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Você deve ter relatórios de exibição ou permissões de 
Super Administrador.

Faça login em https://my.jive.com/cr

 

Clique no relatório que você deseja visualizar no menu 
de navegação principal Relatórios de chamadas.

Relatório de atividades do usuário: Essa guia fornece 
atividade de chamada para cada usuário. Clique 
em um usuário para visualizar um log detalhado 
de cada chamada de e para o usuário selecionado. 
Cada entrada mostra informações específicas de uma 
chamada individual - com quem, quando aconteceu, 
quem iniciou a chamada e quanto tempo durou.

clique aqui para acessar o link

Relatórios de chamadas é o campo dentro da plataforma do 
PBX onde ficam armazenados todo o histórico das ligações.
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Para acessar os relatórios de chamadas:

https://my.jive.com/cr
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Relatório de atividades de número de telefone: Essa 
guia fornece atividade de chamada da perspectiva 
de seus números de telefone do Jive. Clique em 
uma entrada para visualizar um registro detalhado 
de cada chamada de e para o número de telefone 
Jive selecionado. Cada entrada mostra informações 
específicas de uma chamada individual - com quem, 
quando aconteceu, quem iniciou a chamada e quanto 
tempo durou. 
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06 Relatório de atividades do chamador: Essa guia fornece 
atividade de chamada da perspectiva do chamador 
externo. Clique em uma entrada para visualizar um 
registro detalhado de cada trecho de chamada de e 
para o número de chamada selecionado. 
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A exportação de um relatório de chamadas permite fazer o 
download de uma planilha (.csv) com uma lista completa dos 
seus números de telefone ou usuários do Jive e seus detalhes 
de chamada correspondentes no período selecionado. As 
linhas exportadas corresponderão aos dados no relatório 
online. O arquivo exportado também preservará a ordem 
de classificação e todos os filtros aplicados.

Clique no relatório que você deseja visualizar no menu 
de navegação principal Relatórios de chamadas.

Clique em Exportar no canto superior direito.

Abra o arquivo Excel em sua pasta de Downloads.
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Como exportar um relatório de chamada?



cemexecutive.com.br
atendimento@cemexecutive.com.br

0800 404 4421

Connected 
with evolution

https://cemexecutive.com.br
mailto:atendimento%40cemexecutive.com.br?subject=

