
 
 

 

 קוקפיט ניהול ראשי –הסבר כללי על מבנה הממשק ומסך הבית של השרות 
 מה ההבדל בין הטבלאות השונות המוצגים במסך הבית 

 ?1מה זה טבלת אין מענה/לקוח הקיש 
 ?call backמה זה טבלת חייגן חזרה או 

 
 לאתר השרותכנסו 

phoneplus.com/WebSite/WebOpenPage.aspx-https://sec 
 הזינו שם משתמש וסיסמה. 

 ייפתח לכם המסך הראשי הבא:

                     

 
 

 :חלקים 2בנוי מ העמוד הראשי 
 

  .שמקבל את השיחה של הלקוח שלא נענההקולי המענה    1/לקוח הקיש אין מענה
 המענה שמשמיע למתקשר הודעה/הכרזה של אפשרות של השארת מספר לחזרה

 
 והחזרה ללקוחות. מבצע את פעולת איתור הנציג היישום שרושם ו CALL BACKחזרה/חייגן 

 רשימת מספרי הטלפון בטבלת החייגן לטיפול     
 

 (ליקו על שם האתר הקולי )"אין מענה"הק  אתר קולי "אין מענה"
 .ותראו את המענה הקולי שמקבל את שיחת הלקוח שלא נענה

 האתר בנוי מטפסים:  הלקוח שומע מענה קולי לפי האפיון.
 

 ("חייגן חזרההקליקו על שם האתר הקולי )"   "חייגן חזרהאתר קולי "
 ממשק הניהול המלא של החייגן. ותראו את 

 

 
 

 
 

 עמוד הבית

https://sec-phoneplus.com/WebSite/WebOpenPage.aspx


 
 

 

 
 אופן פעולת השרות:

 המרכזייה מפנה/מעבירה את השיחה לפון פלוס.  –לקוח שמתקשר אליכם ולא נענה 
 לחזרה"  1השיחה נרשמת ומקבלת מענה באתר הקולי "אין מענה" או "לקוח הקיש 

 
 .שיחזרו אליו או להמשיך להמתין –הלקוח בוחר  -הלקוח שומע "תקליט" / "הודעה" 

 
 "לקוחות יקרים זמנכם יקר לנו ... 

 "2ונציג יחזור אליכם תוך ברגע שיתפנה, להמשך המתנה הקישו  1הקישו 
 
 

 ס )ההמתנה של הלקוח מתבצעת במרכזייה שלכם(אם לפי אפיון השרות אין המתנה במערכת פון פלו
 לחזרהאז הלקוח שומע רק אפשרות של הקשת מספר 

 
 

 "כדי שנוכל לחזור אליכם במהירות הקישו בבקשה מספר טלפון סלולארי" 

 
 
 

 הלקוח משאיר מספר לחזרה  – לקוח בוחר שיחזרו אליו
 מאשר.  SMS, הלקוח מקיש מספר טלפון נייד ומקבל 1לקוח שרוצה שיחזרו אליו, מקיש 

 עוברת לטיפול של האתר הקולי "חייגן חזרה".  -ונכנסת לטבלת החייגן  של הלקוח נרשמת הרשומה
 זו המערכת שתופסת נציג פנוי ומחברת חזרה ללקוח. –חייגן חזרה 

 
 דוחות: 2במקרה זה השיחה של הלקוח נרשמת ב 

 דוח שיחות 
 דוח פעילות חייגן  

 
 

  BACKCALL –חייגן  –חזרה ללקוח 
 החייגן )מספר הטלפון נרשם בטבלת החייגן(ן לחזרה הוא עובר לטיפול ברגע שהלקוח הקיש מספר טלפו

 (2( ומחייג אוטו' ללקוח )שיחה 1תופס נציג )שיחה  –החייגן מתעורר לפי חוקים מוגדרים 
 יש לפתוח את דוח פעילות החייגן.  –למעקב אחרי רשימת הלקוחות שביקשו חזרה 

 
 

 המשך המתנה 
 טיפול חייגן חזרה. בקשת הלקוח לא עוברת ל –להמשיך להמתין  אם הלקוח בוחר

 ין מטופל באתר הקולי "אין מענה".לקוח שבוחר להמשיך להמת
 כאשר שיחת הלקוח נענית היא תרשם תחת האתר הקולי "אין מענה". 

 
 :1בדוח במקרה זה השיחה של הלקוח נרשמת 

 דוח שיחות
 

  –אם השיחה נענית ע"י הנציג נראה בדוח רישום מתאים 
 המתנה לנציג, המשך המתנה, גישוש לנציג או איתור נציג. 

 אם באפיון שלכם אין המשך המתנה אזי לא יהיה רישום של המתנה רק של קליטת מספר. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 הסבר על הטבלאות שרואים בעמוד הבית 
 משקף את פעילות המערכת: פירוט השיחות שרואים בטבלאות עמוד הבית

 
 ( 1/לקוח הקיש בחלק העליון )אין מענה

 

 
 

 רואים את השיחות שלא נענות + לקוחות שבחרו המשך המתנה:
 

 כמה שיחות עברו לטיפול פון פלוס  –כמה שיחות לא נענו   שיחות נכנסות
 מאשר.  SMSכל לקוח שמבקש שנציג יחזור אליו מקבל   SMSהודעות 

 כמה לקוחות בחרו המשך המתנה, וקושרו לנציג.   העברת שיחות
 

 . 0אזי בהעברת שיחות תראו  –אם באפיון שלכם אין אפשרות של המשך המתנה 
 
 
 
 

 ( CALL BACK/בחלק התחתון )חייגן חזרה
 

 
 
 

 פעילות החייגן שחוזר לרשימת הלקוחות שביקשו שנציג יחזור אליהם. 
 שיחה לחיפוש נציג ושיחה לאיתור לקוח.  –שיחות  2הפעילות משקפת 

 
 

 שיחות יוצאות לאיתור נציג פנוי  שיחות חייגן יוצאות
 מסיים טיפול.  SMSכל לקוח שלא עונה למספר ניסיונות חיוג מקבל   SMSהודעות 
 בין ניסיונות החיוג ללקוח.  SMSניתן גם לשלוח    

 
 באותו יוםכמות הלקוחות אליהם חזר החייגן   העברת שיחות

 כמות הלקוחות שהחייגן קישר לנציגים באותו יום.      
 
 
 

 כדי לראות כמה בקשות הוזמנו וכמה טופלו יש להפיק "דוח סיכומים מפורט"

 

 עמוד הבית


