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1.1.1.1. WstępWstępWstępWstęp    

Jak naJak naJak naJak należy czytać dokument. leży czytać dokument. leży czytać dokument. leży czytać dokument.     

1. Instrukcja PLATFORMY ePASO przygotowana jest w modelu opisu 
słownego oraz graficznego dla poszczególnych funkcjonalności. 

2. Celem dokumentu jest edukacja, informacja i przeprowadzenie 
użytkowników PLATFORMY ePASO przez wszystkie dostępne funkcje 
platformy. 

3. Niniejszy dokument nie pełni funkcji przewodnika ustaleń 
biznesowych pomiędzy użytkownikiem a Grupą LoVo. 

4. Dokument zawiera 21 działów oraz 68 opisanych zarzutów ekranu 
„Widoków systemu”. 

5. Przeszukiwanie dokumentu w formacie PDF ułatwia kliknięcie 
kombinacji klawiszy na klawiaturze Ctrl+f.  

6. Co oznaczają strzałki na poszczególnych rysunkach: 
a. jeżeli czerwona strzałka jest kierowana od krawędzi opisu do 

określonego celu oznacza to, że komentarz i opis jest 
przeznaczony dla całego tekstu umieszczonego w „chmurce”, 

b. jeżeli czerwona strzałka jest kierowana od określonego 
wyrazu, wartości lub frazy do określonego celu to dany opis 
dotyczy jedynie tego słowa, wartości lub frazy,  

c. z jednego komentarza i opisu do określonych celów może być 
kierowanych wiele strzałek co oznacza, że dany komentarz jest 
wielowątkowy i dotyczy kilku opisywanych funkcjonalności lub 
miejsc do uzupełniania danych,  

d. szczególnej uwadze polecamy komentarze oznaczone słowem 
UWAGA! lub pisane na czerwonym tle lub oznaczone 
czerwonym tłem.  

7. Zauważone błędy, braki w opisie poszczególnych funkcjonalności 
prosimy zgłaszać na adres e-mail bok@lovo.pl  za co z góry bardzo 
dziękujemy. 
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System zawiera 19 zakładek: 

 

1. HomeHomeHomeHome – widok po zalogowaniu do systemu. 

2. Użytkownik Użytkownik Użytkownik Użytkownik ––––    widok użytkowników    z przypisanymi rolami w systemie. 

3. Role Role Role Role ––––    widok ról czyli uprawnień w systemie. 

4. SerwisSerwisSerwisSerwis – widok do wpisywania danych. 

5. Agent Agent Agent Agent - widok do wpisywania danych.  

6. OddziałOddziałOddziałOddział - widok do wpisywania danych.  

7. Zamówienie Zamówienie Zamówienie Zamówienie – formularz do składania zamówienia numeracji telefonicznej. 

8. Zgłoszenie Zgłoszenie Zgłoszenie Zgłoszenie – formularz komunikacji z Biurem Obsługi Klienta. 

9. Siatka numeracyjnaSiatka numeracyjnaSiatka numeracyjnaSiatka numeracyjna – widok zestawienie par numer wirtualny i numer 

docelowy.   

10. Kampania marketingowaKampania marketingowaKampania marketingowaKampania marketingowa – widok do wpisywania danych. 

11. Numeracja WirtualnaNumeracja WirtualnaNumeracja WirtualnaNumeracja Wirtualna – widok zestawienie wirtualnych numerów 

telefonicznych. 

12. BilingBilingBilingBiling – widok do budowania atrybutów do wyniku w postaci 

tabelarycznego. zestawienia kosztowych danych o połączeniach. 

13. Faktury Faktury Faktury Faktury ––––    widok    faktur 

14. Aktywne połączenia Aktywne połączenia Aktywne połączenia Aktywne połączenia ----    wizualizacja realizowanych w czasie bieżącym 

połączeń z numerów wirtualnych na numeru docelowe. 

15. PrzekierowaniaPrzekierowaniaPrzekierowaniaPrzekierowania – widok zarządzanie przekierowaniami danego numeru 

wirtualnego na inny niż w pierwotnym planowaniu numer docelowy.  

16. RaportyRaportyRaportyRaporty – widok do budowania atrybutów do wyniku w postaci 

tabelarycznego zestawienia ilościowych i kosztowych danych o 

połączeniach.  

17. Wykresy Wykresy Wykresy Wykresy ----    wizualizacja podstawowych danych z systemu. 

18. Zarejestrowane rozmowy Zarejestrowane rozmowy Zarejestrowane rozmowy Zarejestrowane rozmowy – wizualizacja w wersji tylko tabelarycznej 

zarejestrowanych rozmów oraz możliwość odtwarzania i importowania 

nagranych rozmów. 

19. Wyloguj sięWyloguj sięWyloguj sięWyloguj się – bez widoku do wylosowywania. Wylosowuje kliknięcie a 

zakładkę Wyloguj się. 
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Widok nr 1. Spis Zakładek nawigacyjnych w systemie ePASO. 

                                              

 

Aby dojść do zakładki logowania do systemu w przeglądarkę internetową należy 

wpisać domenę http://epaso.lovo.pl  

 

Aby się zalogować do systemu ePASO należy w widoczne miejsca wpisać Nazwę Nazwę Nazwę Nazwę 

UżytkownikaUżytkownikaUżytkownikaUżytkownika oraz HasłoHasłoHasłoHasło.  

UWAGA! Te dane są ustalane z użytkownikiem na poziomie podpisywania umowy 

biznesowej. Login i hasło w obecnej wersji są niezmienne. Użytkownik nie może 

ich zmienić z poziomu swojego konta. 
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                Widok nr 2. Zakładka Logowania 

                        

 

2.2.2.2. HHHHome ome ome ome –––– widok do logowania do systemu  widok do logowania do systemu  widok do logowania do systemu  widok do logowania do systemu 

po wpisaniu w wyszukiwarkępo wpisaniu w wyszukiwarkępo wpisaniu w wyszukiwarkępo wpisaniu w wyszukiwarkę    

Po zalogowaniu do systemu pierwsza karta to informacja o:  

� Użytkowniku 

� Dane Logowania 

� Wiadomości 

 

 

Widok nr 3. Zakładka Home. Widoki Użytkownika, Dane Logowania, Wiadomości 
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3.3.3.3. Użytkownik Użytkownik Użytkownik Użytkownik –––– widok  widok  widok  widok użytkowników z użytkowników z użytkowników z użytkowników z 

przypisanymi rolami w systemie.przypisanymi rolami w systemie.przypisanymi rolami w systemie.przypisanymi rolami w systemie.    

Widok nr 4. Zakładka Użytkownik. Lista. 

 

Użytkownicy do konta ePASO dodawani są na swa sposoby. 

1. Podczas zakładania i aktywowania konta przez BOK LoVo jako 

użytkownik Administrator. 

2. Po zgłoszeniu do BOK chęci dodania użytkownika jako gościa, 

którego role czyli uprawnienia będą dodawane przez Administratora 

z poziomu zakładki Role. 

Edycja użytkownika  

Kliknięcie w przycisk Edytuj przenosi użytkownika do widoku edycji. 
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Widok nr 5. Zakładka Uprawnienia. 

 

Kliknięcie w przycisk Uprawnienia przenosi Użytkownika do widoku 

uprawnień. 

Widok nr 6. Role przypisane do użytkownika Administrator. 

 

Zmiany Ról użytkownika dokonuję się poprzez wybór nazwy Roli z listy 

rozwijalnej ról. 
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Widok nr 7. Zmiana ról. 

  

Zatwierdzenie wybranej roli dla użytkownika odbywa się poprzez kliknięcie 

w przycisk „Zapisz”. 

Widok nr 8. Użytkownik z przypisaną do użytkownika rolą o nazwie Raporty. 

 

Widok nr 9. Role. 

 

Kliknięcie w przycisk Wstecz przenosi Użytkownika do głównego okna 

zakładki Użytkownik. 
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UWAGA! „Agenci” dodawani do systemu w zakładce Agent nie są w 

systemie ePASO uznawani za użytkowników posiadających Role i 

mogących spełniać rolę „Gości”. Aby dodanym do systemu „Agentom” 

nadać jakieś role w systemie aby mogli śledzić np. raporty, billingi czy inne 

zakładki ale bez możliwości administrowania kontem czyli bez możliwości 

dodawania i edytowania danych trzeba zgłosić to zapotrzebowanie do BOK 

LoVo wykorzystując zakładkę „Zgłoszenie” lub poprzez e-mail bok@lovo.pl 

. W zgłoszeniu należy podać Nazwę Użytkownika oraz jego e-mail. Zwrotnie 

Użytkownik Administrator otrzyma informację od BOK LoVo o utworzeniu 

nowego Użytkownika na danym koncie, któremu będzie można przypisać 

Role i nadać uprawnienia z listy. Nadawanie „Ról” czyli uprawnień w opisie 

zakładki „Role”. 

 

4.4.4.4. RoleRoleRoleRole    ––––    widok ról czyli uprawnwidok ról czyli uprawnwidok ról czyli uprawnwidok ról czyli uprawnień w ień w ień w ień w 

systemie.systemie.systemie.systemie.    

 

Role w systemie ePASO to lista uprawnień dla poszczególnych czynności 

możliwych do realizowania w systemie. Jeżeli dla gościa naszego konta 

utworzymy rolę raporty i tak ją nazwiemy w systemie to każdy gość, 

któremu przypiszemy w systemie rolę Raporty będzie mógł tylko 

zalogować się oraz oglądać i aktywnie wykorzystywać zakładki: 

„Zgłoszenie”, „Billing” oraz „Raporty”. 
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 Widok nr 10. Zakładka Użytkownik o ograniczonych uprawnieniach.  

  

Widok zakładki Role. Widok to wykaz tabelaryczny wpisanych do danego konta 

Ról oraz przypisanych uprawnień. Wykaz zawiera nazwę roli, opis oraz datę 

utworzenia. 

Widok nr 11. Zakładka Role. Lista. 

 

Dodawanie Ról odbywa się po kliknięciu w przycisk „Dodaj Rolę”. W systemie 

otworzy się okno „Dodaj definicję roli” w którym widoczne będą miejsca do 

uzupełnienia danymi.  Te miejsca to „Nazwa” gdzie można wpisać dowolną  

nazwę np. „Billingi”, oraz w miejscu przeznaczonym do opisywania można tę rolę 

opisać np. Odczyt Bilingów. 
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Widok nr 12. Nazywanie i opisywanie Roli. 

  

Kliknięcie w przycisk „Zapisz” przenosi użytkownika do wykazu ról czyli uprawnień 

jakie dana rola będzie miała w systemie. Zaznaczenie danej czynności i kliknięcie 

w przycisk zapisz do utworzonej roli dopisze w systemie określone uprawnienia.  

 Widok nr 13. Wykaz uprawnień w roli. 
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Kliknięcie w przycisk Edycja Roli ponownie przenosi Użytkownika do okna w 

którym nadaje się lub odbiera uprawnienia. Kliknięcie w przycisk 

 usuń wykasowuje daną rolę z konta na 

platformie ePASO. 

UWAGA! Po dodaniu Użytkownika do systemu oraz po dodaniu nowej roli i 

nadaniu tej roli określonych uprawnień NALEŻY POŁĄCZYĆ użytkownika z rolą. 

Nowy użytkownik dodawany do danego konta zawsze posiada Rolę Gość, do 

której nie są przypisane żadne uprawnienia.  

Łączenie użytkownika z rolą odbywa się poprzez ( opis w krokach ): 

Krok 1Krok 1Krok 1Krok 1. Wybór z zakładki „Użytkownik” danego użytkownika. 

Krok 2Krok 2Krok 2Krok 2. Należy kliknąć w przycisk „Edytuj” przy wybranym użytkowniku, którego 

do systemu dodało BOK LoVo po zgłoszeniu od Administratora.  

Krok Krok Krok Krok 3333. Po kliknięciu w przycisk „Edytuj” administrator zostanie przeniesiony 

„Edycji użytkownika” ( widok nr 5 ). 

Krok 4Krok 4Krok 4Krok 4. Na danym widoku należy kliknąć w przycisk „Uprawnienia” ( widok nr 5 

).  

Krok 5Krok 5Krok 5Krok 5. System przeniesie użytkownika ( widok nr 6 ) do listy rozwijalnej „Role”. 

Krok 6Krok 6Krok 6Krok 6. Należy wybrać rolę z listy rozwijalnej, zaznaczyć i kliknąć w przycisk 

„Zapisz”. 

Krok 7Krok 7Krok 7Krok 7. Kliknięcie w przycisk „Zapisz” spowoduje, że do danego użytkownika 

zostanie przypisana określona rola.  

Krok 8Krok 8Krok 8Krok 8. W zakładce Użytkownik będzie widoczny ( Widok nr 4 ) Użytkownik z 

przypisaną do niego rolą. 

Po dodaniu nowego użytkownika do systemu oraz po przypisaniu do niego 

określonej roli można zaprosić użytkownika do zalogowania się do systemu.  

UWAGA! Pierwsze logowanie nowego użytkownika do systemu odbywa się 

poprzez wpisanie Nazwy Użytkownika ( to zawsze jest adres e-mail ) podanej 

przez administratora do BOK LoVo podczas zlecenia dodania nowego 

użytkownika oraz poprzez wpisanie hasła. 
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Widok 14. Logowanie 

  

UWAGA!  Nowy Użytkownik sam ustala hasło w momencie pierwszego 

logowania do systemu. HASŁO MUSIHASŁO MUSIHASŁO MUSIHASŁO MUSI być zapamiętane ponieważ nie jest 

dostępne w systemach LoVo. Nie zapamiętanie hasła i logowanie z błędnym 

hasłem ogranicza dostęp do systemu. Może być zresetowane ale  to wymaga 

interwencji programistycznej i może trwać kilka dni. widoczne w  

Zalogowanego nowego Użytkownika z ograniczonymi uprawnieniami 

prezentuje widok nr 10. 

Kopia widok nr 10. 
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5.5.5.5. Serwis Serwis Serwis Serwis –––– widok do wpisywania danych widok do wpisywania danych widok do wpisywania danych widok do wpisywania danych    

Zakładka serwis – dodawanie serwisów. Serwisy należy rozumieć jako źródła 

dające połączenia telefoniczne. Mogą to być serwisy internetowe wszelkiej 

specjalizacji, czyli horyzontalne, newsowe, ogłoszeniowe etc. W tych serwisach 

numery telefoniczne mogą być przypisane do reklam, ogłoszeń, tekstów etc. 

Źródłem czyli serwisem mogą być gazety codzienne, tygodniki, kolorowe 

magazyny, outdoor ( np., każdy city/megaboardy z innym numerem telefonu ), 

ulotki, plakaty i wszystko do czego można przypisać numer telefonu i co chcemy 

zmierzyć, czy jest skuteczne pod względem oczekiwanych kontaktów    

telefonicznych. To od osoby wprowadzającej dane do systemu zależy jakie źródła 

czyli serwisy będą objęte analityką połączeń i jak będą nazwane i opisane.  

Tak jak źródła czyli serwisy zostaną wprowadzone do systemu tak też będą 

prezentowane w raportach. 

Zakładka jest elementem danych związanym z zarządzaniem numeracją i służy do 

budowania siatki numeracyjnej. System został tak skonstruowany aby łączyć w 

pary te serwisy ( lub inaczej źródła marketingowe ), które użytkownik systemu 

chce poddać pomiarowi. Do serwisów przypisane będą numery wirtualne, 

nazywane systemowymi lub numerami technicznymi.  

Zakładka posiada górną belkę nawigacyjną z trzema funkcjami: 

- Panel – przenosi użytkownika do strony głównej zakładki Serwis 

- Dodaj serwis – przenosi użytkownika do formularzy dodawania serwisów 

- Lista - przenosi użytkownika do tabelarycznego zestawienia dodanych 

serwisów 

Widok nr 15. Panel dodawanie serwisów. 
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Budowanie danych do zarządzania polega na wypełnianiu widocznego 

formularza. Wpisać należy: 

a. Nazwę serwisu – np. Domiporta.pl lub Gazeta Rzeczpospolita lub 

Megabanner Śródmieście 

b. www – np. www.domiporta.pl, Gazeta Rzeczpospolita lub Megabanner 

Śródmieście 

 

Ostateczne wprowadzanie danych odbywa się przez kliknięcie w przycisk z 

napisem „Zapisz” 

Widok nr 16. Dodawanie serwisów ( czyli źródeł ). 

 

Po prawidłowym zapisaniu danych system odpowie komunikatem  

Dane Dane Dane Dane zostały zostały zostały zostały zapisane zapisane zapisane zapisane  

Zakładka Lista to tabelaryczne zestawienie dodanych serwisów ogłoszeniowych. 

Widok nr 17. Lista dodanych serwisów. 
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Kliknięcie w przycisk edytuj przenosi użytkownika do edycji danych.  

Widok nr 18. Edycja serwisów. 

 

Edycja danych daje możliwość naniesienie poprawek np. w przypadku gdy 

dokonaliśmy wpisu z błędem. 

 

6.6.6.6. Agent Agent Agent Agent ---- wido wido wido widok do wpisywania danychk do wpisywania danychk do wpisywania danychk do wpisywania danych    

Zakładka Agent – dodawanie agentów do których ostatecznie przypisany jest 

numer docelowy, na który będą przekierowywane połączenia telefoniczne. 

UWAGA! Ważna uwaga praktyczna. Przed dodawaniem Agentów do systemu 

proszę dodać dane do zakładki „Oddział”. 

Zakładka „Agent” jest jedną z najważniejszych w systemie ePASO ze względu na 

wielozadaniowość oraz różnorodność funkcji. Planowanie i zarządzanie 

numeracją, przypisywanie numeracji docelowej do numeracji wirtualnej. System 

łączy w pary automatycznie wszystkie dodane Serwisy ( czyli źródła ) oraz 

wszystkich dodanych Agentów. Jeżeli chcemy badać ilości połączeń realizowane 

przez wszystkie utworzone przez system „pary” możemy zaplanować przydzielanie 

numeracji telefonicznej automatycznie poprzez wybór odpowiedniej 

funkcjonalności (  przycisk  Przypisz losowe numery – opis poniżej ). Jeżeli nie 

chcemy badać połączeń telefonicznych  od wszystkich par Serwis / Agent możemy 
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przypisać numerację wirtualną tylko do wybranych par. Wtedy planowanie 

numeracji będzie realizowane na wybrane przez nas pary indywidualnie w listy 

rozwijalnej czyli planowanie półautomatyczne. 

Rekomendujemy aby planowanie numeracji było przemyślane. Można wstępne 

planowanie zrealizować np. w programie Excel łącząc w pary Serwis ( Źródło ) i 

Agenta aby mieć 100% pewności co do konfigurowanej siatki numeracyjnej.  

Zakładka jest elementem danych związanym z zarządzaniem numeracją i służy do 

budowania siatki numeracyjnej. System został tak skonstruowany aby łączyć w 

pary z serwisami ( źródłami ) tych agentów, handlowców lub innych pracowników 

powiązanych z numerem telefonicznym których użytkownik systemu chce poddać 

pomiarowi. Do agentów przypisane będą numery docelowe na które realizowane 

będą przekierowania połączeń. 

 

Zakładka posiada górną belkę nawigacyjną z sześcioma funkcjami: 

Widok nr 19. Zakładka Agent. Panel 

 

 

� Panel – przenosi użytkownika do strony głównej zakładki AgentAgentAgentAgent    

� Dodaj    agenta – przenosi użytkownika do formularzy dodawania 

agentów 

� Przenoszenie uprawnień - przenosi użytkownika do panelu u 

umożliwiającego przenoszenie połączeń pomiędzy agentami bez 

konieczności tworzenia od nowa siatki numeracyjnej przy zmianie 

pracowników do których przypisane są numery docelowe. Pełna 

funkcjonalność w dedykowanej zakładce „Przekierowania”. 

Rekomendujemy zarządzanie zmianami w przekierowaniach w zakładce 

„Przekierowania”. 
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� Lista - przenosi użytkownika do tabelarycznego zestawienia 

dodanych agentów. 

�  Lista CSV – przenoszenie listy agentów poprzez pobieranie danych 

do CSV ( program Open Office )  

� Edycja z CSV – edytowanie danych. Warunkiem powodzenia działania 

jest dokonywanie edycji danych w tym samym formacie w jakim dane 

zostały pobrane. Nie jest możliwe edytowanie adresu e-mail, numeru 

docelowego. Jest możliwe dodawanie nowych agentów. 

 

 

Budowanie danych do zarządzania numeracją polega na wypełnianiu widocznego 

formularza. Wpisać należy: 

1. Nazwę  – np. Recepcja lub imię i nazwisko.  

 

2. Numer docelowy - UWAGA! UWAGA! UWAGA! UWAGA!  

a. ––––    numery stacjonarne    wpisujemy    TYLKO z numerem kierunkowym 

POMIJAJĄC +48. . . . Numerację wpisujemy    BEZ SPACJI. 

b. –––– numery komórkowe wpisujemy POMIJAJĄĆ +48. Numerację 

wpisujemy    BEZ SPACJI. 

 

3. E-mail – e-mail jest niezbędny do wprowadzenia danych ze względu na 

dokładniejszą identyfikację. 

 

4. Oddział – w przypadku firm wielodziałowych wprowadzenie danej oddział 

pozwala na dokładniejsze identyfikowanie połączeń przychodzących w 

segmencie raportowanie. 

 

Ostateczne wprowadzanie danych odbywa się przez kliknięcie w przycisk z 

napisem „Zapisz”  
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Widok nr 20. Dodawanie Agenta. Formularz.  

 

Po prawidłowym wprowadzeniu danych w górnym panelu nawigacyjnym 

możliwym będzie przenoszenie uprawnień pomiędzy agentami w zakładce 

Przenoszenie Uprawnień. Przenoszenie uprawnień realizowane jest poprzez 

wybranie z list rozwijalnych Agenta do zamiany i Agenta zamieniającego. 

Widok nr 21. Agent. Przenoszenie uprawnień. 

 

Po wpisanych danych agentów do panelu wpisywania danych w systemie pojawi 

się komunikat o wpisaniu nowych danych oraz o aktualizacji kampanii i 

stworzeniu lub zaktualizowaniu siatki numeracyjnej.  

Kliknięcie w Listę agentów przenosi użytkownika do widoku listy Agentów 
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Widok nr 22. Lista Agentów. 

 

Kliknięcie w danego agenta w znak Edytuj  przenosi użytkownika do 

edycji danych.  

Edycja danych w porównaniu z poprzednią wersją ma nowe funkcjonalności 

wynikające z prac nad modelowaniem i konfiguracją danych w systemie. Edycja 

daje możliwość naniesienie poprawek np. w przypadku gdy dokonaliśmy wpisu z 

błędem. 

W zakładce Agent w górnej belce nawigacyjnej pojawiają się dwie nowe zakładki 

realizujące dwie nowe funkcjonalności 

Widok nr 23. Edycja Agenta. 

 

• Zakładka Numeracja – realizuje zarządzanie planowaniem numeracji w 

wersji automatycznej i manualnej. Wersja automatyczna uruchamia się po 

kliknięciu w przycisk „Przypisz Losowo numery”. Wersja manualna to 



 

 

Infolinia:Infolinia:Infolinia:Infolinia:    

801 833801 833801 833801 833    833833833833    

22 255 30 30        22 255 30 30        22 255 30 30        22 255 30 30        

bok@lovo.plbok@lovo.plbok@lovo.plbok@lovo.pl    
www.lovo.plwww.lovo.plwww.lovo.plwww.lovo.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3 8333 8333 8333 833    

Strona | 23 

przypisywanie numerów poprzez wybór numeru z listy rozwijalnej, 

zaznaczenie przez kliknięcie oraz zatwierdzenie poprzez kliknięcie w 

przycisk Zapisz. 

Widok nr 24. Planowanie numeracji. 

 

Przycisk Pobierz CSV to eksport danych do Open Office. Zaplanowanie numeracji 

może być zrealizowane w pliku CSV i ponownie zaimplementowane do systemu 

poprzez przycisk Import CSV. Warunkiem udanego edytowania danych w pliku CSV 

jest realizowanie zmian w niezmienionym formacie CSV. 

Widok 25. Agent. Numeracja. Pobierz CSV. 
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Widok nr 26. Agent. Numeracja. Import CSV. 

 

 

• Zakładka Rejestracja Rozmów – realizuje zarządzanie nagrywaniem 

rozmów poprzez wybór z listy rozwijalnej agentów do nagrywania oraz 

zarządzania nagrywaniem w wersji hurtowej lub indywidualnej. Czerwona 

kropka oznacza brak nagrywania. Zielona kropka oznacza nagrywanie 

aktywne. Zarządzanie nagrywaniem odbywa się poprzez zaznaczenie boksu 

i zatwierdzenie kliknięciem „Zapisz”. Zakończenie nagrywania odbywa się 

poprzez odznaczenie boksu kliknięcie zatwierdzenie przyciskiem „Zapisz” 

 

Widok nr 27. Agent. Edycja danych. Rejestracja Rozmów. 

 

Kliknięcie w przyciski „Powrót do edycji agenta” lub w „Powrót do lity agentów” 

przenosi użytkownika w wybrane miejsce.     
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Widok nr 28. Agent. Edycja danych. Rejestracja Rozmów. Przyciski nawigacyjne. 

   

    

UWAGAUWAGAUWAGAUWAGA!!!!!!!!!!!!        

BARDZO WAŻNA ZMIANA FUNCKJONALNOŚCIBARDZO WAŻNA ZMIANA FUNCKJONALNOŚCIBARDZO WAŻNA ZMIANA FUNCKJONALNOŚCIBARDZO WAŻNA ZMIANA FUNCKJONALNOŚCI    

    

Agent. Edycja danych Agent. Edycja danych Agent. Edycja danych Agent. Edycja danych –––– opis krok po kroku. Edycja danych Agenta wpisanych  opis krok po kroku. Edycja danych Agenta wpisanych  opis krok po kroku. Edycja danych Agenta wpisanych  opis krok po kroku. Edycja danych Agenta wpisanych 

podczas rejestracji,.podczas rejestracji,.podczas rejestracji,.podczas rejestracji,.    

1. W zakładce Agent z wybieramy przycisk z górnej belki nawigacyjnej „Lista”W zakładce Agent z wybieramy przycisk z górnej belki nawigacyjnej „Lista”W zakładce Agent z wybieramy przycisk z górnej belki nawigacyjnej „Lista”W zakładce Agent z wybieramy przycisk z górnej belki nawigacyjnej „Lista”    

2. Z listy Agentów wZ listy Agentów wZ listy Agentów wZ listy Agentów wybieramy pozycję którą chcemy ybieramy pozycję którą chcemy ybieramy pozycję którą chcemy ybieramy pozycję którą chcemy edytować.edytować.edytować.edytować.    

3. Po wyborze pozycji do edytowania klikamy w niebieski przycisk Po wyborze pozycji do edytowania klikamy w niebieski przycisk Po wyborze pozycji do edytowania klikamy w niebieski przycisk Po wyborze pozycji do edytowania klikamy w niebieski przycisk „„„„EdycjaEdycjaEdycjaEdycja””””    

WidokWidokWidokWidok nr 28a. Kroki do edycj nr 28a. Kroki do edycj nr 28a. Kroki do edycj nr 28a. Kroki do edycjiiii danych  danych  danych  danych wprowadzonych przy rejestracji agenta.wprowadzonych przy rejestracji agenta.wprowadzonych przy rejestracji agenta.wprowadzonych przy rejestracji agenta.    

    

4. Kliknięcie Kliknięcie Kliknięcie Kliknięcie w niebieski przycisk w niebieski przycisk w niebieski przycisk w niebieski przycisk „„„„EdycjaEdycjaEdycjaEdycja”””” przenosi  przenosi  przenosi  przenosi użytkownikaużytkownikaużytkownikaużytkownika    do okna edycji do okna edycji do okna edycji do okna edycji 

danychdanychdanychdanych....    

5. W oknie edycji danych można edytować W oknie edycji danych można edytować W oknie edycji danych można edytować W oknie edycji danych można edytować WSZYSTKIE POZYCJE DANYCH.WSZYSTKIE POZYCJE DANYCH.WSZYSTKIE POZYCJE DANYCH.WSZYSTKIE POZYCJE DANYCH.        

6. PrzyPrzyPrzyPrzy    edycji danych ZAWSZE edycji danych ZAWSZE edycji danych ZAWSZE edycji danych ZAWSZE należy należy należy należy uzupełniuzupełniuzupełniuzupełnićććć pozycję Adres Oddziału pozycję Adres Oddziału pozycję Adres Oddziału pozycję Adres Oddziału....        

7. Kliknięcie w Kliknięcie w Kliknięcie w Kliknięcie w przyciskprzyciskprzyciskprzycisk    „„„„Zapisz DaneZapisz DaneZapisz DaneZapisz Dane”””” wprowadza dane do systemu. wprowadza dane do systemu. wprowadza dane do systemu. wprowadza dane do systemu.    
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Widok Widok Widok Widok nr 28nr 28nr 28nr 28bbbb. Kroki do edycj. Kroki do edycj. Kroki do edycj. Kroki do edycjiiii danych  danych  danych  danych wprowadzonych przy rejestracji agenta.wprowadzonych przy rejestracji agenta.wprowadzonych przy rejestracji agenta.wprowadzonych przy rejestracji agenta.    

    

Nie ma Nie ma Nie ma Nie ma możliwościmożliwościmożliwościmożliwości    samodzielnego i całkowitego usunięcia Agenta z listy.samodzielnego i całkowitego usunięcia Agenta z listy.samodzielnego i całkowitego usunięcia Agenta z listy.samodzielnego i całkowitego usunięcia Agenta z listy.    

Może to robić tylko Może to robić tylko Może to robić tylko Może to robić tylko LoVo po LoVo po LoVo po LoVo po zgłoszeniuzgłoszeniuzgłoszeniuzgłoszeniu    zlecenia do BOK.zlecenia do BOK.zlecenia do BOK.zlecenia do BOK.    

7.7.7.7. OOOOddział ddział ddział ddział –––– wido wido wido widok do wpisywania danychk do wpisywania danychk do wpisywania danychk do wpisywania danych    

Zakładka Oddział – dodawanie Oddziałów.  

Zakładka jest elementem danych związanym w dodawaniem danych do systemu i 

służy do budowania danych raportowych. Dla firm posiadających więcej niż jeden 

oddział pomiar ilości telefonów przychodzących może być też wyróżniony 

oddziałem. Zakładka ma znaczenie dla celów statystycznych i raportowych. 

Zakładka posiada górną belkę nawigacyjną z trzema funkcjami: 

- Panel – przenosi użytkownika do strony głównej zakładki OddziałOddziałOddziałOddział    

----    Dodaj    oddział – przenosi użytkownika do formularzy dodawania oddziałów     

----    Lista - przenosi użytkownika do tabelarycznego zestawienia dodanych 

oddziałów. 
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Widok nr 29. Zakładka Oddział. 

 

Budowanie danych do zarządzania polega na wypełnianiu widocznego 

formularza. Wpisać należy: 

a. Nazwę Oddziału – np. Warszawa 

b. Warszawa – Ruchliwa 17 

 

Widok nr 30. Oddział Dodawanie 

 

Ostateczne wprowadzanie danych odbywa się przez kliknięcie w przycisk z 

napisem „Zapisz”. 

Kliknięcie w górnym panelu nawigacyjnym w zakładkę lista przenosi użytkownika 

do wyników ( listy ) wpisanych oddziałów. 
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Widok nr 31. Oddział. Lista. 

 

Kliknięcie w dany oddział  lub w znak Edytuj przenosi użytkownika do edycji 

danych.  

Widok nr 32. Oddział. Edycja. 

 

Edycja danych daje możliwość naniesienie poprawek np. w przypadku gdy 

dokonaliśmy wpisu z błędem. 
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8.8.8.8. Zamówienie Zamówienie Zamówienie Zamówienie ––––    formularz do składania formularz do składania formularz do składania formularz do składania 

zamówienia numeracji telefonicznej.zamówienia numeracji telefonicznej.zamówienia numeracji telefonicznej.zamówienia numeracji telefonicznej.    

Zakładka „Zamówienie” jest elementem systemu związanym z 

domawianiem numeracji do już wykorzystywanego pakietu numerów. 

Formularz „Zamówienia” to tabelaryczny wykaz wszystkich stref 

numeracyjnych ( numery kierunkowe ) w Polsce. Wypełnianie formularza 

polega na wpisywaniu w poszczególne miejsca przy Miastach ilości 

numerów jaką chcemy wynająć dla danej lokalizacji.  

Pod formularzem  zamówienia znajduje się kalendarz w którym 

zamawiający może wskazać czas w jakim oczekuje, że zamówienie zostanie 

zrealizowane. Realizacja zamówienia nowej numeracji jest uzależniona od 

jej dostępności w banku numerów telefonicznych Grupy LoVo. Jeżeli ilość 

numerów z danej strefy numeracyjnej jest dostępna realizacja zamówienia 

nastąpi maksymalnie w ciągu 24 godzin czyli 3 dni roboczych. W przypadku 

braku numeracji czas realizacji to minimum 48 dni roboczych co jest 

związane z procedurami realizowanymi poza  Grupą LoVo czyli w Urzędzie 

Regulacji Elektronicznej ( UKE ) gdzie procedura przydzielania numeracji 

dla Operatorów Telekomunikacyjnych wynosi 45 dni. 

Widok nr 33. Zamówienie. Formularz. 
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Widok nr 34. Zamówienie. Kalendarz. 

 

Zamówienie numeracji jest przekazywane do Głównego Administratora 

ePASO po stronie LoVo po kliknięciu w przycisk Zapisz. 

Widok nr 35. Zamówienie. Zapisz. 

 

Po złożeniu zamówienia na numerację można sprawdzić swoje zamówienia 

i ich status poprzez kliknięcie w przycisk Lista Zleceń. 
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Widok nr 36. Lista zleceń na nową numerację. 

 

9.9.9.9. Zgłoszenie Zgłoszenie Zgłoszenie Zgłoszenie ––––    formularz komunikacji z formularz komunikacji z formularz komunikacji z formularz komunikacji z 

Biurem Obsługi Klienta. Biurem Obsługi Klienta. Biurem Obsługi Klienta. Biurem Obsługi Klienta.     

Zakładka „Zgłoszenie” jest elementem systemu związanym ze zgłaszaniem 

usterek zauważonych w platformie ePASO. Zgłoszenie przekazywane jest 

przez system do Głównego Administratora systemu ePASO oraz do działu 

BOK Grupy LoVo. Jeżeli zgłoszenie dotyczy występujących w systemie 

funkcjonalności, błędów w wyświetlaniu raportów, błędów w realizacji 

przekierowań usterka jest usuwana w ciągu trzech dni roboczych.  

Jeżeli zgłoszenie dotyczy awarii telekomunikacyjnej występującej poza 

siecią telekomunikacyjną grupy LoVo u innego operatora 

telekomunikacyjnego usterka będzie usunięta w momencie gdy usunie ją 

inny operator telekomunikacyjny.  

Zgłoszenie usterki nie pozostanie bez reakcji. Użytkownik zgłaszający 

usterkę otrzyma na podany w systemie e-mail odpowiedź o planowanym 

terminie usunięcia usterki oraz powiadomienie po jej usunięciu. 

Nie występujące w systemie funkcjonalności nie będą uznawane jako 

usterki.  
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Widok nr 37. Zgłoszenie. Formularz. 

 

 

10.10.10.10. Siatka Numeracyjna Siatka Numeracyjna Siatka Numeracyjna Siatka Numeracyjna –––– widok zestawienie  widok zestawienie  widok zestawienie  widok zestawienie 

par numer wirtualny i numer docelowy.par numer wirtualny i numer docelowy.par numer wirtualny i numer docelowy.par numer wirtualny i numer docelowy.    

System generuje automatycznie siatkę numeracyjną łącząc w pary wpisane w 

system dane serwisów ( źródeł ) i przypisanych do niech numerów wirtualnych i 

agentów z przypisanymi do nich numerami docelowymi oraz oddziałami, które 

przypisane do agentów dzielą dane w wynikach raportowych również na oddziały 

danej firmy.  

Pobranie kampanii czyli siatki numeracyjnej odbywa się do pliku CSV. 

Siatka numeracyjna wizualizuje pary agentów i serwisów z przypisanymi 

numerami wirtualnymi i numerami docelowymi. 

W siatce numeracyjnej pozostają pary Agent / Serwis bez przypisanego numeru 

wirtualnego. To są te miejsca do których użytkownik nie chciał przypisać numeru 

wirtualnego.  

W zakładce siatka numeracyjna znajduje się wyszukiwarka ułatwiająca 

poszukiwanie interesującej informacji. Przycisk pobierz listę eksportuje siatkę 

numeracyjną do pliku CSV. 
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Widok nr 38. Siatka Numeracji. 

 

 

Nowym elementem jest komunikat oznaczony czerwoną czcionką Brak Numeru 

świadczący o tym, że użytkownik dla pary Agent – Serwis nie zaplanował działań 

analitycznych i nie przypisał numerów wirtualnych do serwisów.   

 

11.11.11.11. Kampania marketingowa Kampania marketingowa Kampania marketingowa Kampania marketingowa –––– widok do  widok do  widok do  widok do 

wpisywania danych.wpisywania danych.wpisywania danych.wpisywania danych.    

Zakładka służy do wprowadzania danych finansowych służących do pomiaru 

kosztu jednego leadu telefonicznego w wymiarze kosztu marketingowego a nie 

wprost kosztu połączenia telekomunikacyjnego.  

Aby można było wprowadzać dane trzeba dodać kampanię do systemu.   

Widok nr 39. Zakładka Kampania Marketingowa. Panel 
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Widok nr 40. Kampania Marketingowa. Formularz. 

 

Wprowadzenie danych do systemu wymaga wprowadzenia: 

a. Nazwy Kampanii – np. Otomoto Ogłoszenia lub Gazeta Wyborcza Reklamy 

b. Start Kampanii – np. 01.05.2014 

c. Koniec Kampanii – np. 31.05.2014 

 

Wprowadzone Kampanie marketingowe widoczne są jako Lista Kampanii  

Widok nr 41. Formularz Edycja Kampanii Marketingowej. Formularz kwot 

budżetowych kampanii. 
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Dodawanie danych do Kampanii Marketingowej polega na wpisywaniu w 

formatkę danych finansowych. Formatka danych to: 

a. Serwis – tu wylistowane są wcześniej wpisane do zakładki Serwis objęte 

analizą serwisy ogłoszeniowe 

b.  Budżet kampanii – wartość finansowa kampanii przewidziana w danym 

okresie na dany serwis. 

c. Data modyfikacji – niezbędna do wprowadzania zmian w kalendarzu na 

wypadek gdyby użytkownik chciał aby kampania była realizowana w 

kolejnym okresie. Maksymalny okres kampanii to miesiąc.  

 

Wprowadzone do zakładki Kampania Marketingowa dane w postaci Nazwy 

Kampanii i przypisanych do poszczególnych serwisów budżetów marketingowych 

będą wykorzystywane do wizualizacji danych  w zakładce „Raporty”. 

Wykaz zaplanowanych kampanii jest dostępny pod przyciskiem „Lista”. Kliknięcie 

w przycisk Edytuj przenosi użytkownika do Edycji Kampanii oraz listy Serwisów/ 

Źródeł i formularza z budżetem kampanii co prezentuje Widok nr 40. 

 Widok nr 42. Kampania Marketingowa. Lista. 
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12.12.12.12. Wirtualna NumeracjaWirtualna NumeracjaWirtualna NumeracjaWirtualna Numeracja    –––– widok,  widok,  widok,  widok, 

zestawienie wirtualnych numerów zestawienie wirtualnych numerów zestawienie wirtualnych numerów zestawienie wirtualnych numerów 

telefonicznych.telefonicznych.telefonicznych.telefonicznych.    

To zakładka informacyjna w której podawane są ilości numerów przypisanych do 

konta oraz zaplanowanych i wykorzystywanych przez użytkownika. 

Widok nr 43. Wirtualna numeracja. Panel 

 

Widok nr 44. Wirtualna numeracja. Lista. 

 

Lista wirtualnych numerów to pełny spis numerów telefonicznych z opisanym 

statusem numeru. Zielony kolor – wolny. Czerwony kolor – zajęty. 
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13.13.13.13. BilingBilingBilingBiling    –––– widok do budowania atrybutów  widok do budowania atrybutów  widok do budowania atrybutów  widok do budowania atrybutów 

do wyniku w postaci tabelarycznego do wyniku w postaci tabelarycznego do wyniku w postaci tabelarycznego do wyniku w postaci tabelarycznego 

zestawienia kosztowych danych o zestawienia kosztowych danych o zestawienia kosztowych danych o zestawienia kosztowych danych o 

połączeniach.połączeniach.połączeniach.połączeniach.    

Zakładka Biling służy do kontroli kosztów połączeń telekomunikacyjnych. 

Zarządzane danymi odbywa się poprzez kalendarz. Dane mogą być prezentowane 

w różnych zakresach dat jednak nie dłuższym niż jeden miesiąc w formacie 

wybierania danych z szablonu.  

„Data od” i „Data do” to kalendarz z wyborem lat, miesięcy i dni bez konieczności 

wpisywania dat. 

Po wybraniu określonych atrybutów danych Biling jest wizualizowany w systemie 

ale może być też generowany do pliku w formacie CSV, PDF  

Widok nr 45. Zakładka Billing. Formularz. 

 

Dane wyświetlane w postaci tabelarycznej. Każde połączenie 

prezentowane jest jako oddzielny wiersz. Plik zawiera dane: 
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- Raporty za okres – wykazany datami okres billowania – np. 05.05.2014 – 

09.05.2014 

� - Dzień – dana w postaci daty wyrażonej dniem, miesiącem, rokiem. 

� - Czas - dana w postaci godziny wyrażonej godziną, minutą, sekundą. 

� - Numer inicjujący – dana wyrażona numerem telefonicznym z które 

wykonywane jest połączenie na numer wirtualny . 

� - Numer docelowy -  dana wyrażona numerem telefonicznym na który 

realizowane jest połączenie jako na numer docelowy z numeru wirtualnego. 

� - Agent - dana wyrażona imieniem i nazwiskiem lub nazwą. 

� - Serwis – dana wyrażona nazwą Serwisu / Źródła. 

� - Oddział - dana wyrażona nazwą Oddziału. 

� - Czas trwania – dana wyrażona w sekundach jako czas trwania połączenia. 

� - Koszt - dana wyrażona w walucie złoty polski w formacie groszy. 

Widok nr 46. Szczegóły Billing. 

 

Wizualizacja danych bilingowych bezpośrednio w systemie. Tym samym wstępna 

analiza może być realizowana bezpośrednio w systemie po wyborze atrybutów 

danych. 

W przypadku potrzeby analizowania danych bilingowych w innych systemach lub 

eksportowania danych do innych plików użytkownik może dokonać wyboru 

eksporty danych do: pliku XSL, CSV, PDF. Trzeba w formularzu bilingowym 

zaznaczyć „Pobierz Billing do pliku”.  Zaznaczenie tego miejsca spowoduje 
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rozwinięcie listy formatów danych do wyboru. Billing zostanie wyeksportowany w 

zaznaczony sposób. Kliknięcie w przycisk Wyświetl wywoła określone działanie. 

Widok nr 47. Format pobierania danych bilingowych. 

  

14.14.14.14. FaktuFaktuFaktuFaktury ry ry ry –––– widok faktur widok faktur widok faktur widok faktur....    

Zakładka Faktury służy do kontroli kosztów połączeń telekomunikacyjnych. 

Faktury przygotowywane są dla każdego konta oddzielnie i prezentują koszt 

danego miesiąca rozliczeniowego TYLKO dla danego konta.  

Widok nr 48. Zakładka Faktury. Zestawienie. 
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Faktury można eksportować do formatu HTML oraz PDF klikając w 

odpowiednie przyciski. 

Przycisk Podpis Elektroniczny to elektroniczne uwiarygodnienie wystawcy 

dokumentów finansowych. Do odczytania podpisu elektronicznego 

wymagany jest format do odczytywania plików .sig. Posiadanie 

odpowiedniego formatu do odczytywania podpisu elektronicznego nie jest 

konieczne.  

15.15.15.15. Aktywne Połączenia Aktywne Połączenia Aktywne Połączenia Aktywne Połączenia –––– wizualizacja  wizualizacja  wizualizacja  wizualizacja 

zrealizowanych w czasie bieżącym zrealizowanych w czasie bieżącym zrealizowanych w czasie bieżącym zrealizowanych w czasie bieżącym 

połączeń z numerów wirtualnych na połączeń z numerów wirtualnych na połączeń z numerów wirtualnych na połączeń z numerów wirtualnych na 

numery docelowe.numery docelowe.numery docelowe.numery docelowe.    

Zakładka aktywne połączenia służy do analizowania aktywności i ilości 

połączeń na danym kocie w czasie rzeczywistym.  

 

Widok nr 49. Aktywne połączenia. 
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16.16.16.16. PrzekierowaniaPrzekierowaniaPrzekierowaniaPrzekierowania    –––– widok, zarządzanie  widok, zarządzanie  widok, zarządzanie  widok, zarządzanie 

Przekierowaniami danego numeru Przekierowaniami danego numeru Przekierowaniami danego numeru Przekierowaniami danego numeru 

wirtualnego na inny niż w pierwotnym wirtualnego na inny niż w pierwotnym wirtualnego na inny niż w pierwotnym wirtualnego na inny niż w pierwotnym 

planowaniu numeplanowaniu numeplanowaniu numeplanowaniu numer docelowy.r docelowy.r docelowy.r docelowy.    

Zakładka służy do zarządzania Przekierowaniami na wypadek zmiany agenta lub 

numeru docelowego. Zmiana agenta wymaga od użytkownika wpisania nowych 

danych. Aby nie było konieczności wpisywanie wszystkich danych od nowa 

zakładka Przekierowania umożliwia przypisanie numerów docelowych do nowego 

agenta automatycznie. Przekierowaniami można zarządzać na poziomie 

pojedynczego serwisu lub globalnie na poziomie Agenta.  

Panel do konfiguracji przekierowań pokazuje ilość par Serwis / Agent jakie zostały 

z automatu utworzone. Pokazuje też liczbę zdefiniowanych nowych przekierowań 

czyli w ilu parach Serwis / Agent nowy Agent zamienił Starego Agenta. 

Widok nr 50. Panel do konfiguracji przekierowań. 

 

Zmiana danych realizowana jest poprzez wybieranie danych, które użytkownik 

chce zmienić z list rozwijalnych.  

Dane do zmiany wizualizowane są w postaci tabelarycznej i zawierają informacje: 

� - Agent 

� - Serwis 

� - Numer Wirtualny 

� - Numer docelowy 
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- Lista rozwijalna Przekierowania na… - To lista agentów z przypisanymi do nich 

numerami docelowymi. Użytkownik chcąc zamienić agenta starego nowym klika z 

listy wybieralnej nowego agenta.  

System pokazuje po dokonaniu wyboru: 

� - Agent ( nowy )  

� - Numer docelowy ( nowy )  

� - Data utworzenia ( kiedy została dokonana zamiana agentów) 

� - Status ( Zapisz lub Usuń zmiany )  

Przycisk usuń zmiany  powoduje, że możemy powrócić do ustawienia 

sprzed zapisania zmian.  

Widok nr 51. Przekierowania. Lista. 

 

 

W górnej belce nawigacyjnej zakładki znajduje się przycisk Przekierowania 

Globalne. 

Jego funkcjonalność to zarządzanie zmianami poprzez wybór Agentów i dat z list 

rozwijalnych oraz z kalendarza wyboru. 

Zmiany zatwierdza kliknięcie w przycisk „Zapisz zmiany” 

Wskazywanie dat i godzin w przekierowaniach globalnych może być 

wykorzystywane przy bieżącej i codziennej pracy handlowców o których wiadomo, 

że nie będą mogli odbierać połączeń telefonicznych w wybranym okresie. Jeżeli 
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handlowiec np. odchodzi z organizacji aby nie przepisywać wszystkich danych na 

nowego handlowca wystarczy przepisać Agenta Starego na Nowego i nie 

planować zmian w datach i godzinach. Taka zmiana wprowadza przekierowania 

na stałe. Na przypadku potrzeby powrotu do poprzedniego ustawienia jest to 

możliwe poprzez operowanie przyciskiem Usuń. 

Przycisk usuń zmiany  powoduje, że możemy powrócić do ustawienia 

sprzed zapisania zmian.  

Widok nr 52. Przekierowania Globalne. 

 

 

Po zapisaniu zmian widoczny jest komunikat zmiany zostały zapisane. 

Po pojawieniu się komunikatu system przenosi użytkownika do listy 

przekierowań. 

Aby Ułatwić użytkownikowi wyszukiwanie przekierowań po Agentach poza listą 

widoczna jest w panelu do zarządzania wyszukiwarka z rozwijalnymi listami 

Agentów i Serwisów. 

Widok nr 53. Przekierowania. Wyszukiwarka. 
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17.17.17.17. RaportyRaportyRaportyRaporty    –––– widok do budowania  widok do budowania  widok do budowania  widok do budowania 

atrybutów do wyniku watrybutów do wyniku watrybutów do wyniku watrybutów do wyniku w postaci  postaci  postaci  postaci 

tabelarycznego zestawienia ilościowych i tabelarycznego zestawienia ilościowych i tabelarycznego zestawienia ilościowych i tabelarycznego zestawienia ilościowych i 

kosztowych danych o połączeniach.kosztowych danych o połączeniach.kosztowych danych o połączeniach.kosztowych danych o połączeniach.    

Raporty, to zakładka o dwóch rodzajach danych: 

1. Raport Połączeń 

2. Raport Kampanii 

 

Raporty główne dostępne są z centralnego miejsca zakładki. Klikanie w przycisk 

Raport Połączeń i Raport Kampanii przenosi użytkownika do tworzenia raportów 

od nowa. 

Górny Panel nawigacyjnyGórny Panel nawigacyjnyGórny Panel nawigacyjnyGórny Panel nawigacyjny rozbudowany jest o zakładki: 

1. Raport połączeń – klikanie w tę zakładkę powoduje pozostawienie danych 

kalendarzowych dających możliwość kontynuowania budowania danych w 

wybranym zakresie dat.  

2. Raport kampanii - klikanie w tę zakładkę powoduje pozostawienie danych 

kalendarzowych dających możliwość kontynuowania budowania danych w 

wybranym zakresie dat. 

3. Dodaj raport – to zakładka umożliwiająca użytkownikowi wykreowanie raportu 

odpowiadającego jego potrzebom. Raporty i ich dane służyć będą  wielu 

użytkownikom tak więc każdy z nich może wykreować raport na własne 

potrzeby używając Kreatora Raportów. 

4. Lista zdefiniowanych raportów – to zakładka w formie tabelarycznej raportów 

stworzonych na podstawie Kreatora raportów 

 

Wizualizacje zakładki raportyWizualizacje zakładki raportyWizualizacje zakładki raportyWizualizacje zakładki raporty    

Raporty, to zakładka o dwóch rodzajach danych: 

1. Raport Połączeń 
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2. Raport Kampanii 

3. Raport Google Analytics 

4. Raport Google Adwords 

Ponadto w górnej belce nawigacyjnej Zakładki znajdują się przyciski: 

5. Dodaj raport ( kreator raportu ) 

6. Raport Zdefiniowanych Kampanii 

Widok numer 54. Raporty. Panel. 

 

Raporty główne dostępne są z centralnego miejsca zakładki. Klikanie w przycisk 

Raport Połączeń i Raport Kampanii przenosi użytkownika do tworzenia raportów 

od nowa. 

Górny Panel nawigacyjnyGórny Panel nawigacyjnyGórny Panel nawigacyjnyGórny Panel nawigacyjny rozbudowany jest o zakładki: 

Raport połączeńRaport połączeńRaport połączeńRaport połączeń – klikanie w tę zakładkę powoduje pozostawienie danych 

kalendarzowych dających możliwość kontynuowania budowania danych w 

wybranym zakresie dat.  

Widok nr 55. Raport Połączeń. 
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1. Funkcjonalności Raportu Połączeń: 

a. Wybór dat z szablonu kalendarza  

i. Okres Od / Do 

ii. Zakres dat nie może być dłuższy niż miesiąc 

iii. Wybór zakresu dat i kliknięcie w przycisk Generuj tworzy raport w 

postaci tabelarycznej wykazując: 

1. Lp 

2. Najkrótsze połączenie wyrażone w sekundach 

3. Najdłuższe połączenie wyrażone w minutach i sekundach 

4. Średnia długość połączenia wyrażone w minutach i 

sekundach 

5. Koszt połączenia wyrażony w złotych i groszach 

6. Minuty wyrażone w ilości minut i sekund 

7. Połączenia wyrażone ilością połączeń: 

a. Wszystkich  

b. Odebranych 

c. Nieodebranych 

 

Widok nr 56. Raport połączeń, wynik. 

 

b. Do wybranych dat użytkownik może zwiększać zakres danych do 

wyświetlenia z systemu. System umożliwia poprzez panel zarządzania 

danymi do wyboru grupy danych; 

i. Grupuj Agentów 

ii. Grupuj Serwisy  

iii. Grupuj Oddziały 
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Widok numer 57. Raporty. Widok grupowania. 

                                  

c. Wybranie jednej lub kilku grup i kliknięcie w przycisk Generuj tworzy 

raport w postaci tabelarycznej wykazując: 

i. Lp 

ii. Agent / Serwisy / Oddział 

iii. Najkrótsze połączenie wyrażone w sekundach 

iv. Najdłuższe połączenie wyrażone w minutach i sekundach 

v. Średnia długość połączenia wyrażone w minutach i sekundach 

vi. Koszt połączenia wyrażony w złotych i groszach 

vii. Minuty wyrażone w ilości minut i sekund 

viii. Połączenia wyrażone ilością połączeń: 

1. Wszystkich  

2. Odebranych 

3. Nieodebranych 

Widok numer 58. Raporty z jednym atrybutem danych. Serwisy. 

 

d. Raporty mogą być kreowane również poprzez wybór pojedynczego: 

i. Agenta / Serwisu / Oddziału 

ii. Po Numerze Docelowym 

iii. Po Numerze Wirtualnym 
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iv. Z uwzględnieniem dni 

v. Z uwzględnieniem tygodni 

vi. Z uwzględnieniem miesięcy 

vii. Z uwzględnieniem typów połączeń: 

1. Wszystkich 

2. Nieodebranych 

3. Odebranych 

 

Widok numer 59. Raporty. Atrybuty danych. 

 

Wybieranie do raportów atrybutów z list rozwijalnych np. Serwis wyświetli raporty 

tylko dla danego serwisu. System doboru atrybutów danych uniemożliwia 

wybranie z listy rozwijalnej np. serwisu gdy zaznaczone jest grupowanie danych 

po serwisach . Pojawi się wtedy komunikat  Oooops!. Sorry. Nie można 

jednocześnie wybrać Serwisu i Grupuj Serwis. 

Widok nr 60. Raporty. Komunikat o błędzie. 
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Widok numer 60. Raporty. Listy Rozwijalne. Np. serwis 

 

Widok nr 61. Raporty. Pobierz do pliku. 
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Raport Raport Raport Raport połączeńpołączeńpołączeńpołączeń - klikanie w tę zakładkę a nie operowanie strzałką powrót w 

przeglądarce powoduje pozostawienie danych kalendarzowych dających 

możliwość kontynuowania budowania danych w wybranym zakresie dat. 

Raport kampaniiRaport kampaniiRaport kampaniiRaport kampanii - klikanie w tę zakładkę a nie operowanie strzałką powrót w 

przeglądarce powoduje pozostawienie danych kalendarzowych dających 

możliwość kontynuowania budowania danych w wybranym zakresie dat. 

Dodaj raportDodaj raportDodaj raportDodaj raport – to zakładka umożliwiająca użytkownikowi wykreowanie raportu 

odpowiadającego jego potrzebom. Raporty i ich dane służyć będą  wielu 

użytkownikom tak więc każdy z nich może wykreować raport na własne potrzeby 

używając Kreatora Raportów. 

Raport KampaniiRaport KampaniiRaport KampaniiRaport Kampanii prezentuje wyniki kosztów leadów telefonicznych jako 

marketingowy koszt pozyskania kontaktu telefonicznego. Panel administracyjny 

umożliwia zarządzanie: 

1. Wyborem kampanii z rozwijalnej listy Kampanii Marketingowych. 

2. Wybór grupowych danych do analizy odbywa się poprzez zaznaczenie: 

a. Grupuj Agentów 

b. Grupuj Serwisy 

c. Grupuj Oddziały 

3.  Wybór indywidualnych, pojedynczych danych do analizy odbywa się 

poprzez wybór z listy rozwijalnej: 

a. Agenta  

b. Serwisu 

c. Oddziału 

4. Zatwierdzenie wybranych wyników realizuje się  przez kliknięcie w przycisk 

„Generuj” 

Widok numer 62. Raport Kampanii. 

 

Dodaj raportDodaj raportDodaj raportDodaj raport – to zakładka umożliwiająca użytkownikowi wykreowanie raportu 

odpowiadającego jego potrzebom. Raporty i ich dane służyć będą  wielu 
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użytkownikom tak więc każdy z nich może wykreować raport na własne potrzeby 

używając Kreatora Raportów. 

Aby wykreować raport należy: 

1. Nazwać raport 

2. Przy analityce grup zaznaczyć: 

a. Grupuj Agentów 

b. Grupuj serwisy 

c. Grupuj oddziały 

3. Przy analityce pojedynczych parametrów: 

a. Wybrać z listy rozwijalnej 

i. Agenta 

ii. Serwis 

iii. Oddział 

4. Kreator zawiera dodatkowo do zaznaczenia: 

a. Grupowanie po numerze inicjującym 

b. Grupowanie po numerze docelowym 

c. Grupowanie po numerze wirtualnym 

d. Po typach połączeń: 

i. Wszystkich 

ii. Odebranych 

iii. Nieodebranych 

Widok nr 63. Raport Kampanii. Kreator 
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LLLLista zdefiniowanych raportówista zdefiniowanych raportówista zdefiniowanych raportówista zdefiniowanych raportów – to zakładka w formie tabelarycznej raportów 

stworzonych na podstawie Kreatora raportów 

Wykaz w postaci tabelarycznej zawiera dane: 

1. LP 

2. Nazwę raportu 

3. Datę utworzenia 

4. Data Od 

5. Data Do 

Kreator raportów służy do przygotowywania stałego szablonu raportowego z 

wybranymi atrybutami danych. Zarządzanie danymi odbywa się jedynie poprzez 

zmianę dat. 

Zdefiniowane raporty mogą być rozbudowywane o wszystkie dostępne w 

kreatorze atrybuty danych. 

Widok nr 64. Lista Zdefiniowanych raportów. 

 

18.18.18.18. Wykresy Wykresy Wykresy Wykresy –––– wizualizacja podstawowych  wizualizacja podstawowych  wizualizacja podstawowych  wizualizacja podstawowych 

danych z systemu.danych z systemu.danych z systemu.danych z systemu.    

Zakładka wykresy jest uzupełnieniem zakładki Raporty. Jest zarządzana 

jako oddzielna zakładka albowiem do niej przypisane są stałe szablony 

graficzne. Zarządzanie odbywa się jedynie przez wybór dat kalendarza. To 

zakładka umożliwiająca szybki podgląd raportów. Wizualizowane raporty 

to: Wszystkie połączenia od – do, Połączenia w czasie od – do, Połączenia 

według oddziałów, Połączenia według serwisów, Połączenia według 

agentów. 
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Widok nr 65. Wykresy. 
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Widok nr 66. Wykresy. Pobierz wykresy 

 

19.19.19.19. Zarejestrowane rozmowy Zarejestrowane rozmowy Zarejestrowane rozmowy Zarejestrowane rozmowy –––– wizualizacja  wizualizacja  wizualizacja  wizualizacja 

w wersji tabelarycznej zarejestrowanych w wersji tabelarycznej zarejestrowanych w wersji tabelarycznej zarejestrowanych w wersji tabelarycznej zarejestrowanych 

rozmów oraz możliwość odtwarzanrozmów oraz możliwość odtwarzanrozmów oraz możliwość odtwarzanrozmów oraz możliwość odtwarzania i ia i ia i ia i 

importowania nagranych rozmów.importowania nagranych rozmów.importowania nagranych rozmów.importowania nagranych rozmów.    

Zakładka zarejestrowane rozmowy to wykaz tabelaryczny wszystkich 

zarejestrowanych rozmów. Konfiguracją rejestracji rozmów zarządza się na 

poziomie zakładki Agent, Lista Agentów, Edycja, Rejestracja Rozmów. Tabela 

zawiera kluczowe dane o nagrywanych połączeniach: 

1. Datę 

2. Agenta 

3. Numer A – to jest numer inicjujący połączenie. Klient 

4. Numer B – to jest numer docelowy. Agent 

5. Wielkość MB – ( w mega bajtach )  

6. Długość nagrania – ( w sekundach )  

Nagrania można odsłuchać ( przycisk Odsłuchaj ) lub wyeksportować do pliku typu 

wale ( przycisk Pobierz ). 
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Widok numer 67. Zarejestrowane rozmowy. 

 

20.20.20.20. Wyloguj się Wyloguj się Wyloguj się Wyloguj się     

Zakładka w belce nawigacyjnej „Wyloguj się” jest przyciskiem, po kliknięciu w 

który użytkownik jest wylosowywany z systemu i przenoszony do strony 

logowania do systemu. 

Po naciśnięciu przycisku „wyloguj się system” system komunikatem prosi o 

potwierdzenie decyzji. 

Widok numer 68. Wylosowywanie. 
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21.21.21.21. KontaktKontaktKontaktKontakt    
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bok@lovo.pl   
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