supervisor-agent samenwerking via chat (individueel of 
groep) met de mogelijkheid om berichten naar agenten 
te zenden (één aan veel) en de optie om de functie uit te 
schakelen 

    ⚫ ⚫   

Toegang tot lijst van supervisor-notificaties (en wissen 
wanneer actie is ondernomen)     ⚫ ⚫   
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Functie Gespreksrapportage gebruikers 
licentie 

Callcenter licentie 

Instap Standaard Premium Supervisor 
Console 

Agent 
Console 

Verbeter de productiviteit van uw agenten 
Specifieke agentenconsole om gesprekken te beheren; 
VIP-contacten identificeren, doorverbinden, in de wacht 
zetten, terugbellen, meldingen ontvangen over 
teruggebelde gesprekken en gesprekken plannen 

    

Inclusief 1 
Agent 

Console   ⚫ 

Scriptpresentatie; gebruik specifieke scripts voor 
specifieke callcenter-groepoproepen (auto-hide indien 
script niet aanwezig) 

    ⚫   ⚫ 

Pauzes bekijken, pauzes aanvragen en inzicht in de totale 
beschikbare pauzetijd (integreert met BroadWorks 
onbeschikbaarheidscodes) 

    ⚫   ⚫ 

Agent-supervisor samenwerking via chat; stuur bericht 
naar supervisor, escaleer een gesprek (via barge of chat)     ⚫   ⚫ 

Toegang tot lijst met agent notificaties (en wissen 
wanneer actie is ondernomen)     ⚫   ⚫ 

Agent bezetmelding     ⚫     

Agent beschikbaarheid live updates en statusanalyse     ⚫     

Agent activiteit rapportage     ⚫     

Rapportage over agentactiviteit per callcenterwachtrij     ⚫     

Live gespreksstatus bekijken (in gesprek, vrij, op niet-
storen)     ⚫     

Tijdsduur in status     ⚫     

Beschikbaarheidsrapportage (redencode bij 
onderbreking)     ⚫     

Gegevens beller / beller-partij (eigen gesprek of andere 
gebruiker)     ⚫     

Controle actieve status (niet-storen, aanmelden / uit de 
wachtrij)     ⚫     

AVG-naleving vergemakkelijken 
AVG-conformiteitsbeheer; archiveren gebruiker, 
maskeren klantnummer ⚫ ⚫ ⚫     

Audit trail om de geschiedenis te bewaren en weer te 
geven van alle rapporten die zijn uitgevoerd / door wie 
en volledige geschiedenis van bewerkingen aan 
gebruikers en afdelingen 

⚫ ⚫ ⚫     
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Functie Gespreksrapportage gebruikers 
licentie 

Callcenter licentie 

Instap Standaard Premium Supervisor 
Console 

Agent 
Console 

Visualiseer gegevens in elke bedrijfsapplicatie met behulp van API's 
Vraag rapportage gegevens op of push deze naar uw 
eigen CRM / ERP / BI-systemen of UC-platforms ⚫ ⚫ ⚫     

Klantrapportage-API's voor toegang tot rapporten, 
favoriete rapporten, live-tegels, samenvatting, Mijn 
Dashboard en nalevingsgegevens 

  ⚫ ⚫     

Klantenrapportage-API's voor toegang tot live 
gespreksgegevens, ACD-wallboardstatistieken, 
agentstatus en agentactiviteit 

    ⚫     

Gebruikersmachtigingen beheren of gebruikersgegevens 
bekijken ⚫ ⚫ ⚫     

API tokens aanmaken en beheren om rechten voor API 
toegang in te stellen. Tokens kunnen worden 
gegenereerd door API of via de toepassing 

⚫ ⚫ ⚫     
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