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25. IP-Телефонія в Комплексі
25.1.

Загальна характеристика системи

Система ISpro-Телефон є вбудованою в Комплекс і являє собою сучасний та зручний засіб
комунікації в середині будь-якої IP-мережі на базі протоколу SIP.
Для роботи з системою ISpro-Телефон необхідна наявність на комп'ютері мікрофону,
акустичних колонок або гарнітури, для здійснення відеозв’язку – вебкамери.
За допомогою IP-телефонії в Комплексі можна виконувати аудіо- та відеовиклики з
комп'ютера на телефон і навпаки, з комп’ютера на комп’ютер за допомогою VoIP-провайдерів.
ISpro-Телефон створений для полегшення роботи: менеджерів з продажу, співробітників
call-центрів, бухгалтерії, HR-фахівців. ISpro-Телефон може використовуватися для внутрішніх
та зовнішніх комунікацій в компанії.
ISpro-Телефон дозволяє здійснювати:
• виклики (голосові, з підтримкою відеозв’язку);
• конференц-зв’язок;
• обмін повідомленнями, вести чати;
• створення контактів, їх редагування, роботу з телефонною книгою;
• утримання виклику;
• запис телефонних розмов, з подальшим їх збереженням у файл;
• ведення історії викликів, фіксація пропущених дзвінків;
• налаштування IP-телефонії.
Система підтримує стандарти звуку G.711 A-law/Mu-law, GSM.610, Speex, DTMF-сигнали,
SIP INFO, RFC2833.
ISpro-Телефон призначений для автоматизації обробки зовнішніх вхідних і вихідних
викликів. Забезпечує спільну роботу телефонної мережі, комп'ютерних мереж і систем.
Телефон розширює можливості систем Комплексу: Відносини з клієнтами, Облік
персоналу (підсистеми Менеджмент персоналу), що дозволяє:
• підвищити якість обробки звернень від клієнтів, персоналу;
• скоротити кількість дзвінків без відповіді, внаслідок обробки пропущених дзвінків;
• зменшити тривалість телефонних переговорів;
• контролювати якість обслуговування по записах розмов;
• раціонально використовувати канали зв'язку і людські ресурси для обслуговування
клієнтів, менеджменту персоналу;
• скоротити витрати на всі види зв'язку;
• відстежувати побажання клієнтів та запити працівників;
• підвищити дисципліну персоналу.
Система ISpro-Телефон дає можливість максимально адаптувати телефонію під наявні в
компанії бізнес-процеси.
УВАГА! Описаний функціонал IP-телефонії Телефон ISpro доступний для Комплексу не
нижче версії 8.00.002.

IP-ТЕЛЕФОНІЯ В КОМПЛЕКСІ

3

Версія 8.00.002

ISpro-Телефон активізується в різних модулях Комплексу. На даний час проводиться
робота у кількох модулях, при різних варіантах роботи з Комплексом (через тонкий клієнт чи
веб-клієнт), що більш детально представлено в таблиці 1.
Таблиця 1 – Доступність системи ISpro-Телефон в модулях Комплексу
Варіант роботи з Комплексом
тонкий клієнт
веб-клієнт
(десктопна версія)
(web версія)
Система Відносини з клієнтами
модуль Проєкти
доступно
доступно
модуль Відносини з клієнтами
доступно
доступно
Назва

модуль Події

доступно

доступно

модуль Задачі

доступно

доступно

Система Облік персоналу
1. Підсистема Облік праці і заробітної плати
група модулів Картотека
модуль Персональний кабінет працівника
2. Підсистема Менеджмент персоналу
група модулів Система самообслуговування
модуль Профіль співробітника
група модулів Статистика
модуль Моніторинг настрою
модуль Колектив
група модулів Рекрутинг
модуль Вакансії
модуль Кандидати
модуль Навчання і оцінка
модуль Управління цілями
Інші системи
інші модулі Комплексу

-

доступно

-

доступно

-

доступно

-

доступно

-

доступно
доступно

-

доступно
доступно

-

доступно

25.2. Налаштування IP-телефонії в Комплексі
Базові налаштування IP-телефонії для Комплексу виконуються, в переважній більшості,
через тонкий клієнт. Можливість налаштування ISpro-Телефон через веб-клієнт – на етапі
розробки. Далі по тексту представлено основні принципи налаштування IP-телефонії для
Комплексу через тонкий клієнт (для десктопної версії Комплексу ISpro).

25.2.1

Налаштування в системі Адміністратор

У системі Адміністратор у модулі Підприємства та доступ до даних на вкладці
Розсилання проводиться налаштування підключення до SIP-сервера. Для підключення
необхідно заповнити наступні поля:
• сервери WinSocket та WebSocket;
IP-ТЕЛЕФОНІЯ В КОМПЛЕКСІ
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проксі;
STUN.
Параметри налаштування підключення до SIP-сервера необхідно узгодити з провайдером
послуг зв’язку, вони є індивідуальними для кожного підприємства. Представлені нижче дані
наведені виключно в якості прикладу.
•
•

Рис. 1 – Модуль Підприємства та доступ до даних. Вкладка Розсилання
У системі Адміністратор в модулі Користувачі і ролі на вкладці Користувачі необхідно
для користувачів, які будуть працювати з системою ISpro-Телефон, заповнити наступні поля:
• SIP-номер;
• SIP-пароль.

Рис. 2 – Модуль Користувачі і ролі. Вкладка Користувачі
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25.2.2

Налаштування Телефону ISpro

Після першого виклику через систему ISpro-Телефон, проводиться її налаштування.
Безпосередньо в ISpro-Телефоні проводиться
налаштування по пункту меню
Налаштування / Параметри.

Рис. 3 – Система ISpro-Телефон. Налаштування
Вікно Налаштування параметрів системи ISpro-Телефон містить п’ять вкладок:
• вкладка Налаштування звуку. Під час налаштування звуку вказується пристрої для
здійснення розмови та дзвінка;
• вкладка Програма – призначена для встановлення кількості обслуговуваних ліній (за
замовченням їх кількість – 2), дій за замовчуванням (налаштування дій при виконанні
подвійного натискання по списку контактів. Поступні дії: дзвінок, повідомлення,
переадресація), налаштування дій з відправлення повідомлень (по клавіші Enter
відбувається відправлення повідомлення або здійснюється перехід на новий рядок
текстового повідомлення);
• вкладка Сповіщення – налаштування відображення та відтворення дзвінків, контактів.
Повідомлення можуть бути як у вигляді сповіщень, так і у вигляді звукових сигналів,
або, одночасно і тими, й тими. На цій вкладці можна обрати параметри Відображати
вікно вхідного дзвінка (при виключеному параметрі вхідний дзвінок буде
відображатися у вікні ISpro-Телефон, в іншому випадку – буде відображатися
додаткове вікно) та Вимкнути звук дзвінка по другій лінії (при включеному параметрі
при вхідному дзвінку з іншої лінії буде приходити тільки повідомлення про дзвінок, без
звуку дзвінка);
• вкладка З'єднання – дозволяє налаштувати з'єднання із сервером та вказується порт.
Для налаштування з'єднання необхідно також вказати: Локальний SIP-порт та RTPпорти (задаються, якщо значення за замовчуванням (по SIP-стандарту) закриті або
використовуються в інших цілях). Параметри переадресації задаються у разі
необхідності;
• Вкладка Інше – дозволяє задати каталог для запису розмови, налаштувати автоматичне
ведення протоколу, дозволяє виконувати запит статусу користувача (зокрема, зайнятий,
у мережі, дзвонить, в очікуванні) та «приклеювати» вікно контактів (внизу, вгорі,
ліворуч, праворуч) – параметричні налаштування розташування вікна списку контактів.
У разі включення параметра «Приклеювати» вікно контактів, вікно контактів
IP-ТЕЛЕФОНІЯ В КОМПЛЕКСІ
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знаходиться з вказаного боку від вікна телефону, в разі відключення параметра – як
самостійне вікно.
По пункту меню Налаштування / Звук виконується налаштування рівня гучності з
пристроїв виведення звуку (наприклад, динамік) та його приймання (наприклад, мікрофон).

Рис. 4 – Система ISpro-Телефон. Налаштування звуку

25.2.3

Налаштування в системі Відносини з клієнтами

Налаштування ISpro-Телефон в системі Відносини з клієнтами виконується в модулі
Налаштування.
У переліку системних подій системи Відносини з клієнтами, модуль Налаштування на
вкладці Довідники / Типи подій задані події, пов’язані, в тому числі з роботою Call-центру. Це
такі події як: Вхідний/вихідний дзвінок, Ввімкнення/Відключення телефону, Неприйняті
вхідні/вихідні дзвінки, Відповідь на неприйнятий дзвінок, Зворотній дзвінок, Переадресація
дзвінка.
Наявність таких подій дозволяє автоматично створювати в Комплексі події по дзвінках в
системі Відносини з клієнтами, модуль Події на вкладці Реквізити, у полі Зміст – описують
деталі розмови і будь-яку інформацію щодо даної події.
Окремі налаштування ISpro-Телефон в системі Відносини з клієнтами виконуються у
модулі Налаштування на вкладці Параметри / Користувачі. На вкладці Користувачі для
кожного користувача, який буде працювати з системою ISpro-Телефон, можна відмітити
наступні параметри:
• Автоматично запускати ІС-ПРО Телефон, доцільно обирати, коли передбачається
постійна робота в системі ISpro-Телефон. Тоді, при завантаженні Комплекса, система
буде запускатись автоматично;
• Використовувати статуси для телефонії (за потреби).
Якщо система IP-телефонії на підприємстві прив’язана до виконання проектів, тоді можна
призначити конкретному користувачу Проєкт та Структ. од., для яких буде застосовуватись IPтелефонія. Якщо поля Проєкт, Структ. од. не заповнені, то події будуть створюватися без
прив'язки до проекту і в тій структурної одиниці, в якій знаходиться користувач.

IP-ТЕЛЕФОНІЯ В КОМПЛЕКСІ
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Рис. 5 – Модуль Налаштування. Вкладка Параметри / Користувачі
На вкладці Параметри / Налаштування модуля Налаштування налаштовуються правила
протоколювання та запису дзвінків в системі ISpro-Телефон.
У розділі Телефонія можна:
• обрати параметр Виконувати завантаження з сервера телефонії, для ведення історії
викликів.
Потрібно вказати Шлях до сервера телефонії, звідки будуть
завантажуватись дані;
• вказати довжину номерів, для яких не потрібно буде вести протоколювання та зберігати
дані на сервері телефонії (за потреби);
У розділі Автонумерація можна:
• обрати параметр Автонумерація подій у розрізі проектів / Автонумерація задач у
розрізі проектів у тих випадках, якщо система IP-телефонії на підприємстві прив’язана
до виконання проектів.
У розділі Аудит протоколювання можна:
• обрати параметр Вимкнути ведення протоколу записів у розрізі задач / Вимкнути
ведення протоколу записів у розрізі подій (за потреби).

25.2.4

Налаштування в інших системах

Робота ISpro-Телефон в системі Облік персоналу, зокрема, підсистемах Облік персоналу
та Облік праці і заробітної плати доступна через веб-клієнт, тобто користувач може працювати
з модулями: Персональний кабінет працівника, Профіль співробітника, Колектив, Вакансії
та Кандидати, Навчання та оцінка, Управління цілями у web-інтерфейсі Комплексу.
Для того, щоб задати параметри налаштування для модулів, що працюють через веб-клієнт,
у командному меню головного вікна Комплексу натиснути на іконку з позначенням Телефон
(іконка –

), у вікні Телефонія обрати пункт Налаштування (іконка –

IP-ТЕЛЕФОНІЯ В КОМПЛЕКСІ
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Рис. 6 – Налаштування ISpro-Телефон в Комплексі через веб-клієнт
У вікні Телефонія доступні вкладки налаштувань:
• вкладка Налаштування програми, де можна встановити:
o кількість доступних телефонних ліній. За замовченням, Доступних ліній – 5;
o автоматичний запуск запису розмови;
o налаштувати дію за замовченням – подвійне натискання по списку контактів.
Обирається параметр із доступного переліку: дзвінок, повідомлення,
переадресація.
• вкладка Налаштування з’єднання. Для підключення необхідно заповнити наступні
поля:
o сервер;
o порт;
o локальний SIP-номер.
У вікні Телефонія, в нижній частині, відображається статус з’єднання. Якщо у користувача
наявні проблеми з налаштуванням ІР-телефонії, буде виведений статус: Не в мережі. Перевірте
налаштування з’єднання. У такому випадку, потрібно перевірити наявні налаштування, що
описані у пп. 25.2 даної інструкції.
Якщо ISpro-Телефон налаштований коректно, то статус абонента користувача у
користувача буде: В мережі.

25.3. Інтерфейс системи
Інтерфейс системи ISpro-Телефон при роботі з Комплексом через тонкий клієнт або вебклієнт – відрізняється.

25.3.1

Інтерефейс ISpro-Телефон при роботі через тонкий клієнт

Викликати вікно ISpro-Телефон у модулях, які підтримують роботу Комплексу через
тонкий клієнт (зокрема, Проєкти, Відносини з клієнтами, Події, Задачі системи Відносини з
клієнтами) можливо кількома способами:
IP-ТЕЛЕФОНІЯ В КОМПЛЕКСІ
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•
•

шляхом натиснення кнопки Телефон на панелі інструментів (іконка –
по комбінації клавіш Ctrl+T;

);

для модуля Відносини з клієнтами: шляхом натиснення кнопки Телефон (іконка –
), що розміщена в нижній частині вікна на панелі швидкого доступу. Налаштовується
відображення ISpro-Телефон на панелі швидкого доступу по пункту меню Сервіс /
Налаштування, у вікні Налаштування користувача в Список модулів потрібно
знайти та відмітити параметр Телефон, натиснути кнопку ОК.
У результаті, при включенні телефону відкривається вікно ISpro Телефон.
•

Рис. 7 – Вікно системи ISpro-Телефон
Вікно має два пункти командного меню: Вид та Налаштування.
По пункту меню Вид викликається клавіатура для набору номера телефону (пункт
Телефон) та список номерів користувачів, дані про яких є в Комплексі (Контакти).

Рис. 8 – Вікно системи ISpro-Телефон з клавіатурою та списком контактів
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Якщо потрібно прибрати додаткові елементи вікна ISpro Телефон, достатньо у пункті
меню Вид зняти виділення напроти непотрібного параметра (прибрати позначку
).
Функціонал пункту меню Налаштування описаний вище, у п. 25.2.2 даної інструкції.
Вид вікна ISpro Телефон регулюється кнопками панелі інструментів:
•

кнопка Телефон (іконка –
пункту меню Вид / Телефон;

•

кнопка Користувачі (іконка –
меню Вид / Контакти;

•

кнопка Налаштування звуку (іконка –
) дозволяє налаштувати звук для розмови і
дзвінка, аналогічно до пункту меню Налаштування / Звук;

•

кнопка Утримання (іконка –

•

кнопка Конференція (іконка –
абонентам одночасно;

•

кнопка Запис (іконка –

) включає клавіатуру для набору номеру, аналогічно до
) відкриває книгу контактів, аналогічно до пункту

) дозволяє утримувати дзвінок;
) дозволяє здійснювати групові дзвінки декільком

) дозволяє проводити запис розмови. При натисканні на

кнопку Запис відображається кнопка Дискета (іконка –
) і проводиться запис
розмови в файл. Після закінчення розмови необхідно натиснути на кнопку Дискета і
зберегти файл в необхідний каталог. Файл зберігається з розширенням *.wav.
У книзі контактів відображаються користувачі, у яких в модулі Користувачі і ролі
заповнені параметри SIP-номер і пароль (див. п. 25.2.1 даної інструкції). При підключенні може
відображатись статус користувача (не в мережі, зайнятий, вільний тощо).

Рис. 9 – Книга контактів ISpro-Телефон
При підведенні курсору миші до контактних даних користувача, в правій частині книги
з’являється група іконок (
), за допомогою яких можна здійснити: дзвінок на номер
даного користувача, відправити йому повідомлення, оновити контакт.
Виклик виконується декількома способами:
• шляхом безпосереднього набору номера телефону у полі вводу, що розміщено нижче
панелі інструментів (

).

) і натисканням кнопки Піднята

трубка (іконка –
). Поруч із кнопкою Піднята трубка знаходиться спадаючий
список, для розгортання якого потрібно натиснути іконку . У спадаючому списку
можна обрати чи виконувати Дзвінок за вказаним номером чи відправити
Повідомлення. Також, у цьому списку відображається список останніх 10 викликів;
• подвійним натисканням мишею (курсор повинен бути встановлений на осередок в
колонці Номер телефону абонента, що викликається) в телефонній книзі або на номер
телефону контактної особи.
Закінчення дзвінка виконується при натисканні на кнопку Покладена трубка (іконка –
Під час вхідного виклику відкривається вікно, яке дозволяє прийняти або відхилити виклик.
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Під час здійснення кількох викликів одночасно, в нижній частині вікна ISpro-Телефон
активується кнопка з іконкою
та полем для вводу номера телефону, що дозволяє
переадресувати (переключити) дзвінок на інший номер телефону, наприклад, на іншого
співробітника.
Коли робота з ISpro-Телефон закінчена і вікно системи закрите, ISpro-Телефон
продовжує працювати в фоновому режимі під час роботи Комплексу. Для її виклику потрібно
перейти у Панель задач Windows і натиснути на іконку
. Натиснувши на іконку ISproТелефон на панелі задач Windows правою кнопкою миші, відкриється контекстне меню з
можливими подіями (за замовченням, присвоєна дія З’єднання): З’єднання, Відключення,
Розгорнути, Згорнути, Вихід.

Рис. 10 – Виклик ISpro-Телефон з панелі задач Windows
Якщо не обраний параметр З’єднання у контекстному меню іконки ISpro-Телефон панелі
задач Windows, тоді у вікні ISpro-Телефон, у нижній частині, буде відображатись статус: Не у
мережі. Перевірте налаштування з’єднання, а сама іконка ISpro-Телефон панелі задач
Windows буде мати змінений вигляд –
. Якщо параметр З’єднання відмічений позначкою і
усі налаштування виконані вірно, тоді статус системи буде: У мережі.

Рис. 11 – Статуси підключення ISpro-Телефон до мережі
IP-ТЕЛЕФОНІЯ В КОМПЛЕКСІ
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Для того, щоб почати знов працювати з ISpro-Телефон достатньо в контекстному меню
обрати пункт Розгорнути.
При обранні пункту Вихід, відбувається вихід із системи ISpro-Телефон.

25.3.2

Інтерефейс ISpro-Телефон при роботі через веб-клієнт

Скористатись системою ISpro-Телефон при роботі з Комплексом через веб-клієнт можна
з будь-якого модуля, оскільки кнопка Телефон розміщена в рядку командного меню головного
вікна. Разом з тим, використовувати ISpro-Телефон є доцільним в системах Відносини з
клієнтами та Облік персоналу.
Викликати вікно Телефонії можливо шляхом натиснення кнопки Телефон (іконка –
),
яка розміщена у верхній частині головного вікна Комплексу (в рядку командного меню). Робота
з відкривається ISpro-Телефон здійснюється у вікні Телефонія.

Рис. 12 – Запуск системи ISpro-Телефон через веб-клієнт
У вікні Телефонія у вертикальному блоці розміщено кнопки виклику вкладок для
керування роботою ISpro-Телефон: Телефон, Історія, Контакти, Відео-зв’язок, Чат,
Налаштування, Ввімкнути/Вимкнути.
Кнопка Телефон (іконка –

) активізує однойменну вкладку.

На вкладці Телефон міститься поле Номер (
), в яке можна ввести
необхідний номер телефону, а для виклику вказаного номера – натиснути кнопку виклику (іконка
–

).
В процесі виклику, на вкладці Телефон з’являться додаткові кнопки:
• кнопка Утримання (іконка – ), дозволяє утримувати дзвінок;
IP-ТЕЛЕФОНІЯ В КОМПЛЕКСІ
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•

кнопка Покладена трубка (іконка –

), дозволяє завершити дзвінок.

На цій вкладці розміщено поле Переадресація (
), де вводиться
номер телефону, на який потрібно переадресувати (переключити) дзвінок. Для виконання
перемикання потрібно натиснути кнопку переадресації (іконка –
).
Вкладка Телефон містить блок Лінія, що допомагає користувачу переключатись між
лініями та керувати вхідними та вихідними дзвінками. Блок Лінія являє собою перемикач ліній
зв’язку, де курсором миші шляхом натиснення можна обирати лінію з’єднання (за замовченням
їх кількість дорівнює п’яти).
Для зручності введення номерів телефонів у поля Номер та Переадресація вкладки
Телефон можна скористатись вбудованою клавіатурою, яка викликається по кнопці Відкрити
клавіатуру (іконка –
). Введення номера телефону за допомогою вбудованої клавіатури
відбувається за допомогою курсора, яким обирається кнопка з потрібною цифрою та натискання
лівої кнопки миші. Для приховування вбудованої клавіатури потрібно натиснути кнопку
Закрити клавіатуру (іконка –

).

Рис. 13 – Вкладка Телефон системи ISpro-Телефон
Кнопка Історія (іконка –
) активізує однойменну вкладку, на якій представлено перелік
останніх вхідних, вихідних та пропущених викликів.
Кнопка Контакти (іконка –
) відкриває книгу контактів. Поруч із назвою (ім’ям) та
номером контакту знаходяться три кнопки виклику: дзвінок, повідомлення, відео-дзвінок
(іконки –
).
Виклики з підтримкою відеозв’язку виконуються на вкладці по кнопці Відео зв’язок
(іконка –

). Для керування процесом відеозв’язку використовуються кнопки:

•

Мікрофон (іконка –

•

Трубка (іконка –

•

Звук (іконка –

), дозволяє вмикати та вимикати мікрофон під час розмови;
), дозволяє приймати (починати) сеанс зв’язку та закінчувати його;

), дозволяє налаштувати звук для розмови і дзвінка.
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Рис. 14 – Вкладка Відео зв’язок системи ISpro-Телефон
За допомогою кнопки Чат (іконка –
) викликається однойменна вкладка обміну
текстовими повідомленнями.
У нижній частині вікна вкладки Чат розміщено поле для введення тексту повідомлення (
). Для відправки набраного тексту використовується кнопка
Надіслати (іконка –

).

Кнопка Налаштування (іконка –
) викликає вкладку налаштування параметрів IPтелефонії (див. п. 25.2.4 даної інструкції). Для виходу із вкладки Налаштування у головне вікно
).
Телефонія використовується кнопка Назад (іконка –

25.4. Фунціонал ISpro-Телефон
25.4.1

Робота з викликами

Базовою функцією системи ISpro-Телефон є робота з викликами:
• вихідні дзвінки;
• вхідні дзвінки;
• переадресація дзвінків;
• історія викликів та відображення пропущених дзвінків.
Принципи роботи з вхідними та вихідними дзвінками через ISpro-Телефон принципово не
відрізняються від варіантів роботи з Комплексом (через тонкий клієнт чи веб-клієнт).
Вихідний виклик може виконуватись кількома способами:
• з використанням книги контактів;
• через номер телефону контактної особи, що збережений в Комплексі;
• шляхом прямого введення номеру телефону в відповідне поле.
Під час вхідного виклику в Комплексі відкривається вікно, в якому можна прийняти
виклик, або відхилити його. У цьому ж вікні можливо виконати переадресацію виклику.
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25.4.1.1

Відеозв’язок

ISpro-Телефон при роботі з Комплексом через веб-клієнт дозволяє виконувати виклики з
підтримкою відео. Функція відеозв’язку передбачає:
• передачу потокового відео та звуку. Під час розмови користувач може вимкнути камеру
чи мікрофон (за необхідності), або завершити дзвінок;
• повідомлення користувача про вхідний відеодзвінок;
• індивідуальна налаштованість. Користувач має можливість налаштувати зручну для
себе гучність мікрофона та динаміків.
Передача відеопотоку в ISpro-Телефон підтримується кодеками: .h263, .h264, .vp8, .vp9,
.ulaw, .alaw, .opus.
Завдяки налаштуванням відеозв’язку користувач може обирати: запускати відеодзвінок,
або ж спілкуватися тільки за допомогою голосу.
25.4.1.2

Книга контактів

Для зручності користувачів у системі ISpro-Телефон передбачена можливість зв’язку за
допомогою книги контактів, де представлені номери телефонів співробітників організації,
клієнтів тощо. Ця книга доступна, як при доступі до Комплексу через тонкий клієнт, так і через
веб.
Книга контактів являє собою список, де представлена інформація про контакт: ім’я
контакту, номер / номери телефонів. Поруч з кожним контактом із книги розміщуються кнопки
для: відправки повідомлення, здійснення аудіо- чи відеодзвінка.

а)

б)

Рис. 15 – Книга контактів системи ISpro-Телефон: а) через тонкий клієнт, б) через вебклієнт
Користувач може створювати та зберігати номери телефонів в книзі контактів, а, також,
прив’язувати ці номери до конкретних контрагентів, дані яких вже міститися в Комплексі.
При роботі через веб-клієнт, новий контакт створюється у вікні Контактна особа.
Праворуч від ідентифікованого або неідентифікованого номера телефона (у блоці Лінія вкладки
Телефон) представлена кнопка Плюс (іконка – ). При натисканні лівою кнопкою миші по
кнопці , з’являється контекстне меню з варіантами вибору:
IP-ТЕЛЕФОНІЯ В КОМПЛЕКСІ
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•
•

Копіювати номер – при натисненні відбувається копіювання номера в буфер обміну;
Зберегти номер контрагента – при натисненні відкриється діалогове вікно Контактна
особа.

Рис. 16 – Створення нового контакту в книзі контактів через веб-клієнт
У вікні Контактна особа відкриється картка нової контактної особи, де заповнюються
наступні дані:
• ЄДРПОУ – вноситься код підприємства, до якого відноситься контактна особа. Поле є
обов’язковим для заповнення;
• Номер – зазначається контактний номер телефону контактної особи. Поле запевнюється
автоматично за номером телефону, біля якого відбулось натиснення кнопки
.
Передбачена можливість редагування користувачем;
• Адреса – поле необов’язкове;
• ПІБ – зазначаються прізвище, ім’я та по батькові контактної особи. Поле необов’язкове;
• Стать – зі спадаючого списку обирається стать контактної особи. Поле необов’язкове;
• Посада – поле необов’язкове;
• E-mail – поле необов’язкове;
• Коментар – поле необов’язкове.
Для збереження даних по контактній особі натискається кнопка

, в іншому

випадку – кнопка
. У разі успішного створення нової контактної особи та внесення
її даних у книгу контактів на екран буде виведене інформаційне повідомлення: Контактна особа
успішно створена. В іншому разі – Контактна особа не створена!
25.4.1.3

Історія викликів

У системі ISpro-Телефон користувачу доступний список здійснених чи пропущених
викликів – Історія викликів, при роботі як через тонкий клієнт, так і через веб.
Робота з ISpro-Телефон в десктопній версії Комплекса, передбачає, що при натисканні
кнопки виклику

відображаються 10 останніх номерів телефонів.
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Робота з ISpro-Телефон через веб-клієнт розширює можливості користувача щодо
відстеження історії викликів. Користувач, після закінчення розмови, на вкладці Історія вікна
Телефонія отримує усю необхідну інформацію по дзвінку: вхідний/вихідний або пропущений
виклик, ім'я клієнта, дата, тривалість розмови.

а)

б)

Рис. 17 – Історія викликів системи ISpro-Телефон: а) через тонкий клієнт, б) через вебклієнт
Для зручності, тип виклику позначений відповідним графічним позначенням:
•

вхідний дзвінок – піктограма

;

• вихідний дзвінок – піктограма
;
• пропущений дзвінок – піктограма червона слухавка.
На даній вкладці по кнопці можна передзвонити контактній особі.
При наявності у користувача пропущених викликів, іконка
кнопки Історія змінює
вигляд. Після того, як користувач переглянув перелік пропущених викликів, іконка кнопки
Історія змінюється на стандарту.

25.4.2

Запис розмов

Функція запису телефонної розмови доступна в системі ISpro-Телефон при роботі з
Комплексом як через тонкий, так і через веб-клієнт.
Запис розмов може відбуватись:
• автоматично, у випадку, якщо користувачем виконано відповідні налаштування (див.
п. 25.2 даної інструкції). За такого вибору, всі виклики автоматично записуватимуться і
зберігатимуться у вказану директорію;
• по натисканню кнопки Запис, що активує створення запису розмови у будь-який
момент розмови. Створений файл із записом зберігається у вказану директорію.
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УВАГА! При роботі в системі ISpro-Телефон через тонкий клієнт, місце (директорія)
зберігання файлу запису розмови вказується користувачем по натисканню на
кнопку Дискета чи прописується в налаштуваннях. При роботі через веб-клієнт,
файл запису зберігається у директорію, що визначена в налаштуваннях браузера
як папка для завантажень.
У системі ISpro-Телефон при роботі через веб-клієнт, кнопка запису має два стани:
• чорний – процес запису не активний. Кнопку можна натиснути, що запустить запис
розмови;
• червоний – процес запису активний. Натискання на кнопку призведе до припинення
запису та збереження файлу.
Генерація імені файлу запису відбувається в наступному форматі: Номер власний-Номер
іншої сторони-ДД.ММ.РР. ГГ:СС.

25.4.3

Чат

Функція чату дозволяє користувачам обмінюватись текстовими повідомленнями в середині
системи ISpro-Телефон.
При роботі через тонкий клієнт в системі ISpro-Телефон достойний функціонал обміну
повідомленнями між користувачами. Повідомлення можна відправити кількома способами:
• шляхом безпосереднього введення номера телефону у полі вводу вікна ISpro Телефон
і натисканням іконки
для розгортання спадаючого списку кнопки Піднята трубка
•

(іконка –
), обрати пункт Повідомлення;
із книги контактів. При підведенні курсору миші до контактних даних користувача, в

правій частині книги з’являється група іконок (
), потрібно обрати Повідомлення
(іконка –
) шляхом подвійного натискання лівою кнопкою миші по цій іконці.
Відкриється вікно, що дозволяє здійснювати обмін повідомленнями в системі ISproТелефон.

Рис. 18 – Обмін повідомленнями в системі ISpro-Телефон через тонкий клієнт
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У верхній частині вікна обміну повідомленнями знаходиться текст відправлених
повідомлень, у нижній – поле для вводу повідомлень та кнопка Відправити.
Якщо користувач одночасно відправляє повідомлення кільком контактним особам, тоді для
кожної такої особи, у вікні обміну повідомленнями, буде створено окрему вкладу.
Історія обміну повідомленнями, після виходу з системі ISpro-Телефон, не зберігається.
Функція чату доступна при роботі з системою ISpro-Телефон через веб-клієнт.
Чатом можна користуватись на вкладці Чат (іконка – ) вікна Телефонія.
Для відправлення вихідного повідомлення, користувач повинен:
• перейти на вкладку Чат;
• обрати контактну особу для спілкування;
• натиснути на кнопку Повідомлення (іконка –
);
•

у полі вводу (

) ввести текст повідомлення;

• натиснути кнопку Надіслати (іконка –
).
При вхідному повідомленні на екрані монітора користувача з’явиться спливаюче вікно з
ім’ям співрозмовника (якщо такий ідентифікований системою).

Рис. 19 – Обмін повідомленнями (чат) в системі ISpro-Телефон через веб-клієнт
У системі ISpro-Телефон зберігається історія переписування між користувачами.
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