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Call Notes
Specifieke informatie verzamelen
geïntegreerd in de Operator

Call notes
Omschrijving Call notes
De Call Notes is een add-on in de webapplicatie Operator. Deze dient geactiveerd worden door Vtel.
Met Call notes kunt u handmatig tijdens een actief gesprek of automatisch na een inkomend gesprek
van een wachtrij, gesprekskenmerken toevoegen door middel van een vooraf gedefinieerde
vragenlijst. Deze kan verschillend zijn per wachtrij. De verzamelde informatie kan worden opgeslagen in
een database en bijvoorbeeld toegevoegd worden aan de Reporter.

Inloggen
Om gebruik te kunnen maken van de webapplicatie Operator dient u in te loggen. Open een
webbrowser (Wij adviseren gebruik te maken van de browsers Chrome of Firefox) en open de link
operator.vtel.nl.

Om in te loggen heeft u nodig:
   Gebruikersnaam, heeft u ontvangen van Vtel
   Wachtwoord, door u gekozen
Indien u geen gebruikersnaam of wachtwoord heeft ontvangen
dient u contact op te nemen met uw systeembeheerder of Vtel
telecom op support@vtel.nl of 088 4 800 911.

Nu bent u ingelogd in de applicatie Operator

Handleiding Call notes versie 0,1

Call notes HANDMATIG
Om Call notes handmatig te activeren, drukt u tijdens of binnen 5 seconden na beëindigen van een
gesprek op het icoon

Er verschijnt een nieuw tabblad waarin de vooraf gedefinieerde vragenlijst staat.

Call notes AUTOMATISCH
Per wachtrij kan er, voor inkomende oproepen, ingesteld worden of er na het beëindigen van een
gesprek automatisch een pop-up komt met de vooraf gedefinieerde vragenlijst (=kenmerkengroep).
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Opties vragenlijst
Vooraf kunnen er meerdere type vragen gedefinieerd worden. Deze worden door Vtel of een bevoegd
persoon binnen uw organisatie ingevoerd.

•   Willekeurige tekst
Hier kunt u de vraag met een willekeurige tekst beantwoorden.

•   Vraag met ja of nee
Indien u deze aanvinkt, bevestigt u de vraag die erboven of naast staat.

•   Vul een nummer in
Hier kunt u alleen nummers invullen, bijvoorbeeld een telefoonnummer.

•   Datum en tijd
Hier kunt een datum of tijd invullen of selecteren.

Gebruik het kalender-symbool om een datum te kiezen en het klok-symbool om een tijdstip aan te
duiden.

•   Lijst met opties
Hier kunt u één van de vooraf gedefinieerde opties kiezen.
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Zodra u op de balk klikt komen de opties tevoorschijn. Na het kiezen ziet u in de balk
welke optie er gekozen is.

•   Lijst met meerdere opties
Hier kunt u meerdere van de vooraf gedefinieerde opties kiezen. Wanneer u op één van de opties
aanklikt komt er een vinkje er achter te staan.

Zodra u op de balk klikt komen de opties tevoorschijn.

Indien er een optie is aangevinkt komt er een vinkje achter te staan. Na het kiezen ziet u in de balk
welke opties er gekozen zijn.
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