
Kā apskatīties zvanu
statistiku mobilajā
aplikācijā virtuālajam
numuram un
kā var operēt ar
šiem zvaniem?
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Zvanu žurnāls
Zvanu žurnālā redzama visu zvanu vēsture.
Zaļa      bultiņa pie zvana simbolizē ienākošu zvanu, sarkana         - neatbildētu zvanu, un zila      
- izejošu zvanu.

Papildu informācija par zvanu ietver datumu un zvana ilgumu
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ACD grupas/Grupas zvani

ACD Groups sadaļa parādīsies tad, ja jums ir galvenais
numurs ar zvanu rindas funkciju, uz kuru jūsu uzņēmumā
tiek saņemti zvani.

Šajā sadaļā varat pieteikties/atteikties no pieejamām
ACD grupām un skatīt žurnālu.

Ja esat atteicies no ACD Group, nesaņemsiet 
pāradresētos zvanus no galvenā numura.

Zvanu žurnāls

Pieteikties/atteikties no
ACD grupas
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ACD grupas - Žurnāls

Nospiežot uz zvanu, ir iespējams apskatīt
detalizētu informāciju un pievienot piezīmes.

Lai pievienotu piezīmi, nospiediet zīmuļa ikonu.

Nospiežot augšējā labajā stūri esošo
simbolu, ir iespējams filtrēt zvanus pēc grupas.
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Uzspiežot uz neatbildēta zvana, ir iespējams pielikt tam 
savu vārdu, lai informētu citus grupas
dalībniekus, ka atzvanīsiet noteiktajam zvanītājam.

Šie zvani uzrādīsies specifiskā grupā jūsu zvanu žurnālā – 
Man piešķirtie zvani.

ACD grupas - Žurnāls
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ACD grupas/Grupas zvani
ACD grupas sadaļa parādīsies tad, ja jums ir galvenais 
numurs ar zvanu rindas funkciju, uz kuru jūsu 
uzņēmumā tiek saņemti zvani.

Šajā sadaļā varat pieteikties/atteikties no
pieejamām ACD grupām un skatīt žurnālu.

Ja esat atteicies no ACD grupas, nesaņemsiet 
pāradresētos zvanus no galvenā numura.



TeamerMobile_Android

ACD grupas - Žurnāls
Nospiežot uz zvanu, ir iespējams apskatīt detalizētu 
informāciju un pievienot piezīmes.

Lai pievienotu piezīmi, nospiediet zīmuļa ikonu.

Nospiežot augšējā labajā stūri esošo simbolu, ir 
iespējams filtrēt zvanus pēc grupas.
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ACD grupas - Žurnāls  
Uzspiežot uz neatbildēta zvana, ir iespējams pielikt tam 
savu vārdu, lai informētu citus grupas dalībniekus, ka 
atzvanīsiet noteiktajam zvanītājam.

Šie zvani uzrādīsies specifiskā grupā jūsu zvanu žurnālā 
– Man piešķirtie zvani.



SoftPhone

Zem augšējās rīkjoslas ir norādīts Zvanu grupas nosaukums.
Pirmais cipars norāda zvanu gaidīšanas rindas lielumu.
Otrs cipars norāda, cik daudz dalībnieku ir pieslēgušies zvanu grupai.
Trešais cipars norāda, vai konkrētais mobilais lietotājs ir pieslēdzies, lai saņemtu zvanus no zvanu grupas.

    Grupas zvanu sadaļa parādīsies tad, ja jums ir
    galvenais numurs ar zvanu rindas funkciju, uz kuru jūsu
    uzņēmumā tiek saņemti zvani.

    Šajā sadaļā varat pieteikties/atteikties no pieejamām
    Zvanu grupām un skatīt žurnālu.
 
    Ja esat atteicies no Zvanu grupas, nesaņemsiet
    pāradresētos zvanus no galvenā numura.

Grupas zvanu žurnāls
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Grupas zvanu žurnāls

Uzspiežot uz neatbildēta zvana, ir
iespējams pielikt tam savu vārdu, lai
informētu citus grupas dalībniekus, ka
atzvanīsiet noteiktajam zvanītājam.

Šie zvani uzrādīsies specifi skā grupā
jūsu zvanu žurnālā – Man piešķirtie
zvani.




