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O relatório de chamadas (Call Reports) é uma ferramenta poderosa 
que gera análises detalhadas e principais indicadores de desempenho 
(KPI) para todas as chamadas tratadas pelo sistema do cliente. Com 
esses dados, eles podem avaliar rapidamente suas operações e fazer 
alterações na equipe ou nos procedimentos.

• Navegadores suportados;

• Relatórios de chamadas 
de acesso;

• Relatório de resumo;

• Relatório de Atividade     
do Usuário;

• Resumo da Atividade      
do Usuário;

• Detalhes da atividade      
do usuário;

• Detalhes da Exportação; 

• Relatório de atividades de 
número de telefone; 

• Resumo da atividade      
do número de telefone;

• Detalhes da atividade     
do número de telefone; 

• Detalhes da Exportação; 

• Relatório de atividades do 
chamador;

• Resumo da atividade      
do chamador;

• Detalhes da atividade     
do chamador; 

• Exportar Relatório;

• Definições de Disposição.

Relatórios de chamadas
(Call Reports)

• Últimas 2 versões do Google 
Chrome (recomendado);

• Últimas 2 versões do     
Mozilla Firefox;

• Versão atual Safari;

• Últimas 2 versões do 
Microsoft Edge;

• Internet Explorer 11              
e superior.

Navegadores Suportados
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Para acessar os Relatórios de chamadas do Jive, o usuário deve 
ter relatórios de visualização ou permissões de superadministrador 
concedidas a eles por um administrador do sistema.

Vá para.Etapa 1

Digite seu JiveID - Avançar.Etapa 2

Digite sua Senha - Entrar.Etapa 3

Relatórios de Chamadas de Acesso

Selecione o relatório que você deseja visualizar no menu 
de navegação principal “Relatórios de chamadas”.

Etapa 4

http://jive.com/resources/support_page/administration/permissions/manage-reporting-permissions/
http://jive.com/resources/support_page/administration/permissions/manage-super-admins/
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Essa guia fornece um rápido detalhamento da atividade de chamada, 
no sistema do cliente, para identificar quaisquer tendências. Ao 
analisar o volume de chamadas, eles podem ver a eficácia de uma 
campanha, entender picos nas chamadas ou ver quais dias e horários 
têm maiores necessidades de pessoal.

Selecione os tipos de chamada, na parte inferior, para exibir/ocultar 
os gráficos de linhas.

Relatórios de Resumo

• Tempo total de conversação: 
Número total de minutos 
que os usuários estavam em 
chamadas.

• Volume total de chamadas: 
Número total de chamadas 
de entrada e saída.

• Tempo médio de conversação: 
Número médio de minutos 

que os usuários estavam em 
uma chamada.

• Repartição de chamadas: 
Número total de todas,           
por tipo (de entrada, saída, 
ligação gratuita e chamadas 
enviadas para o correio de 
voz).
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Essa guia fornece atividade de chamada para cada usuário. Esses 
números específicos de usuário e de alto nível podem servir como 
um bom ponto de partida para determinar o desempenho dos 
funcionários ou oportunidades de treinamento. Por padrão, os 
resultados são classificados por duração total, potencialmente 
colocando os usuários mais produtivos no topo.

Selecione os títulos das colunas para classificar os dados da tabela 
ou insira os critérios de pesquisa (número de telefone, nome ou 
subconjunto de números) para encontrar os dados necessários. Você 
pode adicionar vários parâmetros de pesquisa para restringir ainda 
mais seus resultados.

Relatório de Atividade do Usuário

Resumo da Atividade do Usuário

• Nome de Usuário: Usuário 
associado aos dados da 
chamada. Clique em um 
usuário para visualizar o 
resumo de suas atividades.

• Volume total de chamadas: O 
número total de chamadas de 
e para o usuário.

• Volume de entrada: O número 

total de chamadas para o 
usuário.

• Volume de saída: O número 
total de chamadas do 
usuário.

• Duração total: A quantidade 
total de tempo (hh: mm: ss) 
em que o usuário esteve em 
chamadas.
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• Duração de entrada:                 
A quantidade total de tempo 
(hh: mm: ss) em que o 
usuário esteve em chamadas 
de entrada.

• Duração de saída:                   
A quantidade total de tempo 
(hh: mm: ss) em que o 
usuário esteve em chamadas 
de saída.

• Duração média: Duração total 
dividida pelo volume total de 
chamadas.

Essa visualização fornece um log detalhado de cada chamada de 
e para o usuário selecionado. Cada entrada mostra informações 
específicas de uma chamada individual - com quem estava, quando 
aconteceu, quem iniciou a chamada e quanto tempo durou.                 
Além disso, os widgets de estatística exibem totais de chamadas                 
e estatísticas agregadas para o período selecionado e parâmetros 
de pesquisa.

Selecione os títulos das colunas para classificar os dados da tabela 
ou insira os critérios de pesquisa (número de telefone, nome ou 
subconjunto de números) na barra de pesquisa.

Detalhes da Atividade do Usuário
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• De: Número de telefone que 
iniciou a chamada.

• Para: Número de telefone que 
recebeu a chamada. 

• Hora de início: Data e hora em 
que a chamada foi iniciada. O 
fuso horário corresponde ao 
fuso horário do seu navegador. 
Os dados exportados exibem 
dados nos fusos horários locais 
e GMT para facilitar o consumo.

• Tempo de atendimento: Data 
e hora em que a chamada foi 
atendida. 

• Hora de término: Data e 
hora em que a chamada foi 
encerrada. 

• Duração: Tempo total desde o 
momento em que a chamada foi 
atendida até o final da chamada. 

• Disposição: Resultado da 
chamada. 

• Direção da chamada: Define se 
a chamada foi de entrada ou de 
saída para a linha do usuário.

A exportação de relatórios de atividades de números de telefone 
permite que o cliente faça o download de uma planilha (.csv), com 
uma lista completa dos números de telefone do Jive e os detalhes 
da chamada correspondente, 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.

1. Selecione EXPORTAR, no canto superior direito.

2. Abra o arquivo .csv, no arquivo de downloads.

Ao visualizar seu arquivo exportado, você encontrará duas colunas 
por cada coluna de data / hora na exibição online; existe uma coluna 
no UTC e outra no seu fuso horário local.

Detalhes da Exportação
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Essa guia fornece atividade de chamada da perspectiva dos 
números de telefone do Jive do cliente. Esses detalhes específicos 
de número e alto nível podem servir como um excelente recurso 
para os gerentes que precisam entender o roteamento do volume de 
chamadas, através de seus números de telefone, para várias equipes 
de vendas e suporte. Por padrão, os resultados são classificados         
por duração total, colocando seus números de telefone Jive mais 
ativos no topo.

Relatório de Atividades de Número de Telefone

• Número de telefone: Número 
de telefone Jive associado 
aos dados da chamada. 
Clique em um número para 
visualizar o resumo da 
atividade.

• Volume total de chamadas: O 
número total de chamadas de 
e para o número de telefone 
do Jive.

• Volume de entrada: O número 
total de chamadas para o 
número de telefone do Jive.

• Volume de saída: O número 
total de chamadas do número 
de telefone do Jive.

• Duração total: A quantidade 
total de tempo (hh: mm: ss) 
em que o número de telefone 
do Jive interagiu com 
qualquer número ou ramal. 

• Duração de entrada: A 
quantidade total de tempo 
(hh: mm: ss) que qualquer 
número de telefone ou ramal 
chamou e interagiu com um 
número de telefone do Jive.
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• Duração de saída: A 
quantidade total de tempo 
(hh: mm: ss) que um número 
de telefone do Jive chamou e 
interagiu com outros números 
de telefone ou ramais.

• Duração média: A duração 
total dividida pelo volume 
total de chamadas.

Essa visualização fornece 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 estava, quando aconteceu, quem iniciou a chamada e quanto 
tempo durou. Além disso, os widgets de estatística exibem totais 
de chamadas e estatísticas agregadas para o período selecionado e 
parâmetros de pesquisa.

Selecione os títulos das colunas para classificar os dados da tabela 
ou insira seus critérios de pesquisa (número de telefone, nome ou 
subconjunto de números), na barra de pesquisa.

Detalhes da Atividade do Número de Telefone
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• De: Número de telefone que 
iniciou a chamada.

• Para: Número de telefone que 
recebeu a chamada. 

• Hora de início: Data e hora 
em que a chamada foi 
iniciada. O fuso horário 
corresponde ao fuso horário 
do seu navegador. Os dados 
exportados exibem dados nos 
fusos horários locais e GMT 
para facilitar o consumo.

• Tempo de resposta: Data         
e hora em que a chamada   
foi atendida.

• Hora de término: Data e 
hora em que a chamada foi 
encerrada. 

• Duração: Tempo total desde o 
momento em que a chamada 
foi atendida até o final da 
chamada. 

• Disposição: Resultado da 
chamada. 

• Direção da chamada: Define 
se a chamada foi de entrada 
ou de saída para a linha do 
usuário.

A exportação de relatórios de atividades de números de telefone 
permite que o cliente faça o download de uma planilha (.csv) com 
uma lista completa dos números de telefone do Jive e os detalhes 
da chamada correspondente 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.

1. Selecione EXPORTAR, no canto superior direito.

2. Abra o arquivo .csv, no arquivo de downloads.

Ao visualizar seu arquivo exportado, você encontrará duas colunas 
por cada coluna de data / hora na exibição online; existe uma coluna 
no UTC e outra no seu fuso horário local.

Detalhes da Exportação
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Essa guia fornece atividade de chamada da perspectiva do chamador 
externo. Esses relatórios específicos de chamadas podem servir 
como um excelente recurso para os gerentes de vendas, suporte ao 
cliente e experiência do cliente para visualizar as interações que suas 
equipes estão tendo com esses números de telefone. Por padrão, os 
resultados são classificados por duração total, colocando os números 
de telefone mais ativos (chamadas de entrada e saída) no topo.

Selecione os títulos das colunas para classificar os dados da tabela 
ou insira os critérios de pesquisa (número de telefone, nome ou 
subconjunto de números) para encontrar os dados necessários. Você 
pode adicionar vários parâmetros de pesquisa para restringir ainda 
mais os resultados.

Relatório de Atividades do Chamador

Resumo de Atividades do Chamador

• Número de chamador: 
Número de telefone que não é 
do Jive associado aos dados 
da chamada. Clique em um 
número para visualizar o 
resumo da atividade.

• Volume total de chamadas: O 
número total de chamadas de 
um número de telefone que 
não é do Jive para qualquer 
número ou ramal do Jive.
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• Volume de entrada: O número 
total de chamadas de um 
número de telefone que não 
é do Jive para qualquer 
número ou ramal do Jive.
Volume de saída: O número 
total de chamadas para um 
número de telefone não Jive 
de qualquer número ou ramal 
do Jive.

• Duração total: A quantidade 
total de tempo (hh: mm: 
ss) em que um número de 
telefone que não é do Jive 
interagiu com qualquer 
número de telefone do Jive.

• Duração de entrada: A 
quantidade total de tempo 
(hh: mm: ss) em que um 
número de telefone que não é 
do Jive ligou e interagiu com 
qualquer número de telefone 
do Jive.

• Duração de saída: A 
quantidade total de tempo 
(hh: mm: ss) que qualquer 
número de telefone do Jive 
ligou e interagiu com um 
número de telefone que não é 
do Jive.

• Duração média: A duração 
total dividida pelo volume 
total de chamadas.

Essa visualização fornece um registro detalhado de cada trecho de 
chamada de e para o número de chamada selecionado. Cada entrada 
mostra informações específicas de uma chamada individual; com 
quem estava, quando aconteceu, quem iniciou a chamada e quanto 
tempo durou. Além disso, os widgets de estatística exibem totais 
de chamadas e estatísticas agregadas para o período selecionado e 
parâmetros de pesquisa.

Selecione os títulos das colunas para classificar os dados da tabela 
ou insira seus critérios de pesquisa (número de telefone, nome ou 
subconjunto de números), na barra de pesquisa.

Detalhes de Atividades do Chamador
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• De: Número de telefone que 
iniciou a chamada.

• Para: Número de telefone que 
recebeu a chamada. 

• Hora de início: Data e hora 
em que a chamada foi 
iniciada. O fuso horário 
corresponde ao fuso horário 
do seu navegador. Os dados 
exportados exibem dados nos 
fusos horários locais e GMT 
para facilitar o consumo.

• Tempo de resposta: Data         
e hora em que a chamada   
foi atendida.

• Fim do tempo: Data e hora 
em que a chamada foi 
encerrada. 

• Duração: Tempo total desde o 
momento em que a chamada 
foi atendida até o final da 
chamada. 

• Disposição: Resultado da 
chamada. 

• Direção da chamada: Define 
se a chamada foi de entrada 
ou de saída para a linha do 
usuário.

A exportação dos Relatórios de atividades do chamador permite 
que o cliente baixe uma planilha (.csv) com uma lista completa dos 
chamadores externos, no período selecionado, juntamente com as 
informações de chamada correspondentes. 

Exportar Relatório
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As linhas exportadas corresponderão aos dados no relatório online. 
O arquivo exportado também preservará a ordem de classificação e 
todos os filtros aplicados.

1. Selecione EXPORTAR, no canto superior direito.

2. Abra o arquivo .csv, no arquivo de downloads.

Ao visualizar seu arquivo exportado, você encontrará duas colunas 
por cada coluna de data / hora na exibição online; existe uma coluna 
no UTC e outra no seu fuso horário local.

Definições de Disposição

• Compensação normal de 
chamadas - sem tempo 
de duração: O cliente não 
atendeu a chamada.

• Compensação normal de 
chamada - com tempo de 
duração: A chamada foi 
atendida.

• Usuário ocupado: Usuário 
no DND, nenhum canal 
disponível ou chamada 
rejeitada (ou seja, resposta 
486 do agente do usuário).

• Nenhuma resposta do usuário 
(alerta do usuário): O mesmo 
que acima, apenas código 

de resposta diferente (480 x 
486 - depende do modelo do 
telefone).

• Chamada rejeitada: Chamada 
recusada / rejeitada pelo 
usuário (resposta 603 do 
agente do usuário).

• Assinante ausente: Agente do 
usuário não registrado.

• Compensação de usuário não 
selecionada: A chamada foi 
para um grupo de toque ou 
fila de chamadas e não houve 
resposta. Isso deve aparecer 
sem duração.
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