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1 Inleiding 

Dit document is bedoeld om men wegwijs te maken met de geautomatiseerde 
rapporten. Deze vindt u in de beheerder-ui onder de naam geautomatiseerde 
rapporten.  

Het doel van de geautomatiseerde rapporten is om de beheerder de mogelijkheid te 
geven zonder tussenkomst van Xelion een rapport te maken en als email op te sturen 
naar belanghebbenden.  

De geautomatiseerde rapporten module moet een grote bibliotheek worden waarin de 
meest voorkomende rapportage templates staan opgeslagen. 

Deze documentatie is een stap voor stap uitleg over wat er ingesteld kan worden in 
een geautomatiseerd rapport. 
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2 Instellingen 

2.1 Overzicht Geautomatiseerde Rapporten 
Na het inloggen als beheerder komt u in het overzicht van de beheerder-ui. Scroll naar 
beneden en klik op geautomatiseerde rapporten, zie afbeelding: 

 

 

 

 

 

Nu ziet u het overzicht van alle geautomatiseerde rapporten, zie afbeelding: 
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Dit overzicht is op dit moment nog leeg. Alle geautomatiseerde rapporten die u 
gemaakt hebt zullen hier tussen staan.  

Laten we een rapport maken door linksboven op 'Nieuw AutomatedReport' te klikken 
en als naam 'mijn rapport' in te voeren en klik op 'OK', zie afbeelding: 
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2.2 Tabje Algemeen 
Als u hoofdstuk 2.1 hebt doorlopen, komt u nu in het tabje 'Algemeen' terecht. Daar 
staan de volgende gegevens, zie afbeelding: 
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Veld Omschrijving 

Label Naam van het rapport 

Rapporttype Sjabloon wat wordt gebruikt in dit rapport. 

Rapport exporteer type Wat voor type resultaat moet het rapport opleveren 

Actief Als het actief is, dan wordt het rapport automatisch 
gegenereerd als het tijdstip volgens het rooster 
gearriveerd is. Het beste is om hier meteen een vinkje te 
zetten. 

 

 

In hoofdstuk 3 wordt er dieper ingegaan op de verschillende soorten rapporten die hier 
gekozen kunnen worden. Voor nu selecteer de bovenste optie  Gesprekken Per 
Aansluiting'. 
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2.3 Tabje Overzicht 
Als u op het tabje 'Overzicht' klikt krijgt u het volgende overzicht te zien: 

 

Hier staan in het kort de belangrijkste instellingen van het rapport. We gaan al deze 
instellingen hieronder nog bespreken. 
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2.4 Tabje Aansluitingen 
Als u op het tabje 'Aansluitingen' klikt ziet u het volgende: 

 

Hier kiest u welke aansluitingen meedoen in het rapport. Als u hier niks kiest zoals nu 
nog het geval is, dan worden alle aansluitingen gekozen voor het rapport. Als u een 
aansluiting wil kiezen, dan klikt u op het zwarte driehoekje rechts van het witte 
invoerveld. Nu verschijnt er een pull-down-menu waar u een aansluiting kunt kiezen. 
Zie afbeelding: 
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Als er heel veel aansluitingen zijn waaruit u kunt kiezen, dan zal het pull-down-menu 
niet in zijn geheel op het scherm passen. Om dan toch nog een aansluiting te kunnen 
vinden kunt u in het witte invoerveld de eerste letters van de gewenste aansluiting 
typen. Door die letters zal het merendeel van de mogelijke aansluitingen verdwijnen 
en de gewenste aansluiting overblijven. 

Als u een aansluiting hebt gekozen, dan zal er een nieuw invoerveld met pull-down-
menu daaronder verschijnen, zie afbeelding: 
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Hier kunt u een tweede aansluiting kiezen. Als u dat doet verschijnt er een derde 
invoerveld, etc. Als u een aansluiting wil verwijderen, dan klikt u op het vuilnisbakje 
rechts van het pull-down-menu. 

 

2.5 Tabje Toestellen 
Als u op het tabje 'Toestellen' drukt ziet u het volgende: 
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Dit tabje geeft u de mogelijkheid om toestellen te selecteren die meegenomen 
worden in het rapport. Het selecteren en verwijderen van toestellen werkt precies 
hetzelfde als met aansluitingen. Zie hiervoor het voorgaande hoofdstuk 2.4 genaamd 
'Tabje Aansluitingen'. 

 

2.6 Tabje Filters 
Als u op het tabje 'Filters' drukt krijgt u het volgende te zien: 
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Hier kunt u selecteren welke gesprekken er meegenomen worden in het rapport. Als 
eerste kunt u een richting selecteren. Dit is inkomend, uitgaand of allebei. Als u 
gesprekken in het rapport wil waarbij iemand van buitenaf naar uw bedrijf belt, dan 
kiest u inkomend. Als u gesprekken wil waarbij iemand van uw bedrijf naar buiten belt, 
dan kiest u uitgaand. U kunt ook allebei kiezen. 

Daaronder staat Intern/Extern. Als u 'intern' kiest, dan worden alleen gesprekken in het 
rapport opgenomen tussen twee medewerkers van uw bedrijf. Als u 'extern' kiest dan 
worden alleen gesprekken meegenomen die door een medewerker van uw bedrijf en 
een persoon van buitenaf worden gevoerd. U kunt ook Intern en Extern allebei kiezen. 

 

2.7 Tabje Kosten 
Als u op het tabje ‘Kosten’ klikt dan ziet u het volgende: 
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Deze tab is alleen beschikbaar wanneer het sjabloon “Kostenrapportage” is gekozen. 
Hieronder de veldbeschrijvingen: 

Veld Omschrijving 

Startkosten Vast Kosten voor het starten van een gesprek naar een vast 
nummer. 

Minuutkosten Vast Kosten per minuut bij een vast gesprek. 

Startkosten Mobiel Kosten voor het starten van een gesprek naar een mobiel 
nummer. 

Minuutkosten Mobiel Kosten per minuut bij een mobiel gesprek. 

Startkosten Internationaal Kosten voor het starten van een gesprek naar een 
internationaal nummer. 

Minuutkosten 
Internationaal 

Kosten per minuut bij een internationaal gesprek. 

Betaal informatie Betalingsinformatie wat wordt toegevoegd aan het 
kostenrapport. 

 
 
 

2.8 Tabje Tenant 
Het tenant tabje is voor het tenant rapport, waarin je kan aangeven wat de hostnaam 
en ip adres van de server is. Wanneer dit niet is ingevuld probeert het rapport zelf nog 
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een ip adres en hostnaam op te halen, maar vaak heeft de server daar niet te 
beschikking tot (denk aan NAT en DNS). 

 

 

2.9 Tabje Email 
Als u op het tabje 'Email' klikt ziet u het volgende: 

 

Hier kunt u instellen wie het rapport via de mail toegestuurd krijgen. Bovenaan kunt u 
de afzender van de mail instellen naast 'Mail Van Adres'. Dit kan handig zijn als 
mensen willen reageren op de email. U kunt hier iemand selecteren uit de lijst van 
adressen die bekend is binnen de beheerder-ui.  
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Daaronder staat de mailinglijst van alle mensen die de email met het rapport 
ontvangen. Als u hier nog geen lijst kunt selecteren, dan kunt een lijst samenstellen in 
de beheerder-ui onder 'Lijsten' op de hoofdpagina van de beheerder-ui. 

Verder kunt u ook een tekst invoeren die in de email komt te staan. 

2.10 Tabje export 
Naast het verzenden van het rapport per email, kun je een rapport ook exporteren 
naar een lokale schijf, een Windows share of een USB disk. Dit kan bijvoorbeeld 
gebruikt worden om een ander programma dit rapport weer op te laten pakken. 

 

2.11 Tabje Rooster 
Als u nu op het tabje 'Rooster' klikt ziet u het volgende: 

 

 

Hier kiest u de periode tussen de opeenvolgende rapporten. Als u bijvoorbeeld 
'Dagelijks' kiest, dan wordt er elke dag een rapport gegenereerd. Als u 'Wekelijks' kiest 
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wordt er elke week een rapport gegenereerd. In het pull-down-menu rechts van 
'Periode' kunt u de gewenste periode selecteren. Kies bijvoorbeeld 'Elke 2 Maanden'. 
Als u dit doet wordt er ook meteen een datum en tijdstip gegenereerd in het tekstveld 
rechts van 'Volgende Datum'. Zie afbeelding:
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Dit is het moment waarop het eerst volgende rapport automatisch zal worden 
gegenereerd. Als u een andere datum wil voor het eerst volgende rapport, dan kunt u 
de datum veranderen door rechts van de datum en tijdstip op het zwarte driehoekje te 
klikken en in de verschijnende kalender een andere datum te kiezen. Zie volgende 
afbeelding: 
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Als u de 'Volgende Datum' op een datum zet in het verleden, dan zal er om 0:00 uur de 
aankomende nacht een rapport gegenereerd worden. Vergeet niet om onder het tabje 
'Algemeen' actief aan te vinken. 
 
Nadat er automatisch een rapport gegenereerd is, zal de 'Volgende Datum' 
automatisch op een volgende datum gezet worden. 
 

2.12 Tabje Voorbeeld 
Als u op het tabje 'Voorbeeld' klikt ziet u het volgende: 
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Als u op de knop 'Maak Voorbeeld' drukt zal er een rapport gemaakt worden met de 
instellingen zoals die nu staan onder alle tabjes. Zo kunt u zien of het rapport voldoet 
aan uw wensen. Na op de knop gedrukt te hebben kunt u het rapport zien door te 
klikken op de blauwe tekst rechts van 'Voorbeeld:'. Zie afbeelding: 
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Als het rapport leeg is (een blanco pagina), dan zijn er geen gesprekken die voldoen 
aan de periode- en filterinstellingen. U kunt dit verhelpen door de periode groter te 
maken, bijvoorbeeld van dagelijks naar wekelijks. Of anders de filters ruimer zetten, 
bijvoorbeeld van alleen 'binnenkomend' naar 'binnenkomend en uitgaand'. 

2.13 Tabje Ad Hoc 
In het tabje AD HOC kun je het rapport draaien voor een ingestelde periode. Dit is 
handig om bijvoorbeeld te keken hoe het rapport er uit zag in een andere periode. Je 
kan dan bijvoorbeeld de geschiedenis makkelijk terug kijken. 
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2.14 Tabje Voorgaande Rapporten 
Als u op het tabje 'Voorgaande Rapporten' klikt ziet u het volgende: 
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Hier staan alle rapporten die in het verleden automatisch zijn gegenereerd. Op dit 
moment is dat nog leeg omdat er nog geen rapporten automatisch zijn gegenereerd. 
Bijvoorbeeld, als u als periode dagelijks hebt geselecteerd, dan zal morgen het eerste 
rapport rondgemaild worden en ook in deze lijst staan.  
 
Ook staat er een maximum van voorgaande rapporten die bewaard zullen blijven. Als u 
ruimte wil besparen kunt u dit getal laag zetten, of anders hoog. 
 
Deze lijst van voorgaande rapporten geeft u de mogelijkheid om later nog eens de 
vorige rondgemailde rapporten te bekijken. 
 

2.15 Tabje Notities 
Als u op het tabje 'Notities' klikt dan ziet u het volgende: 
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Hier kunt u opmerkingen plaatsen over dit rapport. Dit heeft verder geen invloed. 
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3 De Rapporttypen 

3.1 Algemene informatie 
Bovenaan elk rapport staat de informatie over het rapport. Als voorbeeld zullen we het 
rapporttype 'Gesprekken Per Dag Van De Week' nemen. Zie hieronder het rapport: 

 

Bovenaan staat de titel van het rapport: 'Gesprekken Per Dag Van De Week'. 
Daaronder staat de hostnaam van de server waarop de beheerder-ui draait en de 
aanmaakdatum van het rapport. Daaronder staat de periode van het rapport (hier 
oktober november 2015) (zie hoofdstuk 2.8 hoe de periode aan te passen). Daaronder 
welke aansluitingen er mee doen (hier allemaal) (zie hoofdstuk 2.4 voor hoe 
aansluitingen te kiezen). En hetzelfde voor de toestellen die meedoen (zie hoofdstuk 
2.5). 

Aan de linkerkant staan de filters binnenkomend, uitgaand, intern en extern. Deze 
staan hier allemaal op ja, dat wil zeggen dat alle gesprekken meedoen (Zie Hoofdstuk 
2.6 voor meer informatie hierover). 

Voor alle hieronder staande rapporten geldt dat u het rapporttype kunt kiezen onder 
het tabje 'Algemeen' en vervolgens een voorbeeld daarvan kunt inzien door naar het 
tabje 'Voorbeeld' te gaan en te klikken op de 'Maak Voorbeeld' knop. Klik daarna op de 
blauwe regel onder die knop (zie hiervoor hoofdstuk 2.9). 

 

3.2 Gesprekken Per Aansluiting 
Ga naar het tabje 'Algemeen' en kies bij raporttype 'Gesprekken Per Aansluiting'. Met 
dit rapport kunt u de gesprekken inzien die per aansluiting gevoerd zijn. Het rapport 
ziet er als volgt uit: 
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Hier ziet u per aansluiting hoeveel gesprekken er zijn gevoerd, hoeveel er zijn gemist 
en bijvoorbeeld de totale duur van alle gesprekken. Merk op dat bovenaan niet 
'Aansluitingen: Allemaal' staat. Dit komt doordat de aansluitingen die meedoen al in 
de tabel daaronder aan de linker kant staan. 

 

3.3 Gesprekken Per Toestel 
Met dit rapport kunt u de gesprekken inzien die per toestel gevoerd zijn. Het rapport 
ziet er als volgt uit: 
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Hier ziet u informatie over de gesprekken per toestel. Merk op dat bovenaan niet 
'Toestellen: Allemaal' staat. Dit komt doordat de toestellen die meedoen al in de tabel 
daaronder staan aan de linker kant. 

 

3.4 Gesprekken Per Dag Van De Week 
Met dit rapport kunt u informatie over de gesprekken krijgen per dag van de week. Het 
rapport ziet er als volgt uit: 

 

Alle dagen waarop gesprekken gevoerd zijn staan in deze lijst. Uiteraard staan alleen 
de dagen in dit rapport die vallen binnen de periode die u gekozen hebt, zie hoofdstuk 
2.8. 

 

3.5 Aantal Gesprekken Per Dag Van De Week Per Uur 
Met dit rapport kunt u het aantal gesprekken inzien dat gevoerd is per dag van de 
week per uur. Als er bijvoorbeeld op maandag tussen 13:00 en 14:00 uur 48 gesprekken 
zijn gevoerd, dan staat er 48 rechts van maandag en onder 13:00 uur. Zie afbeelding 
hieronder: 
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Zoals u ziet staat links de dag van de week en boven het uur van de dag. Woensdag, 
zaterdag en zondag ontbreken omdat op die dagen geen gesprekken zijn gevoerd. 
Met dit rapport is het het beste om de periode een week te laten zijn. Als er een 
langere periode wordt geselecteerd, dan worden de gesprekken van alle maandagen 
bij elkaar opgeteld, idem voor de dinsdagen, idem voor de woensdagen etc. 
Bijvoorbeeld in dit rapport staat maandag tussen 10:00 en 11:00 uur 25 gesprekken. Dit 
betekent dat er alle maandagen van augustus tot en met november in totaal 25 
gesprekken zijn gevoerd tussen 10:00 en 11:00 uur. 

 

3.6 Aantal Gemiste Gesprekken Per Dag Van De Week Per Uur 
Met dit rapport kunt u het aantal gesprekken inzien dat gemiste is per dag van de 
week per uur. Als er bijvoorbeeld op maandag tussen 13:00 en 14:00 uur 6 gesprekken 
gemist zijn, dan staat er 6 rechts van maandag en onder 13:00 uur. Zie afbeelding 
hieronder: 
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Ook hier kunt u het beste een week als periode kiezen. Bij langere perioden worden de 
gemiste gesprekken bij elkaar opgeteld (zie hoofdstuk 3.5). 

 

3.7 Gemiddelde Aannametijd Per Dag Van De Week Per Uur 
Met dit rapport ziet u hoe lang de telefoon gemiddeld overging voordat er werd 
opgenomen. Dit kunt u zien per dag van de week per uur. Bijvoorbeeld als op maandag 
tussen 10:00 en 11:00 uur de gemiddelde aannametijd 5 seconden is, dan ziet u dat 
rechts van maandag en onder 10:00 uur staan, zie afbeelding: 
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Ook hier kunt u het beste een week als periode kiezen. Bij langere perioden wordt de 
gemiddelde aannametijd berekend over alle dagen van die periode (zie hoofdstuk 3.5). 

 

3.8 Aantal Binnenkomende Gesprekken En Duur Per Relatie 
Bij dit rapport kunt u op de eerste pagina zien hoe vaak er door bedrijven en andere 
relaties naar uw bedrijf is gebeld. Zie afbeelding: 
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Hier ziet u dat Cashflex ons 66 keer heeft gebeld en Organisatie1 ons 65 keer heeft 
gebeld. In deze afbeelding staan slechts 5 relaties en 5 balkjes afgebeeld. Normaal zal 
dit aantal groter zijn. Er passen maximaal 30 relaties op deze pagina. De 30 relaties die 
u het vaakste hebben gebeld zullen afgebeeld worden. 

Op de tweede pagina staan de 30 relaties die u het langst hebben gebeld. Dit wordt 
berekend in uren. Zie afbeelding: 
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Zoals u kunt zien heeft Cashflex ons in totaal bijna 0,5 uur (een half uur) gebeld. 

 

3.9 Aantal Uitgaande Gesprekken En Duur Per Relatie 
Dit rapport is precies hetzelfde als het rapport van hoofdstuk 3.8, behalve dat het om 
het aantal uitgaande gesprekken gaat dat uw bedrijf heeft gevoerd met de 
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buitenwereld. De 30 meest gebelde relaties zullen op pagina 1 staan, en de 30 langst 
gebelde relaties op pagina 2. 

 

3.10 Kostenrapportage 
Dit rapport kan gebruikt worden om de kosten te berekenen per aansluiting. Hier 
wordt per aansluiting een factuur gegenereerd die je kan opsturen naar de gebruiker 
van deze aansluiting. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij het verhuren van 
kamers incl. telefonie. 
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3.11 Tenant licentie rapport 
Dit rapport kan gebruikt worden om het licentie gebruik van het systeem te meten. Bij 
een MT zie je per tenant hoeveel licenties er in gebruik zijn en hoeveel er maximaal 
kunnen worden gebruikt. Dit rapport draait alleen op een master tenant of een ST. 

 

3.12 Hotdesking rapport 
Het hotdesking rapport kan gebruikt worden om te kijken wanneer er gehotdeskt is op 
een bepaalde aansluiting en wanneer er weer uit een bepaalde aansluiting is 
gehotdeskt. 
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