
Rapporter kan skickas via e-post direkt från programmet och 
bifogas då automatiskt som PDF-fil.

3:e parts Integrering

3.e parts-aplikationer tex hotellbokningssystem kan ställa 
SQL-databasförfrågningar direkt mot databasen. 

Rapporter kan exporteras till PDF, CSV, Excel, RTF, TIFF, Webb-
arkiv

Ovan är exempel på rapporter som exporterats till Microsoft Excel 
som sedan har förädlats med diagramverktyget.

Med iPECS Statistix kopplat till ert telefonisystem, lag-
ras och bearbetas data om all in- och utgående teletra-
fik inom företaget. 

Den lagrade datan kan analyseras och dokumenteras 
på detaljnivå. Informationen kan användas för debite-
ring internt/externt eller som beslutsunderlag för bätt-
re personalhantering m.m. 

Kvalitetssäkra ditt telefonsystem 
med iPECS Statistix
iPECS Statistix är programmet som ger full kontroll över din 
telefoni. Programmet gör att flera kan dela på en växel, den 
skapar även underlag för att dela upp kostnader mellan olika 
avdelningar inom företaget. iPECS Statistix ger en mängd ty-
per av information, tex hur många samtal som besvaras av 
telefonist, hur många samtal som är till direktnummer, hur 
ofta samtal vidarekopplas innan det blir besvarat. Genom 
detaljerade debiteringsunderlag är det ingen risk att man 
glömmer bort att debitera en kund eller uppdragsgivare för 
utförda tjänster.

Ordning och reda med iPECS Statistix

Med iPECS Statistix flexibla rapportmöjligheter kan du enkelt 
skapa utskrifter med ett stort urval av parametrar.

Olika parametrar kan kombineras för att ge ett mer specifikt urval.

Valbara parame-
trar

Exempel på sortering av 
resultat

Tidsperiodisering i 
rapport

•	Anknytning
•	Påringd anknytning
•	Påringd ACD-grupp
•	Från anknytning
•	Till anknytning
•	Slaget nummer
•	A Nummer
•	Typ

•	In tid
•	In väntetid
•	In antal
•	Obesvarade tid
•	Obesvarade Väntetid
•	Obesvarade samtal/tid samtal
•	Kostnad

•	År / Kvartal / Månad
•	Vecka
•	Dag
•	Timme
•	Halvtimme
•	Kvart
•	Minut
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Licencia Telecom AB
Licencia grundades 1980 och har som affärsidé att utveckla, marknadsföra 
och sälja telekommunikationslösningar till företag och organisationer. Företa-
get erbjuder ett brett sortiment av telekommunikationsprodukter i Sverige. I 
produktportföljen erbjuds traditionella växlar, IP-växlar, virtuella växlar, egen-
utvecklade programvaror för datortelefoni och talsvarssystem. 

Licencia säljer sina produkter via ett 60-tal återförsäljare runt om i landet. 
Företaget har kontor i Sollentuna.

Ericsson-LG
Ericsson-LG bildades 2010 genom att telekomtillverkaren Ericsson förvärvat 
Nortels majoritetsandelar i samriskbolaget LG-Nortel. Bolaget hade 2009 
1300 anställda och omsatte omkring 650 miljoner USD. Från och med mars 
2012 äger Ericsson 75 procent av aktierna i Ericsson-LG.

Grundkonceptet håller lika bra idag
Vi fortsätter att vara den som vill föra in användaren i centrum av 
tekniken. Det gör att vi på Licencia fortsätter att tro starkt på vårt 
grundkoncept, dvs lätthanterlighet och självklar förståelse för slutan-
vändarens användningssätt. 

Kompetensutvecklingen fortsätter kontinuerligt både externt och 
internt för våra duktiga medarbetare. Med dessa människor, en 
framtidsinriktad produktportfölj och en stark finansiell ställning är vi 
mycket väl rustade för att möta våra kunders behov och framtiden på 
ett framgångsrikt sätt.

Vår strävan är att fortlöpande utveckla och förbättra 
våra produkter. Vi förbehåller oss därför rätten att utföra 
ändringar utan föregående meddelande. 

Ref. nr: ipecs-statistix-140301-SE-1.

Grafer
iPECS Statistix ger en mängd typer av information som kan 
uttryckas i form av grafer. Det kan gälla samtalsflöden, arbet-
stoppar, växelkapacitet, kostnader m.m. Programmet kan tex 
ge er information om ni behöver omdisponera arbetskraft för 
att bibehålla en god telefonservice.

Delar ni telefonväxel?

iPECS Statistix skapar underlag för att dela upp kostnader 
mellan företag, avdelningar eller kostnadsställen. 

Hur fördelningen ser ut bestämmer ni själva, exakt kostnads-
fördelning eller procentuellt utnyttjande. 

Låt företagen eller avdelningarna dela på utgående linjer så 
maximerar ni utnyttjandet av varje linje.

Samtalskostnad

Samtalskostnad beräknas utifrån riktnummerdatabaser som 
omfattas av nationella och internationella riktnummer. Uti-
från databaserna kan ni definiera och lägga in egna kost-
nadsmallar.

Samtalspriser

Tabeller byggs för att motsvara tariffer från de nätoperatörer 
som ni använder er av. Dessa kan uppdateras enkelt via rikt-
nummerdatabas som distrubueras via e-post.

Ovan är exempel på rapport för ACD-grupp.

Ovan är exempel på rapport av logg på anknytningar.


