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 מבנה הדוחות
 

 כותרת: כותרת הדוח -

 מידע מקדים: מכיל נתונים כגון -
o כותרת 
o  )תאריך וזמן תחילת הדוח וסיומו )במידה ומדובר בדוח היסטורי 
o  אזור זמן 
o תאריך הרצת הדוח 
o  סוכן, מוקד אוDNIS .מידע על כל אחד מאלה לפי סוג הדוח 

 גוף הדוח: מכיל אחד או יותר מהאלמנטים הבאים: -
o דוח עוגה 
o דוח קווי 
o דוח עמודות 
o מטריצה 
o טבלה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סוגי דוחות
 

 מערכת הדוחות מפיקה דוחות ברמת נציג ודוחות ברמת מוקד שירות
 

 דוחות נציג
 דוח שיחות לנציג .1
 דוח שיחות לנציג לפי "סקיל" .2
 דוח אורך שיחה לנציג .3
דוח אורך שיחה לפי "סקיל" עבור  .4

 נציג
 דוח פירוט שיחות לנציג .5
 דוח פעילות נציג .6
 דוח פירוט פעילות נציג .7
 דוח סיכום פעילות נציג .8
 דוח אי זמינות נציג .9

 נציג דוח איפיון שיחה .10
 התנתקות נציג\דוח התחברות .11

 
 
 
 
 

 דוחות מוקד שירות
 דוח שיחות נכנסות מוקד שירות .1
 דוח מוקד שירות .2
 דוח שיחות מוצגות מוקד שירות .3
 דוח נטישת שיחות .4
 דוח סיכום מוקד שירות  .5
 דוח רמת שירות .6
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 דוח פירוט שיחות מוקד שירות .7
דוח קוד איפיון שיחה מוקד  .8

 שירות
 שירותדוח מטריצת הצפה מוקד  .9

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 דוחות נציג

 דוח שיחות לנציג
 

דוח זה מכיל מידע על מספר השיחות שטופלו על ידי נציג, מוצג לפי סוג שיחה, ומכיל את 
 האלמנטים הבאים:

 תרשים עוגה -
 טבלה  -

 
 תרשים עוגה

 
לפי סוג שיחה באחוזים ומראה לכל סוג שיחה את תרשים העוגה מציג את מספר השיחות 

 הנציגים לתקופה הנגדמת. סוגי השיחות המוצגים מסוכמים בטבלה הבאה:
 

 תיאור כותרת

ACD calls ים\אלו השיחות שהגיעו דרך מספר מוקד השירות, ונענו על ידי הנציג 

 רק שיחות שנענו נספרות

Outbound 
ACD calls 

 

ים, רק \דרך מוקד השירות שבוצעו על ידי הנציגאלו השיחות היוצאות 
 שיחות שנענו נספרות

ROUTE POINT 
CALLS 

 לברר משמעות – 18עמוד 

OUTBOUND 
ROUTE POINT 

CALLS 

 לברר משמעות – 19עמוד 

INBOUND 
CALLS 

 אלו השיחות אשר חויגו ישירות לשלוחה ולא דרך מוקד השירות

 רק שיחות שנענו נספרות

OUTBOUND 
CALLS 

 ים, לא דרך מוקד השירות\אלו השיחות אשר חויגו על ידי הנציג

 רק שיחות שנענו נספרות
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 טבלת מספר שיחות לפי סוג שיחה
 

 כפי שיתואר בטבלה עמודה לכל מונהטבלת מספר השיחות לפי סוג שיחה מציגה 
 

 תיאור עמודה

Calls 
presented 

מייצג את מספר השיחות אשר הוצעו לנציג. שיחה מוצעת היא שיחה 
 שהופנתה ממוקד השירות אל הנציג )מצלצל אצל הנציג או מנסה לצלצל(

ACD calls מייצג את מספר השיחות שהגיעו דרך חלוקת השיחות של מוקד השירות 

Outbound 
ACD calls 

 לברר משמעות – 20עמוד 

ROUTE 
POINT 
CALLS 

 לברר משמעות – 20עמוד 

OUTBOUND 
ROUTE 
POINT 
CALLS 

 

Inbound 
calls 

מייצג את מספר השיחות נכנסות אשר אינן שיחות ממוקד השירות, כגון, 
 חיוג ישיר לשלוחה שהגיעו לנציג

Outbound 
call 

היוצאות אשר אינן שיחות יוצאות ממוקד מייצג את מספר השיחות 
 השירות, אשר בוצעו על ידי הנציג

Internal 
calls 

מייצג את מספר השיחות הפנים ארגוניות אשר התקבלו בחיוג ישיר 
 לשלוחה על ידי הנציג

INTERNAL 
CALLS 

 ים\אלו השיחות הפנימיות אשר בוצעו או התקבלו על ידי הנציג

 רק שיחות שנענו נספרות
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 דוח שיחות נציג לפי "סקיל
 

נציג ברמות סקיל דוח זה מכיל מידע הנוגע למספר שיחות מוקד השירות שהתקבלו על ידי 
 שונות. הדוח מכיל את האלמנטים הבאים:

 תרשים עוגה של מספר השיחות לפי "סקיל" -
 טבלת מספר שיחות לפי "סקיל" -

 
 תרשים עוגה של מספר שיחות לפי "סקיל"

 
ים \והאחוז שלהן שטופלו על ידי נציג תרשים העוגה מציג את מספר שיחות מוקד השירות

 ברמת "סקיל" בתקופת הניטור
 

 תיאור כותרת

No skill  מספר שיחות מוקד
השירות שנענו על ידי 
נציגים ממוקד שירות 

 מבוסס עדיפות.

SKILL X,X=1.20  מספר שיחות מוקד
השירות שנענו על ידי 

 Xנציגים בסקיל 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 טבלת מספר שיחות לפי סקיל
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מוגדר. הטבלה כוללת טבלת מספר שיחות לפי "סקיל" מציגה עמודה בעבור כל "סקיל" 

 שורה בעבור כל משתנה, לכל נציג שהיה פעיל בזמן הדגימה.
 

 תיאור כותרת

No skill  מספר שיחות מוקד
השירות שנענו על 
ידי נציגים ממוקד 

שירות מבוסס 
 עדיפות.

SKILL X,X=1.20  מספר שיחות מוקד
השירות שנענו על 
 Xידי נציגים בסקיל 

 

 דוח משך שיחה לנציג
 

דוח משך שיחה לנציג מספק מידע הנוגע לאורך זמני שיחה של נציג. הדוח מכיל את 
 האלמנטים הבאים:

 תרשים עמודות אורך שיחה לפי סוג שיחה -
 טבלת אורך שיחה לפי סוג שיחה -

 
 תרשים עמודות אורך שיחה לפי סוג שיחה

 
ם מבצעים סוג י \תרשים עמודות אורך שיחה לפי סוג שיחה מציג את אורך הזמן בו נציג 

 שיחות מסוים. סוגי השיחות אשר מוצגים בדוח מפורטים בטבלה הבאה:
 

 תיאור כותרת

ACD  calls ים. רק שיחות \מייצג את סך זמן השיחות מהתור שהתקבלו על ידי נציג
 שנענו נספרות

Outbound 
ACD calls 

 לברר משמעות – 23עמוד 

ROUTE POINT 
CALLS 

 לברר משמעות – 23עמוד 

OUTBOUND 
ROUTE POINT 

CALLS 

 לברר משמעות – 23עמוד 

Inbound calls  מייצג את סך זמן השיחות הנכנסות הפנימיות שהתקבלו בחיוג ישיר
 ים. רק שיחות שנענו נספרות\שלוחה לנציג

Outbound ים. רק שיחות \מייצג את סך זמן השיחות היוצאות שבוצעו על ידי נציג
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calls שנענו נספרות 

Internal calls  מייצג את סך זמן השיחות הנכנסות הפנימיות שהתקבלו בשלוחה
 ים. רק שיחות שנענו נספרות\לנציג

 
 

 
 

 טבלת זמן שיחה לפי סוג שיחה
 

 הטבלה מכילה עמודה בעבור כל מונה המתואר בטבלה הבאה:
 

 תיאור מונה

ACD  calls  ים. רק \ידי הנציגסך כל השיחות שהתקבלו דרך תור מוקד השירות על
 שיחות שנענו נספרות

Outbound 
ACD calls 

 לברר משמעות – 24עמוד 

ROUTE POINT 
CALLS 

 לברר משמעות 24עמוד 

OUTBOUND 
ROUTE POINT 

CALLS 

 לברר משמעות 24עמוד 

INBOUND 
CALLS 

מייצג את סך כל זמן השיחות שהתקבלו בשלוחה דרך חיוג ישיר 
 ים. רק שיחות שנענו נספרות\הנציג לשלוחה והתקבלו על ידי

OUTBOUND 
CALLS 

ים. רק \מייצג את סך כל זמן השיחות שחויגו מהשלוחה על ידי הנציג
 שיחות שנענו נספרות

INTERNAL 
CALLS 

מייצג את סך כל זמן השיחות שהתקבלו בשלוחה דרך שיחות פנימיות 
 נספרותים. רק שיחות שנענו \לשלוחה והתקבלו על ידי הנציג
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 דוח זמן שיחה לנציג לפי "סקיל"
 

דוח זה מספק מידע הנוגע לזמן המענה לשיחות המגיעות מהתור של הנציג לפי "סקיל". 
 הדוח מכיל את האלמנטים הבאים:

 תרשים עמודות: זמן שיחה לפי "סקיל" -

 תרשים עמודות: ממוצע זמן שיחה לפי "סקיל" -

 טבלת אורך זמן שיחה לפי "סקיל" -

 ממוצע זמן שיחה לפי סקיל טבלת -
 

 תרשים עמודות זמן שיחה לפי "סקיל"
 

ים במענה \תרשים עמודות זמן שיחה לפי "סקיל" מציג את כמות זמן השיחה שביצעו נציג
 לשיחות מהתור ברמות "סקיל" שונות לאורך התקופה המדווחת.

 תיאור כותרת

No skill  סך זמן שיחות מהתור שנענו
שירות  בידי נציגים ממוקד

 מבוסס עדיפות

SKILL X,X=1.20  סך זמן השיחות מהתור, לשיחות
ים ברמת \שנענו על ידי נציג

 X"סקיל" 
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 תרשים עמודות זמן שיחה ממוצע לנציג לפי "סקיל"

התרשים מציג את כמות הזמן הממוצעת בה ענה נציג לשיחות מהתור ברמות "סקיל" 
 שונות לתקופה המדווחת.

 המדווחות מתומצתות בטבלה הבאה:סוגי השיחות 

 תיאור כותרת

No skill  ממוצע זמני שיחות מוקד השירות אשר
ים במוקד שירות מבוסס \נענו על ידי נציג

 עדיפות, מחושב באופן הבא

זמן שיחה)זמן שיחות מהתור + (זמן החזק

מספר שיחות שנענו
 

SKILL 
X,X=1.20 

ממוצע זמני השיחות לשיחות שנענו על ידי 
מחושבת באופן   Xנציגים ברמת "סקיל" 

 הבא

זמן שיחה)זמן שיחות מהתור + (זמן החזק

מספר שיחות שנענו
 

 Xלשיחות שנענו ברמת "סקיל" 

 

 טבלת זמן שיחה לפי "סקיל"

 טבלת זמן שיחה לפי "סקיל" הינה טבלה המכילה עמודה בעבור כל מונה המתואר בטבלה
 המצורפת מטה

 תיאור מונה

No skill  סך זמן שיחות מהתור שנענו בידי נציגים ממוקד שירות מבוסס
 עדיפות

SKILL X,X=1.20 ים ברמת "סקיל" \סך זמן השיחות מהתור, לשיחות שנענו על ידי נציג
X 
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 דוח פירוט שיחות נציג
 

נציגים. הדוח מכיל את דוח זה מספק מידע הנוגע לשיחות שהתקבלו או בוצעו על ידי 
 האלמנטים הבאים:

 טבלת פירוט שיחות -
 תרשים עמודות: סיכום העברות -

 
 טבלת פירוט שיחות

 
ים לאורך \טבלה זו מציגה פרטים על כל שיחה אשר התקבלה או בוצעה על ידי נציג

, שיחה מוגדרת כמושלמת כאשר רק שיחות שהושלמו יופיעו בדוחהתקופה המדווחת. 
 מתקיימים:התנאים הבאים 

 ממוקד השירות. שאיננהנציג מנתק או מעביר שיחה  -

נציג מנתק או מעביר שיחה ממוקד השירות וטיימר השלמת השיחה פג. מטרת  -
הטיימר היא לאפשר לנציג לעבור למצב "ניירת" לאחר סיום השיחה. טיימר 

השלמת השיחה הינו אפשרות מערכת אשר ניתנת לתכנות על ידי מנהל המערכת. 
 שניות. 5ברירת המחדל של הטיימר הוא זמן 

 נציג מבצע מעבר יציאה ממצב "ניירת" לאחר סיום שיחה ממוקד השירות. -
 

 פרטי השיחה המדווחים מוצגים בטבלה הבאה:
 

 תיאור כותרת

Call start time  השיחה עם הנציג החלה בשעה זו. מקביל לזמן בו השיחה נענתה על ידי
 הנציג או על ידי גורם מרוחק

Call end time  השיחה עם הנציג הסתיימה בשעה זו. מקביל לזמן בו השיחה נותקה על
יד הנציג או על ידי גורם מרוחק, או המועד בו השיחה הועברה על ידי 

 הנציג

Call type זהו סוג השיחה, והוא יכול להיות כל אחד מהערכים הבאים 

 שיחה נכנסת ממוקד השירות -
 שיחה יוצאת ממוקד השירות -
 ROUTE POINTשיחה נכנס מ -
 ROUTE POINTשיחה יוצאת מ  -
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 שיחה נכנסת בחיוג ישיר לשלוחה -
 שיחה יוצאת -
 שיחה פנים ארגונית -

Skill level  במידה ושיחה נכנסת למוקד השירות נענית על ידי נציג במוקד שירות
מבוסס סקילים. שדה זה מאוכלס ברמת "הסקיל" של הנציג באותו 

 מוקד שירות.

נכנסת ממוקד השירות נענית על ידי הנציג כשיחה ללא  אם שיחה
"סקיל", שדה זה יישאר ריק. אם סוג השיחה הוא איננו שיחה נכנסת 

 ממוקד השירות, שדה זה יישאר ריק.

Callers\called 
number 

 זהו המספר אשר חייג אל הנציג או שהנציג חייג אליו

Number 
called 

חוייג על ידי המתקשר. שדה זה מתקיים זהו מספר מוקד השירות אשר 
 רק בשיחות למוקד השירות

Wait time in 
queue 

זהו זמן ההמתנה בתור לשיחה הנכנסת למוקד השירות. כולל זמן לפני 
מתן שירות. ערך זה מקביל לזמן ההמתנה שנרשם ברגע מענה הנציג 

 לשיחה.

 ערך זה מתקיים רק בשיחות למוקד השירות

Staffed מדגיש האם הנציג היה מחובר או לא )בכל מצב, פרט למצב לא  שדה זה
 מחובר( ברגע בו הוא קיבל או ביצע שיחה.

Talk time  זהו זמן הכולל של השיחה. ערך זה לא כולל את הזמן בו הנציג העביר
 את השיחה למצב "החזק"

Hold time  הנציג זהו הזמן בו השיחה הייתה במצב "החזק". ספציפית, הזמן בו
 העביר את המתקשר למצב "החזק"

Wrap up time יוצאות במוקד השירות. זהו הזמן \זהו זמן הניירות לאחר שיחות נכנסות
 בו הנציג היה במצב "ניירת". )בהקשר לשיחה הספציפית(.

ערך זה מתייחס רק לשיחות מוקד שירות. במידה וזמן הניירת אינו 
 .0יהיה  מתייחס לשיחות מוקד שירות, אזי הערך

Transfer 
number 

שדה זה מציין האם השיחה הועברה על ידי הנציג, והיעד אליו הועברה 
 השיחה

Call start time  זוהי שעת תחילת השיחה עם הנציג. זמן זה חופף לזמן בו נענתה
 השיחה על ידי הנציג או על ידי גורם מרוחק

Transfer 
location 

ההעברה. יעד זה יכול להיות אחד מהערכים שדה זה מציין את סוג יעד 
 הבאים:

 מוקד שירות -
 המתנה ארוכה -מוקד שירות -
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 מחוץ לארגון -
 בתוך הארגון  -

Disposition 
codes 

 ערך זה מציג את קוד איפיון השיחה כפי שהוזן על ידי הנציג

  

 
 
 
 
 
 

 תרשים עמודות סיכום העברות
 

הנפוצים ביותר. מתחת לתרשים יוצגו יעדי ההעברה  10התרשים מציג עמודה בעבור 
מספר שיחות מוקד השירות ומספר שיחות מוקד השירות אשר הועברו בתקופה 

המדווחת. התרשים לא מציג מידע כאשר אין שיחות מוקד שירות מועברות בתקופת 
 הדיווח.

 
 

 דוח פעילות נציג
 

נציג בכל מצב. הדוח דוח זה מספק מידע הנוגע לפעילותו של הנציג, כגון הזמן בו היה ה
 מכיל את האלמנטים הבאים:

 
 הדוח מכיל את האלמנטים הבאים:



 

    
 בע"מהחברה הישראלית לתקשורת  –בזק 

 
- 14- 

 תרשים עמודות: משך פעילות -

 תרשים עוגה: משך זמינות -

 טבלת ספירת פעילות נציג -

 טבלת משך פעילות -
 הדוח דורש את פרמטרי הביצוע הבאים

 זמן השלמת שיחה -

 משך שיחה קצרה -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פעילותתרשים עמודות: משך 
 

ים היו במצבים שונים בתקופת הדיווח. המצבים \התרשים מציג את מסך הזמן בו נציג
 מדווחים בטבלה הבאה:

 
 תיאור כותרת

Available  זהו סך הזמן בו היה הנציג במצב
 "זמין"

Unavailable  זהו סך הזמן בו היה הנציג במצב "לא
 זמין"

Wrap up  זהו סך הזמן בו היה הנציג במצב
"זמן ניירת". ספציפית בנוגע 

 לשיחות מהתור.

Talk  זהו סך הזמן בו הנציג דיבר בשיחות
מוקד שירות. שדה זה לא כולל זמן 

 "החזק" וצלצול

Hold  זהו סך הזמן בו הנציג העביר את
הצדדים המתקשרים למצב "החזק", 

 בשיחות מוקד השירות

Idle  זהו סך הזמן בו הנציג היה במצב
"זמין" ולא בשיחה. שדה זה לא כולל 
זמן צלצול או זמן בו הודעת הלחישה 

התנגנה בשיחת מוקד שירות 
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 שנענתה. 

staffed  זהו סך הזמן בו הנציג היה
( למוקד SIGNED INמחובר)

השירות. שדה זה יציג כל מצב מלבד 
 (SIGNED OUTמצב מנותק )

 
 משך זמינותתרשים עוגה: 

 
ים היו במצבים השונים. המצבים \תרשים זה מציג את אחוז ואת כמות הזמן בהם הנציג

 מפורטים בטבלה הבאה:
 

 תיאור כותרת

Available  זהו סך הזמן בו הנציג היה
 במצב "זמין"

Unavailable  זהו סך הזמן בו הנציג היה
 במצב "לא זמין"

Wrap up  זהו סך הזמן בו הנציג היה
במצב "זמן ניירת". 

ספציפית לשיחות מוקד 
 שירות.

 
 
 

 טבלת ספירה: פעילות נציג
 

הטבלה מציגה עמודה בעבור כל משתנה, כפי שיתואר בטבלה שתצורף בהמשך. הערכים 
של פרמטרי הביצוע  של "השלמת שיחה" ושל "שיחה קצרה" מוצגים בחלק העליון של 

 הטבלה בשמם.

 תיאור מונה

ACD calls שיחות מוקד השירות שבוצעו או התקבלו על ידי הנציג מספר 

Short duration 
calls 

מספר השיחות קצרות המועד אשר בוצעו או התקבלו על ידי הנציג. 
 הערך תלוי בערך "שיחה קצרה" על ידי המשתמש לטובת הדוח.

שיחה היא "שיחה קצרת מועד" אם זמן השיחה )זמן שיחה + זמן 
 החזק(

 מפרמטר הביצוע שהוזן על ידי המשתמש.נמוך יותר 

Calls 
completed in 

זהו מספר שיחות מוקד השירות שהושלמו בתוך רמת השירות 
שהוגדרה. הערך תלוי בערך "השלמת השיחה" שהוגדר על ידי 
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service level .המשתמש לטובת הדוח 

שיחה היא "שיחה שהושלמה בתוך רמת השירות" אם זמן השיחה 
זמן החזק( נמוך יותר מפרמטר הביצוע שהוזן על ידי )זמן שיחה + 

 המשתמש.

Bounced calls  זהו מספר שיחות מוקד השירות אשר הוצגו לנציג והוקפצו. שיחה
מוקפצת היא שיחה אשר הוצגה לנציג אך מסיבה כלשהי לא נענתה על 

 ידו ונשארה בתור.

transferred 
calls 

זהו מספר שיחות מוקד השירות אשר בוצעו או התקבלו על ידי הנציג, 
 אך הועברו ליעד חדש 

Long hold 
bounced calls 

זהו מספר שיחות מוקד השירות אשר התקבלו על ידי הנציג אך 
 הועברו חזרה למוקד השירות לאחר שהוחזקו זמן רב מדי.

תחת "שיחות   שים לב,  כי סוג שיחות מועברות אלו, אינן נספרות
 מועברות"

Escalated calls 
1 

זהו מספר השיחות האסקלציה "הבלתי דחופות" אשר בוצעו על ידי 
 הנציג

Emergency 
calls 2 

 זהו מספר השיחות האסקלציה "דחופות" אשר בוצעו על ידי הנציג

 

 
 

 טבלת אורך פעילות
 

 הטבלה מציגה עמודה בעבור כל מונה לאורך הפעילות.
 

 תיאור מונה

Available "זהו סך הזמן בו הנציג היה במצב "זמין 

Unavailable "זהו סך הזמן בו הנציג היה במצב "לא זמין 

Wrap up  זהו סך הזמן בו הנציג היה במצב "ניירת", יש להדגיש כי מדובר

                                                 
1
 נציג תוכנת נדרשת, זו תכונה לצורך 
2
 נציג תוכנת נדרשת זו תכונה לצורך 
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 בשיחות מוקד שירות

Talk  כולל זמן זהו סך הזמן בו הנציג היה בשיחות מוקד השירות, זמן זה לא
 צלצול או זמן "החזק"

Hold  זהו סך הזמן בו הנציג החזיק מתקשרים במצב "החזק". מתייחס
 לשיחות מוקד השירות

Idle  זהו סך הזמן בו הנציג היה במצב "זמין" ולא בשיחה. שדה זה לא כולל
 זמן צלצול או זמן בו הושמעה הודעת לחישה לשיחה שנענתה.

Staffed  הנציג הנציג מחובר למוקד השירות )בכל מצב פרט זהו סך הזמן בו
 למצב "מנותק"(

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דוח פירוט פעילות נציג
 

 ים הכולל מצב , קודי זמינות ופעילות שיחות. \דוח זה מספק מידע הנוגע לפעילות של נציג
 

 טבלת פעילות נציג
 

נציג מתועדת כשורה  ניתן להפיק דוח זה בעבור נציג יחיד או מספר נציגים. כל פעילות
 בטבלה המתוארת מטה:
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 תיאור שם

Agent name )שמו הפרטי ושם המשפחה של הנציג )בהנחה שעודכנו בפורטל 

Activity time  זהו הזמן בו הנציג ביצע את השיחה, היה במצבX  או השתמש בקודי
 זמינות

Activity type  הערכים לעמודה זהו סוג הפעילות שהתרחש באמצעות הנציג. טווח
 זו הוא:

 מצב זמינות , קודי זמינות , שיחה

Activity detail : אלו פרטי הפעילות. טווח הערכים בעבור "מצב זמינות" הם 

 מחובר -
 מנותק -
 זמין  -
 לא זמין )קוד אי זמינות( -
 ניירת -

במידה ועמודת "סוג פעילות" מוגדרת כ "קוד זמינות"  ומכיל את דוח 
 הזמינות שהזין הנציג

 טווח הערכים בעבור פעילות "שיחה" הוא

 שיחות שנענו -
 שיחות שחוייגו -
 שיחות שהוחזקו -
 שיחות שאוחזרו -
 שיחות שנותקו -
 שיחות שהועברו -

Call type :זהו סוג השיחה של השיחה, והוא יכול להיות אחד מהערכים הבאים 

 שיחות מוקד שירות נכנסות -
 שיחות מוקד שירות יוצאות -
- ROUTE POINT 
- OUTBOUND ROUTE POINT 
שיחות נכנסות )לא שיחות מוקד שירות, שיחות מחוץ  -

 לחברה(
 שיחות יוצאות )לא שיחות מוקד שירות, שיחות מחוץ לחברה( -
שיחות פנימיות )לא שיחות מוקד שירות, שיחות מתוך  -

 החברה(
העמודה מאוכלסת רק על ידי סוג פעילות "שיחה", אחרת העמודה 

 תהא ריקה

Called \ callers 
number 

 זהו המספר אשר חייג אל הנציג או חויג על ידו. 

העמודה מאוכלסת רק על ידי סוג פעילות "שיחה", אחרת העמודה 
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 תהא ריקה

Number called  עמודה זו פעילה כאשר מספרDNIS  או מספר מוקד השירות חייגו
 שיחת מוקד שירות.

 ערך זה רלבנטי רק לשיחות מוקד שירות

על ידי סוג פעילות "שיחה", אחרת העמודה  העמודה מאוכלסת רק
 תהא ריקה

Transfer 
number 

עמודה זו מדגישה האם הנציג יזם את העברת השיחה על ידי הצגת 
 יעד ההעברה.

העמודה מאוכלסת רק על ידי סוג פעילות "שיחה", אחרת העמודה 
 תהא ריקה

Transfer 
location 

יכול להכיל את הערכים שדה זה מדגיש את יעד ההעברה. שדה זה 
 הבאים:

 מוקד שירות -
 שהות ארוכה במצב "החזק" –מוקד שירות  -
 מחוץ לארגון -
 בתוך הארגון -

העמודה מאוכלסת רק על ידי סוג פעילות "שיחה", אחרת העמודה 
 תהא ריקה

 
 

 דוח סיכום נציג
 

וכים ים הכולל את הזמנים הממוצעים והאר\דוח זה מספק דוח מסכם על הפעילות של נציג
 ביותר של סוגי שירותים שונים. הדוח מכיל את האלמנטים הבאים:

 תרשים עמודות: סיכום שיחות -
 תרשים עמודות: סיכום פעילות  -
 תרשים עמודות: סמן רף עליון  -
 טבלת סיכום שיחות -
 טבלת סיכום פעילות -
 טבלת סמן רף עליון -

 
 תרשים עמודות: סיכום שיחות
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ים היו בשיחות מסוגים שונים בעבור \הממוצעת בה נציגתרשים זה מציג את כמות הזמן 
 התקופה המדווחת. הערכים המוצגים מסוכמים בטבלה הבאה:

 
 תיאור כותרת

Average 
ACD 

duration  

}זמן שיחות מוקד שירות)זמן שיחה+זמן החזק( בעבור כל ∑ זהו ה 
 )מספר שיחות מוקד השירות אשר נענו∑ הנציגים בעבור כל חתך הזמן / 

 בכל התקופה על ידי כל הנציגים(

Average 
outbound 

ACD 
duration 

}זמן שיחות מוקד שירות היוצאות)זמן שיחה+זמן החזק( בעבור ∑ זהו ה 
)מספר שיחות מוקד השירות ∑ כל הנציגים בעבור כל חתך הזמן / 

 היוצאות אשר בוצעו בכל התקופה על ידי כל הנציגים(

Average 
route point 

duration 

)זמן שיחה+זמן החזק( בעבור כל ROUTE POINT}זמן שיחות ∑ זהו ה 
אשר  ROUTE POINT)מספר שיחות ∑ הנציגים בעבור כל חתך הזמן / 

 נענו בכל התקופה על ידי כל הנציגים(

Average 
outbound 

route point 
duration 

יוצאות)זמן שיחה+זמן החזק(  ROUTE POINT}זמן שיחות ∑ זהו ה 
 ROUTE)מספר שיחות ∑ ר כל הנציגים בעבור כל חתך הזמן / בעבו

POINT  )יוצאות אשר בוצעו בכל התקופה על ידי כל הנציגים 

Average 
inbound 
duration 

}זמן השיחות הנכנסות בחיוג ישיר)זמן שיחה+זמן החזק( בעבור ∑ זהו ה 
ישיר  )מספר השיחות הנכנסות בחיוג∑ כל הנציגים בעבור כל חתך הזמן / 

 אשר נענו בכל התקופה על ידי כל הנציגים(

Average 
outbound 

duration 

}זמן שיחות יוצאות)זמן שיחה+זמן החזק( בעבור כל הנציגים ∑ זהו ה 
)מספר השיחות היוצאות אשר בוצעו בכל ∑ בעבור כל חתך הזמן / 

 התקופה על ידי כל הנציגים(

Average 
internal 

duration 

שיחות פנימיות)זמן שיחה+זמן החזק( בעבור כל הנציגים  }זמן∑ זהו ה 
בוצעו בכל \)מספר השיחות הפנימיות אשר נענו∑ בעבור כל חתך הזמן / 

 התקופה על ידי כל הנציגים(
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 תרשים עמודות : סיכום פעילות
 

תרשים זה מציג את ממוצע הזמן אשר בו שהה נציג בכל מצב נציג או מצב שיחה לתקופה 
 המדווחת. הערכים המוצגים מסוכמים בטבלה הבאה:

 תיאור  כותרת

Average 
staffed time 

)סך ∑ )סך זמן ההתחברות בעבור כל הנציגים לכל התקופה / ∑ זהו ה 
 ההתחברויות בעבור כל הנציגים לכל התקופה(

Average 
wrap up 

time 

לכל התקופה )זמן ניירת לשיחות מוקד שירות בעבור כל הנציגים ∑ זהו ה 
)מספר הפעמים בהם נציג היה במצב ניירת לשיחות מוקד שירות / ∑ 

 בעבור כל הנציגים לכל התקופה

Average 
unavailable 

time 

)מספר ∑ זמן לא זמין בעבור כל הנציגים לכל התקופה( / ∑ ) זהו ה 
 הפעמים בהם נציג היה במצב לא זמין בעבור כל הנציגים לכל התקופה(

Average talk 
time 

)מספר ∑ סך זמן הדיבור בעבור כל הנציגים לכל התקופה( / ∑ ) זהו ה 
 שיחות מוקד שירות לכל הנציגים בעבור כל התקופה(

Average 
hold time 

)מספר ∑ סך זמן ההחזק בעבור כל הנציגים לכל התקופה( / ∑ ) זהו ה 
 שיחות מוקד השירות לכל הנציגים לכל התקופה(

Average 
handle time 

סך זמן ההחזק ∑))סך זמן דיבור לכל הנציגים לכל התקופה( + ∑ זהו ה 
)סך זמן "זמן ניירת" בעבור כל הנציגים ∑ לכל הנציגים לכל התקופה( + 

)מספר שיחות מוקד השירות בעבור כל הנציגים לכל ∑ לכל התקופה( / 
 התקופה
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 תרשים עמודות: סמן רף עליון
 

מציג את כמות הזמן הארוכה ביותר בה שהה נציג בשיחות בסוגי השיחה תרשים זה 
 השונים לתקופה המדווחת.

 
 תיאור כותרת

Longest ACD 
call 

 זוהי כמות הזמן הארוכה ביותר לשיחת מוקד שירות

Longest 
outbound ACD 

call 

 זוהי כמות הזמן הארוכה ביותר לשיחת מוקד שירות יוצאת

Longest ROUTE 
point call 

 ROUTE POINTזוהי כמות הזמן הארוכה ביותר לשיחת 

Longest route 
point call 

 יוצאת ROUTE POINTזוהי כמות הזמן הארוכה ביותר לשיחת 

Longest 
inbound call 

זוהי כמות הזמן הארוכה ביותר לשיחה נכנסת בחיוג ישיר )מחוץ 
 לחברה(

Longest 
outbound call 

 הזמן הארוכה ביותר לשיחה יוצאתזוהי כמות 

Longest internal 
call 

זוהי כמות הזמן הארוכה ביותר לשיחה נכנסת בחיוג ישיר )בתוך 
 החברה(
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 טבלת סיכום שיחה
 

טבלה זו מציג עמודה בעבור כל מונה שיתואר בטבלה שתוצג מטה. הטבלה כוללת שורה 
 לאורך המשתנה.לכל משתנה בעבור כל נציג שהיה פעיל 

 
 תיאור מונה

Average ACD 
duration 

)שיחות ∑ זמן שיחות מוקד שירות לנציג במשתנה הזמן( / ∑ ) זהו ה 
 מוקד שירות לנציג במשתנה הזמן(

Average 
outbound ACD 

duration 

∑ זמן שיחות מוקד שירות יוצאות לנציג במשתנה הזמן( / ∑ ) זהו ה 
 לנציג במשתנה הזמן()שיחות מוקד שירות יוצאות 

 *זמין בגרסת פרימיום

Average route 
point duration 

∑ לנציג במשתנה הזמן( /  ROUTE POINTזמן שיחות ∑ ) זהו ה 
 לנציג במשתנה הזמן( ROUTE POINT)שיחות 

Average 
outbound 

route point 
duration 

ן( / יוצאות לנציג במשתנה הזמ ROUTE POINTזמן שיחות ∑ ) זהו ה 
 יוצאות לנציג במשתנה הזמן( ROUTE POINT)שיחות ∑ 

Average 
inbound 
duration 

∑ זמן שיחות נכנסות בחיוג ישיר לנציג במשתנה הזמן( / ∑ ) זהו ה 
 )שיחות נכנסות בחיוג ישיר לנציג במשתנה הזמן(

Average 
outbound 

duration 

)שיחות / ∑ זמן שיחות יוצאות לנציג במשתנה הזמן( ∑ ) זהו ה 
 יוצאות לנציג במשתנה הזמן(

Average 
internal 

duration 

)שיחות ∑ זמן שיחות פנימיות לנציג במשתנה הזמן( / ∑ ) זהו ה 
 פנימיות לנציג במשתנה הזמן(
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 טבלת סיכום פעילות

 
הטבלה מציגה עמודה בעבור כל מונה זמן שיתואר בטבלה מטה. הטבלה כוללת שורת 

 .בעבור כל נציג שהיה פעיל על גבי המשתנה סיכום משתנה
 

 תיאור מונה

Average 
staffed time 

)מספר ∑ )זמן התחברות לנציג על גבי משתנה הזמן( / ∑ זהו ה 
 ההתחברויות של נציג על גבי משתנה הזמן(

Average 
wrap-up time 

)זמן "זמן ניירת" לשיחות מוקד שירות בעבור נציג על גבי ∑ זהו ה 
)מספר הפעמים בהם נציג היה במצב "זמן ניירת" ∑ הזמן( /  משתנה

 לשיחות מוקד שירות על גבי משתנה הזמן(

Average 
unavailable 

time 

)מספר ∑ )זמן "לא זמין" בעבור נציג על גבי משתנה הזמן( / ∑ זהו ה 
 הפעמים בהם נציג היה במצב "לא זמין" על גבי משתנה הזמן(

Average talk 
time 

)מספר שיחות ∑ )סך זמן שיחה לנציג על גבי משתנה הזמן( / ∑ ה  זהו
 מוקד שירות של נציג על גבי משתנה הזמן(

Average hold 
time 

)מספר ∑ )סך זמן "החזק" לנציג על גבי משתנה הזמן( / ∑ זהו ה 
שיחות מוקד השירות של נציג שהועבר למצב "החזק" על גבי משתנה 

 הזמן(

Average 
handle time 

)סך זמן החזק ∑ )סך זמן דיבור לנציג על גבי משתנה הזמן( + ∑ זהו ה 
)סך "זמן ניירת" לשיחות מוקד שירות ∑ לנציג על גבי משתנה הזמן( + 

)מספר שיחות מוקד השירות לנציג על ∑ לנציג על גבי משתנה הזמן / 
 גבי משתנה הזמן

 

 
 

 טבלת סמן רף עליון
 

ר כל מונה זמן. הטבלה כוללת שורה בעבור כל משתנה לכל טבלה זו מציגה עמודה בעבו
 נציג שהיה פעיל במהלך אותו משתנה.

 
 תיאור משתנה
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Longest ACD 
call 

 זהו הזמן הארוך ביותר לשיחת מוקד שירות בעבור נציג במשתנה הזה

Longest 
outbound ACD 

call 

 זהו הזמן הארוך ביותר לשיחת מוקד שירות יוצאת בעבור נציג
 במשתנה הזה

 *זמין בגרסת פרימיום

Longest route 
point call 

בעבור נציג במשתנה  ROUTE POINTזהו הזמן הארוך ביותר לשיחת 
 הזה

Longest 
outbound 

route point call 

יוצאת בעבור נציג  ROUTE POINTזהו הזמן הארוך ביותר לשיחת 
 במשתנה הזה

Longest 
inbound call 

ך ביותר לשיחה נכנסת בחיוג ישיר בעבור נציג במשתנה זהו הזמן הארו
 הזה

Longest 
outbound call 

 זהו הזמן הארוך ביותר לשיחה יוצאת בעבור נציג במשתנה הזה

Longest 
internal call 

 זהו הזמן הארוך ביותר לשיחה פנימית בעבור נציג במשתנה הזה

 

 
  

 דוח אי זמינות נציג
 

המתייחס לקודי אי זמינות ששימשו נציגים כאשר שינו את מצבם למצב הדוח מספק מידע 

 "לא זמין".הדוח מכיל את האלמנטים הבאים:

 תרשים עוגה: קודי אי זמינות -

 תרשים עמודות: משך קודי אי זמינות -
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 טבלת קודי אי זמינות -

 טבלת משך קודי אי זמינות -

 

 תרשים עוגה: קודי אי זמינות

ים בהן קוד אי זמינות ספציפי היה בשימוש במשך תקופת התרשים מציג את מספר הפעמ

הדיווח. כל כותרת מייצגת אחד מעשרת הקודים בעלי השימוש הגבוה ביותר. בנוסף, 

כותרת "אחר" מוצגת )כאשר רלוונטית( ומייצגת את סך כל שאר קודי אי הזמינות. כותרת 

ן קוד אי זמינות לא היה "אין קוד" מוצגת )כאשר רלוונטית( ומייצגת סך כל הפעמים בה

 בשימוש.

 

 
 תרשים עמודות: משך קודי אי זמינות

התרשים מציג את משך הזמן בו קוד אי זמינות היה בשימוש במשך תקופת הדיווח. כל 

 הקודים בעלי השימוש הגבוה ביותר: 10כותרת מציגה את 

 בדוח עבור נציג בודד , אלו עשרת הקודים הנפוצים ביותר אצל הנציג -

 בדוח עבור מספר נציגים,  אלו עשרת הקודים הנפוצים ביותר בקרב כל הנציגים -

בנוסף, כותרת "אחר" מוצגת )כאשר רלוונטית( ומייצגת את סך כל שאר קודי אי הזמינות. 
כותרת "אין קוד" מוצגת )כאשר רלוונטית( ומייצגת סך כל הפעמים בהן קוד אי זמינות לא 

 היה בשימוש.
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 י אין זמינותטבלת קוד 
 

הטבלה מציגה עמודה בעבור כל אחד מעשרת הקודים בעלי השימוש הגבוה ביותר. הטבלה 

כל עמודה מייצגת  כוללת שורה בעבור כל משתנה לכל נציג שהיה פעיל לגבי אותו משתנה.

 אחד מתוך עשרת הקודים שהיו בשימוש הגבוה ביותר.

 ים ביותר אצל הנציגבדוח עבור נציג בודד , אלו עשרת הקודים הנפוצ -

 בדוח עבור מספר נציגים,  אלו עשרת הקודים הנפוצים ביותר בקרב כל הנציגים -

בנוסף, כותרת "אחר" מוצגת )כאשר רלוונטית( ומייצגת את סך כל הקודים האחרים. 
כותרת "אין קוד" מוצגת )כאשר רלוונטית( ומייצגת סך כל הפעמים בהן קוד אי זמינות לא 

 היה בשימוש.
 

 
 

 טבלת משך קודי אי זמינות
 

הטבלה מציגה עמודה בעבור כל אחד מעשרת הקודים שהיו בתדירות השימוש הגבוהה 

 ביותר. הטבלה כוללת שורה בעבור לכל משתנה בעבור כל נציג שהיה פעיל באותו משתנה.

 כל עמודה מייצגת אחד מתוך עשרת הקודים שהיו בשימוש הגבוה ביותר.

 , אלו עשרת הקודים הנפוצים ביותר אצל הנציג בדוח עבור נציג בודד -

 בדוח עבור מספר נציגים,  אלו עשרת הקודים הנפוצים ביותר בקרב כל הנציגים -
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בנוסף, עמודת "אחר" מוצגת )כאשר רלוונטית( ומייצגת את סך כל שאר הקודים, ועמודת 
ינות לא היה "אין קוד" מוצגת )כאשר רלוונטית( ומייצגת סך כל הזמנים בהם קוד אי זמ

 בשימוש.
 

 
 

 נציג איפיון שיחהדוח קודי 
 

דוח זה מספק מידע הנוגע לקודי איפיון שהיו בשימוש הנציגים. הדוח מכיל את האלמנטים 
 הבאים:

 תרשים עוגה: קודי איפיון שיחה -
 טבלת קודי איפיון שיחה -

 
 תרשים עוגה: קודי איפיון שיחה

איפיון שיחה מסוים היה בשימוש על גבי התרשים מציג את מספר הפעמים בהן קוד 

תקופת הדיווח. כל כותרת מייצגת אחד מעשרת הקודים שהיו בתדירות השימוש הגבוהה 

 ביותר.

 בדוח עבור נציג בודד , אלו עשרת הקודים הנפוצים ביותר אצל הנציג -

 בדוח עבור מספר נציגים,  אלו עשרת הקודים הנפוצים ביותר בקרב כל הנציגים -

 כותרת "אחר" מוצגת )כאשר רלוונטית( ומייצגת את סך כל שאר הקודים.בנוסף, 
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 טבלת קודי איפיון שיחה

 
כל כותרת  הטבלה כוללת שורה בעבור כל משתנה לכל נציג שהיה פעיל לאורך המשתנה.

 מייצגת אחד מעשרת הקודים שהיו בתדירות השימוש הגבוהה ביותר.

 הקודים הנפוצים ביותר אצל הנציגבדוח עבור נציג בודד , אלו עשרת  -

 בדוח עבור מספר נציגים,  אלו עשרת הקודים הנפוצים ביותר בקרב כל הנציגים -

 בנוסף, כותרת "אחר" מוצגת )כאשר רלוונטית( ומייצגת את סך כל שאר הקודים. -

 בנוסף, כותרת "אחר" מוצגת )כאשר רלוונטית( ומייצגת את סך כל שאר הקודים.

 
 

 והתנתקות נציגדוח התחברות 
 

דוח זה מכיל מידע הנוגע לנקודות ההתחברות וההתנתקות של נציגים.  הדוח מכיל את 

 האלמנטים הבאים:

 טבלת התחברות והתנתקות -
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 תרשים עמודות: ממוצע שהות חיבור -

 טבלת התחברות והתנתקות
 

הטבלה מציגה עמודה בעבור כל ערך המתואר בטבלה מטה, ישנה טבלת התחברות 

אחת לנציג, במידה ומספר נציגים נבחרו.שורה נוצרת בכל פעם שמבוצעת  התנתקות

 התחברות על ידי הנציג בתוך תקופת הדיווח המבוקשת.

 תיאור מונה

Sign in 

date/time 

אלו הם התאריך והשעה בהם הנציג ביצע התחברות )משמע 

 שסטאטוס הנציג היה כל סטאטוס פרט למנותק(

Sign out 

date/time 

הם התאריך והשעה בהם הנציג ביצע התחברות )משמע אלו 

 שסטאטוס הנציג היה בסטאטוס מנותק(

במידה וזמן החיבור היה בתוך תקופת הדיווח של הדוח, וזמן הניתוק 

חל לאחריה אך לא לאחר זמן הפקת הדוח, זמן ההתנתקות יופיע 

 בדוח

Staffed 

duration 

הזמן המצטבר בין שעת זהו משך הזמן בו הנציג היה מחובר. זהו 

 ותאריך ההתחברות לשעת ותאריך ההתנתקות

 

 
 

 תרשים עמודות: זמן חיבור ממוצע

התרשים נכלל אך ורק בדוחות עבור מספר נציגים. זמן החיבור הממוצע מחושב כסך זמן 

 החיבור מחולק במספר ההתחברויות שביצע הנציג במהלך תקופת הדיווח. 

 לפביתי)שם משפחה , שם פרטי(.הכותרות מסודרות לפי סדר א

 

 דוחות מוקד

 דוח שיחות נכנסות מוקד שירות
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דוח זה מספק מידע המתייחס לאופן בו שיחות נכנסות מטופלות במוקד השירות, בין אם 
 הן בתור או מטופלות לפי הגדרה אחרת הקודמת לתור.

 הדוח מכיל את האלמנטים הבאים:

 השירותתרשים עוגה שיחות נכנסות למוקד  -

 טבלת שיחות נכנסות -

 תרשים עוגה: שיחות נכנסות למוקד השירות

תרשים העוגה מציג תצוגה מספרית ואחוזים בעבור כל פעולה שעלולה להתרחש בעבור 

בתקופת הדיווח. הפעולות המדווחות  DNISשיחה נכנסת למוקד השירות או למספר 

   מסוכמות בטבלה הבאה: 

 תיאור כותרת

Calls queued זהו מספר השיחות שהיו בתור 

Calls 

overflowed-size 

 זהו מספר השיחות אשר טופלו לפי מדיניות  עומס היתר

Forced 

forwarding 

applied 

 זהו מספר השיחות אשר טופלו לפי מדיניות העברה מאולצת

Night service 

applied 

 זהו מספר השיחות אשר טופלו לפי מדיניות  שירות לילה

 בגרסת פרימיום*זמין 

Holiday service 

is applied 

 זהו מספר השיחות אשר טופלו לפי מדיניות  שירות חגים

 *זמין בגרסת פרימיום

 

 
 
 

 טבלת שיחות נכנסות

טבלת השיחות הנכנסות מציגה עמודה לכל מונה שנכלל. הטבלה כולל שורה לכל משתנה 
 .שהיה פעיל לאורך תקופת הדיווח DNISבעבור כל מוקד שירות או מספר 
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 תיאור מונה

Calls received  זהו מספר השיחות שהתקבל על ידי מוקד השירות. זהו סך של

השיחות שהיו בתור, השיחות שהועבר למצב עומס יתר, 

שיחות שהועברו באופן מאולץ, שיחות שהגיעו במצב לילה 

 ושיחות שהגיעו במצב חופשה.

Received via over 

flow 

זהו מספר השיחות שהתקבלו דרך מצב "עומס יתר". 

ספציפית, זהו מספר השיחות שהפעילו את מצב "עומס 

היתר" במוקד השירות מתוך החברה ומדיניות עומס היתר 

 הוגדרה להפנותם למוקד השירות הזה

Calls queued .זהו מספר השיחות שהתקבלו במוקד השירות והושמו בתור 

 

Calls overflowed-size  זהו מספר השיחות שהתקבלו במוקד השירות והפעילו את

 מידה" ולא הועברו לתור. –מדיניות "עומס היתר 

Forced forwarding 

applied 

זהו מספר השיחות שהתקבלו במוקד השירות והפעילו 

 מדיניות "העברה מאולצת"

 ולא הועברו לתור

Night service applied ת שהתקבלו במוקד השירות והפעילו את זהו מספר השיחו

 מדיניות "מצב לילה" ולא הועברו לתור

Holiday service 

applied 

זהו מספר השיחות שהתקבלו במוקד השירות והפעילו את 

 "מצב החג" ולא הועברו לתור

 

 

 דוח מוקד שירות
 

לתור.  הדוח מספק מידע הנוגע לאופן בו שיחות  טופלו במוקד השירות ברגע שהועברו

 הדוח דורש פרמטר רמת שירות . הדוח מכיל את האלמנטים הבאים:
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 תרשים עוגה: פעילות מוקד שירות בשיחות שנענו -

 תרשים עוגה: רמות "סקיל" -

 תרשים עמודות: פעילות מוקד השירות -

 טבלת פעילות מוקד השירות  -

 טבלת רף סף עליון -

  תרשים עוגה: פעילות מוקד שירות בשיחות שנענו

העוגה מציג את האחוז ואת הספירה לכל פעולה שיכולה להתרחש מרגע שבו תרשים 

 בתקופת הדיווח. DNISשיחה נכנסה לתור ההמתנה של מוקד השירות או מספר ה 

 הפעולות המדווחות מסוכמות בטבלה להלן:

 תיאור כותרת

Calls escaped  זהו מספר השיחות שהוסרו מתור ההמתנה כתוצאה מהקשה של

 מקש היציאה מהתור המתקשר על

Calls 

abandoned 

זהו מספר השיחות שהוסרו מתור ההמתנה כתוצאה מניתוק של 

 המתקשר

Calls transferred זהו מספר השיחות שהועברו החוצה מהתור לפי פעילות מפקח 

Calls answered זהו מספר השיחות אשר נענו על ידי נציג 

Calls 

overflowed – 

time 

השיחות שהוסרו מתור ההמתנה כתוצאה מהפעלה של זהו מספר 

 זמן -מדיניות עומס יתר  

Calls bounced-

transferred 

זהו מספר השיחות שהוסרו מתור ההמתנה כתוצאה מהפעלה של 

 מדיניות ההקפצה

Calls stranded  זהו מספר השיחות שהוסרו מתור ההמתנה כתוצאה מהפעלה של

 מדיניות הנטישה

Calls stranded – 

unavailable 

זהו מספר השיחות שהוסרו מתור ההמתנה כתוצאה מהפעלה של 

 אי  זמינות –מדיניות הנטישה 
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 3 תרשים עוגה: רמות "סקיל"

תרשים עוגה זה מציג את האחוז ואת מספר השיחות שנענו על ידי נציגים ברמת "סקיל" 

 אם: מסוימת בתקופת הדיווח. תרשים העוגה אינו מוצג

מוקדי השירות שנבחרו  לדוח מכילים רק כאלו שהם מבוססי קדימות לתקופה  -

 המדווחת

 מוקדי השירות שנבחרו לדוח היו מבוססי "סקיל" אך לא נענו בהם שיחות -

 הפעולות המדווחות מסוכמות בטבלה הבאה:

 תיאור כותרת

 Xמספר השיחות שנענו על ידי נציגים ברמת "סקיל"  X ,X=1.20סקיל 

 מספר השיחות שנענו על ידי נציגים במוקדי שירות מבוססי קדימות ללא "סקיל"

 

 
 
 

                                                 
3
 זמין בגרסת פרימיום 
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 תרשים עמודות: פעילות מוקד שירות

תרשים זה מונה כל פעולה שעלולה להתרחש כאשר שיחת מוקד שירות נכנסת לתור 

לתקופת הדיווח. הפעולות המדווחות מסוכמות  DNISההמתנה במוקד שירות או במספר 

 ה הבאה:בטבל

 תיאור כותרת

Calls queued זהו מספר השיחות הנכנסות אשר היו בתור ההמתנה 

Calls escaped  זהו מספר השיחות אשר הוסרו מהתור כתוצאה מהקשה של

 המתקשר כפתור היציאה מהתור

Calls abandoned  זהו מספר השיחות אשר הוסרו מהתור כתוצאה מניתוק של

 המתקשר

Calls presented  זהו מספר השיחות אשר הוצעו לנציג אשר נענו, קפצו, הועברו

לאחר שהוצעו. שים לב שבזמן ששיחה נמצאת בתור היא יכולה 

להיות מוצעת לנציג מספר פעמים. המונה עולה בכל פעם ששיחה 

 הוצגה לנציג.

, שיחה יכולה להיות מוצעת לנציג ומיד לאחר מכן לעבור שים לב

באמצעות "הצפה" מבלי שהוקפצה או את הזמן המוגדר ולעבור 

 נענתה

, אם מדיניות צלצול בו זמני מוגדרת, שיחה תוצע למספר שים לב

נציגים בו זמנית. מקרה כזה נספר כהצעת שיחה אחת וכתוצאה 

 מכך גם הקפצה אחת במידה ואף אחד מהנציגים לא ענה לשיחה. 

Calls answered זהו מספר השיחות אשר נענו על ידי נציג 

Calls answered in 

X seconds 

 שניות  Xזהו מספר השיחות אשר נענו על ידי נציג תוך 

Calls overflowed 

– time 

זהו מספר השיחות אשר הוסרו מתור ההמתנה כתוצאה מהפעלת 

 זמן" –מדיניות "הצפה 

Calls bounced  ,זהו מספר השיחות אשר הוקפצו אך עדיין נשארו בתור ההמתנה

 לנציגים.והוצגו 

, אם מדיניות צלצול בו זמני מוגדרת, שיחה תוצע למספר שים לב

נציגים בו זמנית. מקרה כזה נספר כהצעת שיחה אחת וכתוצאה 

 מכך גם הקפצה אחת במידה ואף אחד מהנציגים לא ענה לשיחה.

Calls bounced – 

transferred 

זהו מספר השיחות שהועברו החוצה מתור ההמתנה כתוצאה 

לה של מדיניות ההקפצה. שים לב כי שיחות מוקפצות מסוג מהפע 

 זה אינן נספרות תחת קטגוריית "שיחות מוקפצות".
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calls transferred זהו מספר השיחות אשר הועברו החוצה מהתור על ידי מפקח 

Calls stranded  זהו מספר השיחות אשר הוסרו מהתור עקב הפעלת מדיניות

 נטישה.

Calls stranded – 

unavailable 

זהו מספר השיחות אשר הוסרו מהתור עקב הפעלת מדיניות 

 אי זמינות. –נטישה 

 
 
 

 

 

 

 טבלת פעילות מוקד שירות

טבלה זו מציגה עמודה לכל מונה המתואר בטבלה הבאה. הטבלה כוללת שורה לכל משתנה 
 שהיה פעיל בעבור אותו משתנה. DNISבעבור כל מוקד שירות. או 

 תיאור מונה

Calls queued זהו מספר השיחות הנכנסות שהיו בתור ההמתנה 

Calls escaped  זהו מספר השיחות שהוסרו מתור ההמתנה כתוצאה של הקשת

 המתקשר על מקש היציאה מהתור

Calls 

abandoned 

זהו מספר השיחות שהוסרו מתור ההמתנה כתוצאה מניתוק של 

 המתקשר

Calls presented  אשר הוצעו לנציג אשר נענו, קפצו, הועברו לאחר זהו מספר השיחות

שהוצעו. שים לב שבזמן ששיחה נמצאת בתור היא יכולה להיות 

מוצעת לנציג מספר פעמים. המונה עולה בכל פעם ששיחה הוצגה 

 לנציג.

, שיחה יכולה להיות מוצעת לנציג ומיד לאחר מכן לעבור את שים לב

 לי שהוקפצה או נענתההזמן המוגדר ולעבור באמצעות "הצפה" מב 
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, אם מדיניות צלצול בו זמני מוגדרת, שיחה תוצע למספר שים לב

נציגים בו זמנית. מקרה כזה נספר כהצעת שיחה אחת וכתוצאה מכך 

 גם הקפצה אחת במידה ואף אחד מהנציגים לא ענה לשיחה.

Calls answered זהו מספר השיחות אשר נענו על ידי נציג 

Calls answered 

in %1% seconds 

 שניות %1%זהו מספר השיחות שנענו על ידי נציג בתוך 

% calls 

answered in 

service level 

זהו אחוז השיחות אשר שהו בתור שנענו על ידי נציג בתוך רמת 

השירות המצוינת בבקשת הדוח.  הקביעה לגבי סוג השיחות אשר 

אשר  ייחשבו כשיחות בתור לצורך חישוב זה תלויה בפרמטרים

 מוכנסים בבקשת הדוח.

% answered 

calls answered 

in service level 

זהו אחוז השיחות הנענות אשר נענו על ידי נציג  בתוך רמת השירות 

 המצוינת בהפקת הדוח.

Calls 

overflowed – 

time 

זהו מספר השיחות שהוסרו מהתור כתוצאה מהפעלה של מדיניות  

 זמן –הצפה 

Calls bounced  ,זהו מספר השיחות אשר הוקפצו אך עדיין נשארו בתור ההמתנה

 והוצגו לנציגים.

, אם מדיניות צלצול בו זמני מוגדרת, שיחה תוצע למספר שים לב

נציגים בו זמנית. מקרה כזה נספר כהצעת שיחה אחת וכתוצאה מכך 

 גם הקפצה אחת במידה ואף אחד מהנציגים לא ענה לשיחה.

Calls bounced – 

transferred 

זהו מספר השיחות שהועברו החוצה מתור ההמתנה כתוצאה 

 מהפעלה של מדיניות ההקפצה.

Calls transferred זהו מספר השיחות אשר הועברו החוצה מהתור על ידי מפקח 

Calls stranded .זהו מספר השיחות אשר הוסרו מהתור עקב הפעלת מדיניות נטישה 

Calls stranded – 

unavailable 

זהו מספר השיחות אשר הוסרו מהתור עקב הפעלת מדיניות נטישה 

 אי זמינות. –
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 טבלת סימון רף עליון

טבלה זו מציגה עמודה בעבור של מונה המתואר בטבלה הבאה. הטבלה מציגה שורה שלכל 
 שהיו פעילים לאורך המשתנה. DNISמשתנה בעבור כל מוקד שירות או 

 תיאור מונה

Longest wait 

time 

זוהי כמות הזמן המקסימאלית אותה המתין מתקשר בתור )כולל 

כל זמן המתנה מצטבר מתורים אחרים(. בכפוף למדיניות תור 

במוקד השירות, זמן ההמתנה עלול להתאפס במידה ושיחה 

 הועברה לתור אחר או שהיא תשמר בתור החדש.

Longest answer 

time 

ה המתין מתקשר עד ששיחתו זוהי כמות הזמן המקסימאלית אות

נענתה בתקופה הדיווח. זהו זמן ההמתנה וזמן הצלצול לפני 

 המענה

Longest wait 

abandoned 

זוהי כמות הזמן המקסימאלית אותה המתין מתקשר )כולל כל זמן 

המתנה מצטבר מתורים אחרים( לפני שניתק את השיחה בתקופת 

 הדיווח

 

 
 

 מוצעותדוח שיחות  –מוקד שירות 
 

דוח מספק מידע לגבי האופן בו שיחות מנוהלות על ידי מוקד השירות מהרגע שבו הן בתור 

ההמתנה. הדוח מכיל מידע זהה לזה הקיים בדוח מוקד השירות מלבד תוספת תרשים 

 העוגה הכולל שיחות מוקפצות.

 
 תרשים עוגה: פעילות מוקד שירות

פעולה שיכולה להתרחש מרגע ששיחה התרשים כולל את האחוז ואת הספירה של כל 

נכנסה לתור ההמתנה בתקופת הדיווח. האחוז מבוסס על סך השיחות שהוכנסו לתור 

 ההמתנה והשיחות שהוצגו לנציגים. הפעולות המדווחות מסוכמות בטבלה הבאה:

 

 



 

    
 בע"מהחברה הישראלית לתקשורת  –בזק 

 
- 39- 

 

 

 תיאור כותרת

Calls escaped  זהו מספר השיחות שהוסרו מתור ההמתנה כתוצאה מהקשה של

 המתקשר על מקש היציאה מהתור

Calls 

abandoned 

זהו מספר השיחות שהוסרו מתור ההמתנה כתוצאה מניתוק של 

 המתקשר

Calls transferred זהו מספר השיחות שהועברו החוצה מהתור לפי פעילות מפקח 

Calls answered זהו מספר השיחות אשר נענו על ידי נציג 

Calls 

overflowed – 

time 

מספר השיחות שהוסרו מתור ההמתנה כתוצאה מהפעלה של זהו 

 זמן -מדיניות עומס יתר  

Calls bounced-

transferred 

זהו מספר השיחות שהוסרו מתור ההמתנה כתוצאה מהפעלה של 

 מדיניות ההקפצה

Calls stranded  זהו מספר השיחות שהוסרו מתור ההמתנה כתוצאה מהפעלה של

 מדיניות הנטישה

Calls stranded – 

unavailable 

זהו מספר השיחות שהוסרו מתור ההמתנה כתוצאה מהפעלה של 

 אי  זמינות –מדיניות הנטישה 

Calls bounced  זהו מספר השיחות אשר הוקפצו. שיחה מוקפצת היא שיחה אשר

 הוצגה לנציג, אך מסיבה מסוימת לא נענתה על ידו ונשארה בתור.

צלצול בו זמנית, יתכן ושיחה תוצע  : במידה ומוגדרת מדיניותהערה

למספר נציגים בו זמנית. מקרה כזה יספר כהצעת שיחה אחת, 

 וכמובן גם כהקפצת שיחה אחת, במידה ולא נענתה על ידי נציג
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 דוח שיחות ננטשות
 

 הדוח מספק מידע הנוגע שננטשו על ידי מתקשרים. הדוח מציג את האלמנטים הבאים:

 שיחות ננטשותתרשים עמודות:  .1

 טבלת שיחות ננטשות .2

 הדוח דורש את פרמטרי הביצוע הבאים:  שיחות ננטשות, רמת שירות.

 

 תרשים עוגה: שיחות ננטשות

תרשים העוגה מציג את השיחות בתור ואת מספר השיחות הננטשות לפי מספר נקודות 

 הבאה: סף שהוגדרו בהפקת הדוח לתקופת הדיווח. הערכים המדווחים מתומצתים בטבלה

 תיאור כותרת

Calls queued זהו מספר השיחות הנכנסות שהיו בתור 

Calls abandoned  זהו מספר השיחות שהוסרו מהתור כתוצאה מניתוק

 של המתקשר

Calls abandoned in X secs  זהו מספר השיחות שננטשו תוךX  שניות 

Calls abandoned in 2X secs  זהו מספר השיחות שננטשו תוךX 2 שניות 

Calls abandoned in 3X secs  זהו מספר השיחות שננטשו תוךX 3 שניות 

Calls abandoned in 4X secs  זהו מספר השיחות שננטשו תוךX 4 שניות 

Calls abandoned before 

entrance message 

complete 

זהו מספר השיחות שננטשו עוד בטרם הסתיימה 

 השמעת הודעת הכניסה לתור

Calls answered in 5X secs  בתוך  שנענוזהו מספר השיחותX5   שניות. זהו היעד

 שנקבע כרמת השירות בהפקת הדוח

 

 
 



 

    
 בע"מהחברה הישראלית לתקשורת  –בזק 

 
- 41- 

 טבלת שיחות ננטשות

שהיו  DNISטבלת השיחות הנכנסות כוללת שורה לכל משתנה לכל מוקד שירות או 
 פעילים לאורך אותו משתנה.

 תיאור מונה

Calls queued  השיחות ששהו בתורזהו מספר 

Calls abandoned  זהו מספר השיחות שהוסרו מהתור כתוצאה מניתוק של

 המתקשר

% calls abandoned זהו אחוז השיחות שננטשו 

Calls abandoned in 

X secs 

 שניות  Xזהו מספר השיחות שננטשו בתוך 

% Calls abandoned 

in X secs 

 שניות Xזהו אחוז השיחות שננטשו בתוך 

Calls abandoned in 

2X secs 

 שניות X 2זהו מספר השיחות שננטשו בתוך 

% Calls abandoned 

in 2X secs 

 שניות X 2זהו אחוז השיחות שננטשו בתוך 

Calls abandoned in 

3X secs 

 שניות  3Xזהו מספר השיחות שננטשו בתוך 

% Calls abandoned 

in 3X secs 

 שניות  3Xזהו אחוז השיחות שננטשו בתוך 

Calls abandoned in 

4X secs 

 שניות  4Xזהו מספר השיחות שננטשו בתוך 

% Calls abandoned 

in 4X secs 

 שניות X 4זהו אחוז השיחות שננטשו בתוך 

Calls abandoned 

before entrance 

message completes 

הושלמה הודעת הכניסה זהו מספר השיחות שננטשו עוד בטרם 

 לתור

% Calls abandoned 

before entrance 

message completes 

זהו אחוז השיחות שננטשו עוד בטרם הושלמה הודעת הכניסה 

 לתור

Calls abandoned 

after entrance 

message completes 

זהו מספר השיחות שננטשו לאחר השלמת הודעת הכניסה 

 לתור

 

ות ננטשות" לבין "שיחות ננטשות לפני זהו ההבדל בין "שיח

השלמת הודעת הכניסה".  שיחות ננטשות שבהן לא מושמעת 
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הודעת כניסה )בין אם מכיוון שהיא מוגדרת לא להיות מנוגנת 

או בין אם השיחה הנכנסת הוצעה ישירות לנציג( תוצג תחת 

 קטגוריה זו.

 

 % Calls abandoned 

after entrance 

message completes 

 זהו אחוז השיחות שננטשו לאחר השלמת הודעת הכניסה לתור

Longest wait 

abandoned 

זוהי כמות הזמן המקסימאלית אותה המתין מתקשר )כולל כל 

זמן המתנה שמור מתורים אחרים( לפני שנטש את השיחה 

 בתוך תקופת הדיווח

 

 
 

 סיכום מוקד שירותדוח 
 

, וכולל  סטטיסטיקות DNISדוח זה מספק מידע הנוגע לתפקוד של מוקד שירות או 

ממוצעים לזמן שיחה, מהירות מענה, זמן נטישה וזמן חיבור. הדוח מכיל את האלמנטים 

 הבאים:

 תרשים קווים: סיכום מוקד שירות -

 טבלת סיכום מוקד שירות -

 תרשים קווים: סיכום מוקד שירות
לתקופת הדיווח.  DNISשים זה מציג ממוצעים ספציפיים הנוגעים למוקדי שירות או תר 

 הממוצעים המדווחים מתומצתים בטבלה הבאה:

 תיאור כותרת

Average wait time  זהו סך זמן ההמתנה לשיחות שנענו במשך המשתנה מחולק

 במספר השיחות שנענו במשך המשתנה

Average time of 

answer 

זמן ההמתנה, בתוספת זמן הצלצול לשיחות שנענו זהו סך 

במשך המשתנה, מחולק במספר השיחות שנענו במשך 

 המשתנה

Average 

abandonment time 

זהו סך זמן הנטישה לשיחות שננטשו במשך המשתנה, מחולק 

 במספר השיחות שננטשו במשך המשתנה
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Average staff מדווחזהו סך זמן החיבור, מחולק  במשך המשתנה ה 

 

 Xכאשר דוח מכיל כמות גדולה של נקודות מידע כפולות, הערכים הרשומים על ציר ה 

מוצגים באופן אנכי. בנוסף, למרות שכל הערכים מוצגים בתרשים הקווים, ישנו דילוג על 

 ( בכדי לשמר אפשרות קריאה ברורה.Xתאריך )ציר ה \ערכים על ציר זמן

 
 
 
 
 
 
 
 

 טבלת סיכום מוקד שירות
שהיה פעיל  DNISטבלת השיחות הנכנסות מכילה שורה לכל משתנה לכל מוקד שירות או 

 במהלך המשתנה.
 תיאור מונה

Average wait time  ,זהו סך זמן ההמתנה לשיחות שנענו במשך המשתנה
 מחולק במספר השיחות שנענו במשך המשתנה

Average speed of 
answer 

הצלצול לשיחות  זהו סך זמן ההמתנה, בתוספת סך זמן
שנענו במשך המשתנה, מחולק במספר השיחות שנענו 

 במשך המשתנה
Average abandonment 

time 
זהו סך זמן הנטישה לשיחות שננטשו במשך המשתנה, 

 מחולק במספר השיחות שננטשו במשך המשתנה
Average staff  זהו מספר הנציגים המחוברים למוקד השירות במשך

 נה.תקופת הדיווח למשת
 זהו סך זמן החיבור, מחולק בתקופת המשתנה
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 דוח רמת שירות
 

הדוח מספק מידע הנוגע לאופן בו שיחות נכנסות מטופלות ביחס לרמת השירות בהתייחס 
 למידע שהוזן. הדוח מכיל את האלמנטים הבאים:

 תרשים קווים: חריגות ברמת השירות .1
 תרשים עמודות: ממוצע רמת שירות .2
 שירותטבלת רמת  .3

 הדוח דורש את פרמטרי הביצוע הבאים: רמת שירות, יעדיי רמת שירות
 

 תרשים קווים: חריגות ברמת השירות
שנענו בתוך רמת השירות  DNISהתרשים מציג את מספר השיחות למוקד השירות או 

המוגדרת בתקופה המדווחת. כל תווית מייצגת אחת מרמת השירות שהוגדרו בהפקת 
 הדוח.

רמת השירות לא מצוין בהפקת הדוח, אזי הוא איננו מוצג בתרשים. בנוסף,  במידה ויעד
מוצגים באופן אנכי.  Xכאשר הדוח מכיל מספר רב של נקודות מידע, הערכים על ציר ה 

תאריך )ציר ה \יתרה מכך, למרות שהערכים על קו התרשים, ישנו דילוג על ערכים בציר זמן
X.בכדי לאפשר צפייה נוחה ) 

 
 עמודות: ממוצעי רמת שירות תרשים

שנענו בתוך רמת השירות  DNISהתרשים מציג את אחוז השיחות למוקד השירות או 
שנקבעה לתקופת הדיווח. כל תווית מייצגת אחד מתוך רמות השירות שהוזנו בהפקת 

 הדוח.

 
 

 טבלת רמת שירות
ה לכל הטבלה מציגה עמודה לכל ערך המתואר בטבלה המוצגת מטה. היא כוללת שור

 שהיו פעילים לאורך אותו משתנה. DNISמשתנה בעבור כל מוקד שירות או 
 תיאור מונה

Average wait time זהו סך זמן ההמתנה, מחולק במספר השיחות שנענו 
Average speed of 

answer 
זהו סך זמן ההמתנה בתוספת סך זמן הצלצול, מחולק במספר 

 השיחות שנענו
Calls answered 

within %1% seconds 
 שניות %1%זהו מספר השיחות שנענו בתוך 
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% within %1% 
seconds 

 שניות. %1%זהו אחוז השיחות שהיו בתור ונענו בתוך 
הקביעה לגבי סוג השיחות המוגדרות כשיחות השוהות בתור 

 תלויה בפרמטרים המוזנים בבקשת הדוח.
Calls answered 

within %2% seconds 
 שניות %2%שנענו בתוך  זהו מספר השיחות

% within %2% 
seconds 

 שניות. %2%זהו אחוז השיחות שהיו בתור ונענו בתוך 
הקביעה לגבי סוג השיחות המוגדרות כשיחות השוהות בתור 

 תלויה בפרמטרים המוזנים בבקשת הדוח.
Calls answered 

within %3% seconds 
 שניות %3%זהו מספר השיחות שנענו בתוך 

% within %3% 
seconds 

 שניות. %3%זהו אחוז השיחות שהיו בתור ונענו בתוך 
הקביעה לגבי סוג השיחות המוגדרות כשיחות השוהות בתור 

 תלויה בפרמטרים המוזנים בבקשת הדוח.
Calls answered 

within %4% 
seconds 

 שניות %4%זהו מספר השיחות שנענו בתוך 

% within %4% 
seconds 

 שניות. %4%השיחות שהיו בתור ונענו בתוך זהו אחוז 
הקביעה לגבי סוג השיחות המוגדרות כשיחות השוהות בתור 

 תלויה בפרמטרים המוזנים בבקשת הדוח.
Calls answered 

within %5% seconds 
 שניות %5%זהו מספר השיחות שנענו בתוך 

% within %5% 
seconds 

 שניות. %5%זהו אחוז השיחות שהיו בתור ונענו בתוך 
הקביעה לגבי סוג השיחות המוגדרות כשיחות השוהות בתור 

 תלויה בפרמטרים המוזנים בבקשת הדוח.
 

 
 

 דוח פירוט שיחות –מוקד שירות 
. הדוח מכיל DNISהדוח מספק מידע הנוגע לשיחות שהתקבלו על ידי מוקד השירות או 

 את טבלת פירוט השיחות ואינו דורש פרמטרי ביצוע.
 

 פירוט שיחות טבלת
בתקופת  DNISהטבלה מציגה פירוט לכל שיחה שהתקבלה על ידי מוקד השירות או 

 הדיווח. רק שיחות שהושלמו מוצגות בדוח.
 תיאור מונה

Call center name  זהו שם מוקד השירות. מוצג אך ורק כאשר הדוח מופק בעבור
 מספר מוקדי שירות

DNIS name  זהו שם הDNIS מוצג אך ורק כאשר הדוח מופק בעבור .
 DNISמספר 

 
 *זמין בגרסת הפרימיום

DNIS number  זהו מספר הDNIS מוצג אך ורק כאשר הדוח מופק בעבור .
 DNISמספר 

 
 *זמין בגרסת הפרימיום

Call start time  זהו הזמן בו השיחה נכנסה לתור או שעברה דרך מדיניות קודם
 כניסתה לתור
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Call answer time  זהו הזמן בו נענתה השיחה על ידי נציג. שדה זה יציג מידע אך
 מוגדרת כנענית. Call resultורק במידה ושדה 

Call end time  זהו הזמן בו השיחה הסתיימה עם הנציג, הזמן בו השיחה
הוסרה מהתור לשיחות שלא נענו, או הזמן בו הופעלה על 

 השיחה מדיניות קודם להסרתה.
 

Agent name )זהו שם הנציג )שם משפחה, שם פרטי 
Agent number \ 

extension 
 שלוחה של הנציג\זהו מספר הטלפון

Caller's number זהו המספר אשר חייג למוקד השירות 
Policy applied  שדה זה מראה האם הוחלה מדיניות על השיחה קודם כניסתה

 לתור. הערכים האפשריים לעמודה זו הינם: 
Night service, holiday service, forced forwarding, 

overflow – size 
Call result  שדה זה מציג את תוצאת השיחה לאחר כניסתה לתור. ערכים

 אפשריים: 
Escaped, abandoned, overflow – time, stranded, 

stranded – unavailable, transferred, transferred 
bounced 

Wait time  זמן ההמתנה של השיחה בתור. זמן ההמתנה כולל כל זמן זהו
המתנה קודם במידה והשיחה המתינה קודם לכן בתורים 

 אחרים.
במידה והעמודה ריקה, יתכן שחל עליה אחד המצבים 

 Policy appliedהמצוינים בשדה 
Transfer number  שדה זה מציג את יעד ההעברה במידה ומפקח העביר את

 תורהשיחה אל מחוץ ל
Number of bounces שדה זה מציג את מספר הפעמים בו שיחה הוקפצה 

Bounced transfer 
number 

שדה זה מציג את מספר היעד אליו הועברה השיחה מחוץ 
 לתור לפי מדיניות הקפצת שיחות

Talk time  זהו הזמן בו הנציג היה בשיחה. זמן זה איננו כולל זמן בו
לב כי זמן זה הוא עבור נציג המתקשר היה בהמתנה. שים 

המשרת את התור הספציפי, ולא כולל זמן שיחה כתוצאה 
 מהעברה.

Hold time  זהו סך הזמן בו שיחה הושמה במצב המתנה על ידי נציג שענה
לשיחה. שים לב כי זמן זה הוא עבור נציג המשרת את התור 

הספציפי ולא כולל זמן המתנה במידה והשיחה נענתה על ידי 
 גים אחריםנצי 

Wrap up time  זהו הזמן, בשניות, בו מצב ניירת היה מופעל על ידי הנציג
 שענה לשיחה. 

Agent transfer 
number 

שדה זה מציג את יעד ההעברה במידה ונציג העביר אותה 
 לאחר שענה לה.

Disposition codes  שדה זה מציג את קודי איפיון השיחה שהוגדרו בשיחה או
 במצב ניירת על ידי הנציג שענה לשיחהלאחר מכן 

במצב בו  הוגדר קוד איפיון שיחה ברירת מחדל למוקד 
השירות, קוד איפיון זה יוצג בכל פעם בו נציג לא הוזן קוד אחר 

 על ידי נציג במהלך השיחה או אחריה
 

 *זמין בגרסת הפרימיום
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 4מוקד שירות –דוח קודי איפיון שיחה 
 נתון. DNISהדוח מספק מידע הנוגע לקודי איפיון שהוזנו על ידי נציגים במוקד שירות או 

 הדוח מכיל את האלמנטים הבאים:
 תרשים עוגה: קודי איפיון -

 טבלת קודי איפיון -

 קודי איפיון שיחה –תרשים עוגה 
תרשים זה מציג את מספר הפעמים בו קוד איפיון שיחה מסויים היה בשימוש במהלך 

 תקופת הדיווח. כל תווית מציגה אחד מתוך עשרת הקודים הנפוצים ביותר.
הקודים המופיעים הם עשרת הקודים הנפוצים  – DNISלמוקד שירות יחיד או  -

 ביותר שהוזנו על ידי נציג

הקודים המופיעים הם עשרת הקודים הנפוצים  – DNISלמספר מוקדי שירות או  -
 ביותר שהוזנו על ידי כל הנציגים

 " מוצגת )כאשר רלוונטית( ומייצגת את סך כל שאר הקודים.Otherוסף, תווית "בנ

 
 

 
 
 

 טבלת קודי איפיון שיחה
שורת סיכום לכל משתנה בעבור כל מוקד שירות או מציגה טבלת קודי האיפיון השיחה 

DNIS .שהיו פעילים לאורך תקופת הדיווח 
 ביותר שהיו בשימושכל עמוד מייצגת אחד מתוך עשרת הקודים הנפוצים 

                                                 
4
 דוח זה קיים רק בגרסת פרימיום של מוקד השירות 



 

    
 בע"מהחברה הישראלית לתקשורת  –בזק 
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אלו עשרת הקודים הנפוצים ביותר  –יחיד  DNISלדוח בעבור מוקד שירות או  -

 DNISלאותו מוקד השירות או 

אלו עשרת הקודים הנפוצים ביותר  – DNISלדוח בעבור מספר מוקדי שירות או  -

 DNISלכל מוקדי השירות או 

האחרים, מוצגת. העמודות ", אשר מייצגת את סך כל הקודים otherבנוסף, עמודת "

מסודרות קודם לפי גודל שורת הסיכום ) הערכים בתחתית הטבלה( , ואז לפי שם הקוד. 

 " , כאשר רלוונטית, תוצג בצד הימני ביותר.otherעמודת "

 
 

 מוקד שירות –דוח מטריצת "עומס יתר" 
ה חברה אחד באות DNISדוח זה מספק מידע הנוגע לשיחות שהועברו ממוקד שירות או 

 לאחר, בהתאם למדיניות עומס היתר. 
 הדוח מציג את מטריצת "עומס יתר". 

 


