
KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ

RAPORLAMA



GELEN ÇAĞRI SÜRESİ RAPORU
Çağrı Merkezine gelen çağrılarla yapılan görüşmelerin süreleri, 

belirtilen zaman aralığına göre bu rapordan görülebilmektedir. 

Rapor hazırlanırken aynı rapor sorgu parametreleri 

kullanılabilmektedir.

Rapor sonunda; seçilen zamana göre çağrıların “Bekleme”, 

“Konuşma” ve ”Toplam” süreleri görülebilmektedir, “Tamamlanmış 

Çağrı Sayısı” ve bunun seçilen zaman aralıklarında “Karşılanma 

Oranları” izlenebilmektedir.

GELEN ÇAĞRI SAYISI RAPORU
Çağrı Merkezine gelen çağrıların, belirtilen zaman aralığına göre 

dağılımları bu rapor ile görülebilmektedir. Rapor çekilirken; 

başlama zamanı, bitiş zamanı, gösterge türü ve saat aralığı gibi 

rapor sorgu parametreleri kullanılarak filtreleme 

yapılabilmektedir.

KAREL IP MERKEZİ ÇÖZÜMÜ KULLANAN 
İŞLETMELER, AYRINTILI RAPORLAMALAR 
SAYESİNDE, ÇAĞRI MERKEZİNİN VE 
OPERATÖRLERİN PERFORMANSLARINI 
TAKİP EDEBİLİYOR, VERİMLİLİĞİ 
YÜKSELTEBİLİYOR.

GELEN ÇAĞRI RAPORLARI



GELEN ÇAĞRI ÖZETLERİ RAPORU
Çağrı Merkezine gelen çağrılar, “Bağlanan”, “İptal Edilen” ve 

“Aktarılan” olarak, aynı sorgu parametreleri kullanılarak bu 

raporda görülebilmektedir.

Aşağıda örnek bir rapor verilmiştir. Bu rapora göre saat 12:00 ve 

13:00 arasında toplam 49 çağrı gelmiş olup 40 adeti bağlanmış 

(Operatöre aktarılan) 9 adeti iptal olmuştur. Aktarılan bir çağrı 

bulunmamaktadır.



İPTAL DETAY RAPORU
Çağrı Merkezine gelen iptal olmuş çağrılara yönelik daha detaylı 

bilgilere bu rapor ile erişilebilmektedir.

Bu raporda; aramanın zamanı, hangi kuyrukta iptal olduğu 

kuyrukta ne kadar süre beklediği ve kuyruğa girerken ve çıkarken 

kaçıncı sırada bulundukları bilgisine erişilebilmektedir.

İPTAL NUMARA LİSTESİ RAPORU
Çağrı Merkezine gelen çağrılardan hangilerinin iptal olduğu, 

toplam bekleme sürelerinin ne olduğu ve arama sayıları, belirtilen 

zaman aralığına göre bu rapordan alınabilmektedir.

Başlama zamanı, bitiş zamanı, kuyruklar, arayan bilgisi, beklediği 

süre, geri arananlar, geri aranmayanlar ve görüşülemeyenler gibi 

çeşitli sorgu parametreleri ile rapor ihtiyaçlara göre                                  

filtrelenebilmektedir.

Aşağıdaki örnek raporda; sonu 42 ile biten numaranın rapor alınan 

aralıkta çağrı merkezini toplam 7 kere aradığı ve bu 7 aramanın 

sonucunda toplam 13:09 dk beklediği görülebilmektedir. 

Durum kolonunda ise bu numaranın çağrı merkezi tarafından geri 

aranıp aranmadığını görülebilmektedir. 

Sonu 73 ile biten numara rapor alınan aralıkta çağrı merkezini 1 

kere aramış ve bu aramanın sonucunda toplam 01:46 dk beklediği 

gözlenmektedir. Bu numaranın çağrı merkezi tarafından geri 

aranmadığı da yan sütundan anlaşılabilmektedir

.

İPTAL ÇAĞRI RAPORLARI İLE
KAÇAN ÇAĞRI ANALİZLERİ YAPILABİLİYOR.
ÇAĞRI MERKEZLERİNİN PERFORMANSI
YÜKSELTİLEBİLİYOR.

İPTAL ÇAĞRI RAPORLARI



farklı operatörlerin görevlendirilmesi gerekiyorsa, kuyruk 

mantığının kullanılması kaçınılmazdır.  

Karel IP Çağrı Merkezi ile kuyruklara ilişkin de detaylı raporlar 

alınabilmektedir.

KUYRUĞA GELEN ÇAĞRILAR RAPORU
Çağrı Merkezine gelen çağrıların, seçilen kuyruklara göre dağılımı 

bu rapor ile görülebilmektedir.

Rapor sorgusu yapılırken; başlama zamanı, bitiş zamanı, kuyruk 

seçimi, saat aralığı ve gösterge türü (raporların hangi periyodlarla 

gösterileceği) parametreleri kullanılabilmektedir.

İPTAL ARAMA ÖZETİ RAPORU
Çağrı Merkezine gelen iptal çağrılara yönelik yapılan geri aramalar 

özet tablo olarak görülmek isteniliyorsa bu rapor kullanılabilmektedir.

Aşağıdaki örnekte; toplam 17 iptal çağrıdan 13 tanesinin geri 

aranıp 4 tanesinin aranmadığı görülmektedir.

Çağrı merkezlerinde, gelen çağrı tiplerine veya içeriklerine göre 
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KUYRUK UZUNLUĞU RAPORU
Çağrı Merkezini arayanların, belirlenen kuyruklarda en fazla 

kaçıncı sıraya düştüklerini görmek için bu rapor kullanılmaktadır.

Aşağıdaki örnek raporda saat 12:00-13:00 arasında, kuyruk 

uzunluğunun 3’e çıktığı, bu zaman diliminde 9 operatörün hizmet 

verdiği, 80 çağrıya cevap verilip, 17 çağrının iptal olduğu                       

görülmektedir.

KUYRUKTA BEKLEME SÜRESİ RAPORU
Bu rapor ile çağrı merkezini arayanların kuyrukta bekleme süreleri 

izlenebilmektedir.

Aşağıdaki örnek raporda, gelen 697 çağrının 642 tanesinin 0-20sn 

arasında cevaplandığı, 0-20 sn arasında 55 tanesi iptal durumuna 

düştüğü görülebilmektedir.  

KUYRUK RAPORLARININ ANALİZİ İLE
DARBOĞAZ OLUŞAN NOKTALAR
TESPİT EDİLEBİLİYOR. HATTA BEKLEME 
SÜRELERİ KISALTILARAK MÜŞTERİ 
MEMNUNİYET SEVİYELERİ ARTTIRILABİLİYOR.

KUYRUK RAPORLARI
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arasında cevaplandığı, 0-20 sn arasında 55 tanesi iptal durumuna 

düştüğü görülebilmektedir.  

KUYRUK ÖZETLERİ RAPORU
Çağrı Merkezinde tanımlanmış olan kuyruklara ait belirlenen 

zaman aralığına göre özet bilgileri görmek için bu rapor 

kullanılmaktadır.

Aşağıdaki örnekte saat 8:00-9:00 arasında Toplam 4 çağrının 

geldiği, bunların hepsine cevap verildiği, en az bekleyenin 3sn, en 

çok bekleyenin ise 8sn beklediği, ortalama beklemenin 4 sn 

olduğu, bu 4 konuşma için ortalama konuşmanın 1:29 dk, en uzun 

konuşmanın 2:54 dk, en kısa konuşmanın 00:24 sn olduğu gösterilme-

ktedir. 

Yine Kuyrukta minimum ve maksimum süre bekleyenler ve 

ortalama bekleme süreleri bu raporda yer almaktadır.



MOLA KAYITLARI RAPORU
Çağrı Merkezi Operatörlerinin almış oldukları molalarla ilgili 

bilgileri görmek için bu rapor kullanılmaktadır. 

Operatörün adı, mola başlangıç ve bitiş zamanları, izin verilen mola 

süresi ve eğer aşıldıysa aşılan süre bu raporda gösterilmektedir.

Çağrı merkezinde çalışan operatörlerin çağrı performanslarını, 

mola durumlarını, belirli zaman dilimindeki eylem detaylarını 

görebilmek ve görüşme kayıtlarını dinleyebilmek için  Karel IP 

Çağrı Merkezinin operatör raporları kullanılabilmektedir.

GELEN ÇAĞRI SAYISI RAPORU
Çağrı Merkezine gelen çağrıların operatör bazında cevaplanmaları, 

konuşma süreleri gibi bilgilerini görmek için bu rapor 

kullanılmaktadır.

Rapor sorgusu için; başlama zamanı, bitiş zamanı, kuyruk seçimi, 

saat aralığı ve operatör seçim parametreleri filtreleme için 

kullanılabilmektedir.

Aşağıda verilen örnek raporda; Bülent Tekin isimli operatörün 4 

gelen çağrıyı cevapladığı, 2 çağrıya cevap vermediği,  1 adet de 

Giden çağrı yaptığı görülüyor. Aynı raporda toplam, ortalama ve 

maksimum konuşma süreleri de belirtilmektedir.

OPERATÖR RAPORLARI İLE ÇAĞRI MERKEZİ 
ÇALIŞANLARININ PERFORMANSLARI TAKİP 
EDİLEBİLİYOR, İŞ YOĞUNLUKLARI 
DENGELENEBİLİYOR.

OPERATÖR RAPORLARI 



OPERATÖR KAYITLARI RAPORU
Çağrı Merkezi Operatörlerinin yapmış oldukları çağrılara ait ses 

kayıt dosyalarına bu rapordan ulaşılabilmektedir.

Çağrı Zamanı, Operatör Adı, Kuyruk Adı, Arayan veya Aranan 

Telefon No, ÇağrınınTürü (Gelen veya Giden), Kimin tarafından 

çağrının kapatıldığı bilgisi, Toplam Konuşma Süresi bu raporda 

gösterilmektedir.

OPERATÖR ÖZETLERİ RAPORU
Çağrı Merkezi Operatörlerine ilişkin özet bilgileri almak için bu 

rapor kullanılmaktadır. Raporda, operatörlerin yapmış oldukları 

çağrılar, konuşma süreleri, mola süreleri ve sisteme giriş-çıkış 

zamanları yer almaktadır. Aşağıdaki örnekte Canan Aslan isimli 

operatörün saat 8:00-9:00 arasında 1 kere 41:51 dk süren bir 

oturum açtığı ve bu oturumu sırasında toplam 2 çağrıya cevap 

vererek toplamda 11:10 dk konuşma gerçekleştirdiği görülüyor.



OPERATÖR VERİMLİLİK RAPORU
Bu raporda, operatörlerin seçilen zaman ve kuyruklar için                      

verimlilikleri gösterilmektedir. Verimlilikle, bir operatörün toplam 

konuşma süresi, oturumun açık olduğu süreye bölünerek 

bulunmaktadır. Katkı verimliliği ise o operatörün üye olduğu 

kuyruktaki konuşmaların ne kadarını yaptığını göstermektedir.

 

Toplam 4 saat oturumunu açık tutan bir operatör, bu 4 saatin 1 

saatini müşteriyle konuşarak geçirdiyse verimliliği %25 olmaktadır.

 

Bir kuyrukta 100 dakikalık bir konuşma yapılmaktadır ve bu 

konuşmaların 30 dakikasını 1 operatör yapıyorsa katkı verimliliği 

%30 olarak hesaplanmaktadır.

OPERATÖR DIŞ ARAMA RAPORU
Bu raporda çağrı merkezi operatörlerinin gün içinde hangi 

dahiliden, hangi numarayı, toplam ne kadar süre aradıkları               

gösterilmektedir.

OPERATÖR EYLEM DETAYI RAPORU
Bu raporda Operatörün çağrı merkezi yazılımında yaptığı 

faaliyetler detaylı bir şekilde raporlanmaktadır. Gelen raporda 

sırasıyla Eylem Zamanı, Operatör Adı, Eylem Adı, Telefon 

Numarası ve Konuşma Süresi gösterilmektedir.

OPERATÖR RAPORLARI 



İŞARET OPERATÖR SAYILARI RAPORU
İşaret kriteri bazında operatörlerin yapmış oldukları işaretlemeleri 

görmek için bu rapor kullanılmaktadır.

Karel IP Çağrı Merkezi Çözümü ile operatörlerin yapmış oldukları 

görüşmelerdeki konular da raporlanabilmektedir.

İŞARET GENEL DAĞILIMI RAPORU
Çağrı Merkezi Operatörleri tarafından belirlenen işaret kriterlerine 

göre yapmış oldukları işaretlemeleri görmek için bu rapor 

kullanılmaktadır.

Grup bazlı ve grubun içerisinde işaret bazlı detaylı rapor alabilme 

imkanı da sunulmaktadır.

İŞARET RAPORLARI İLE GÖRÜŞMELER 
SIRASINDA MÜŞTERİLERDEN TOPLANAN 
BİLGİLERİN ANALİZLERİ 
GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİYOR, BİLGİLERİN FAYDAYA 
DÖNÜŞMESİ SAĞLANABİLİYOR.

İŞARET RAPORLARI



Bu raporda, yapılan kampanya dış aramalarının; kampanya 

başlangıç-bitiş tarihleri, toplam listedeki müşteri sayısı, bunlardan 

ulaşılanlar, ulaşılamayanlar ve tekrar aranacakların sayı ve 

yüzdeleri gösterilmektedir.

IVR RAPOLARI İLE MÜŞTERİLERİN MENÜLERİ 
KULLANIM ALIŞKANLIKLARI ANALİZ 
EDİLEBİLİYOR, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ 
YÜKSELTECEK IVR DÜZENLEMELERİ 
YAPILABİLİYOR.

KAMPANYA RAPORLARI



Bu raporda, yapılan kampanya dış aramalarının; kampanya 

başlangıç-bitiş tarihleri, toplam listedeki müşteri sayısı, bunlardan 

ulaşılanlar, ulaşılamayanlar ve tekrar aranacakların sayı ve 

yüzdeleri gösterilmektedir.

DETAYLI KUYRUK RAPORU 
Bu rapor outbound aramaların aktarıldığı kuyrukların detaylı 

raporunu göstermektedir. Detaylı Kuyruk raporu, Kuyruk Özetleri 

raporunun çok benzeri olup, dış arama modülünün aktardığı 

kuyruklar üzerinde raporlama yapılmaktadır.

ARANAN NUMARA DETAYI RAPORU
Bu raporda, kampanya tarafından arama yapılmış numaraların 

sonuç detayları gösterilmektedir. Raporda; aranmış olan numara, 

müşteri listesinde kayıtlı isim, o numaraya ait son detay kodu ve 

eğer ulaşıldıysa konuşma yapan operatör ismi gösterilmektedir.

KAMPANYA ERİŞİM RAPORU 
Raporda, seçilen kampanya için arama yapılan listedeki 

numaraların erişilme durumu gösterilmektedir.

 

Aşağıdaki örnekte “Normal Kampanya” isimli kampanyanın, farklı 

tarihlerde yapılan aramaları ve bunlara karşı düşen sonuçları 

gösterilmektedir.

OTOMATİK ARAMA RAPORLARI



İŞARET OPERATÖR SAYILARI RAPORU
İşaret kriteri bazında operatörlerin yapmış oldukları işaretlemeleri 

görmek için bu rapor kullanılmaktadır.

Karel IP Çağrı Merkezi Çözümü ile operatörlerin yapmış oldukları 

görüşmelerdeki konular da raporlanabilmektedir.

İŞARET GENEL DAĞILIMI RAPORU
Çağrı Merkezi Operatörleri tarafından belirlenen işaret kriterlerine 

göre yapmış oldukları işaretlemeleri görmek için bu rapor 

kullanılmaktadır.

Grup bazlı ve grubun içerisinde işaret bazlı detaylı rapor alabilme 

imkanı da sunulmaktadır.

İSTANBUL ANKARA İZMİR
T 0 212 355 58 00
F 0 212 275 40 01
istanbul@karel.com.tr

T 0 312 293 01 00
F 0 312 267 21 05
ankara@karel.com.tr

T 0 232 445 55 55
F 0 232 441 73 73
izmir@karel.com.tr

T 0 242 323 13 13
F 0 242 323 09 83
antalya@karel.com.tr

T 0 224 244 74 84
F 0 224 244 98 00
bursa@karel.com.tr

T 0 432 214 00 30
F 0 432 214 03 60
van@karel.com.tr

ANTALYA BURSA VAN

www.karel.com.tr
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