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i-Call Accounting เป็ นโปรแรมสำเร็จรูปทีท่ ำงำนบนระบบปฎิบตั กิ ำร Windows
และเชื่อมต่อกับตู้สำขำโทรศัพท์ (PABX) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ติดตัง้ และใช้งำน
ง่ำย ระบบสำมำรถคำนวณปริมำณกำรใช้โทรศัพท์และวิเครำะห์ขอ้ มูลต่ำงๆได้อย่ำง
รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ บันทึกข้อมูลกำรโทรออกได้ทุกแบบไม่ว่ำเป็ น กำรโทร
ภำยในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน กำรโทรมือถือ หรือโทรต่ำงพืน้ ทีแ่ ม้กระทังโทรออกต่
่
ำงประเทศ โดยอ้ำงอิงค่ำบริกำร
ของ TOT, True, TT&T, CAT และผูใ้ ห้บริกำรโทรศัพท์มอื ถือต่ำงๆ พร้อมทัง้ จัดรูปแบบรำยงำนให้เลือกใช้
งำนได้หลำยรูปตำมต้องกำร
รูปแบบข้อมูลการใชง้ านทีร่ ะบบสามารถบ ันทึกได้
การโทรออกสายนอก [Outgoing Call]
การโทรเข ้ามาจากสายนอก [Incoming Call]
การโทรภายในด ้วยกันเอง [Internal Call]

ื่ มต่อก ับตูส
ระบบย ังสามารถเชอ
้ าขา PABX ได้
พร้อมก ันหลายตูใ้ นแบบ Multi-Site โดยรองร ับ
ื่ มต่อได้ทงทาง
การเชอ
ั้
Serial Port (RS232C)
และ TCP/IP (LAN) ได้ในเวลาเดียวก ัน
สามารถกาหนดอ ัตราค่าบริการ (Rate Table)
ในแต่ละ Input ให้แตกต่างก ันได้

i-Call Accounting ได้จดั เตรียมรายงานการใช้งาน
ต่ า งๆไว้ ใ ห้ห ลายรู ป แบบเพือ่ ให้ง่ า ยต่ อ การค้น หา
ข้อ มู ล ต่ า งได้ ส ะดวกและรวดเร็ว อีก ทัง้ ยัง สามารถ
เรียกดูรายงานผ่านทาง Web Browser ได้อกี ด้วย
นอกจากนัน้ ยังสามารถส่งออกข้อมูล (Export) ไปยัง
Excel หรือเป็น Text File ก็ได้

**Note**

คุณลักษณะการใช ้งานบางอย่างอาจจะขีน
้ อยูก
่ ับข ้อมูลทีส
่ ง่ มาจากตู ้สาขา

PABX

ด ้วย

i-Call Accounting
 ทำงำนบนระบบปฎิบตั กิ ำร Microsoft Windows 7, 10
 รองรับกำรทำงำนสองภำษำ เลือกได้ทงั ้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
 ใช้ได้กบั ระบบโทรศัพท์ (PABX) ทัวไป
่

 สำมำรถบันทึกได้ทงั ้ สำยนอกทีเ่ รียกเข้ำ กำรโทรออกสำยนอก และกำรรเรียกภำยในด้วยกัน
 บันทึกหมำยเลขสำยนอก [Caller ID] ทีโ่ ทรเข้ำมำได้
 Real Time Monitor แสดงข้อมูลทำงหน้ำจอทันทีทม่ี กี ำรโทรออก
 สำมำรถเปลีย่ นแปลงแก้ไขอัตรำค่ำบริกำร [Rate Table] ได้ตำมต้องกำร
 จัดรูปแบบแสดงรำยงำนออกทำงเครื่องพิมพ์ได้หลำยรูปแบบ
 สำมำรถ Export รำยงำนออกเป็ น Excel หรือ Text ได้
 มีรหัสผ่ำน [Password protection] สำหรับเข้ำระบบเพื่อทำกำรแก้ไขปรับปรุงข้อมูล
 สำมำรถตรวจสอบหมำยเลขภำยในและสำยนอกทีเ่ พิม่ ใหม่เอง

 จัดกลุ่มกำรใช้งำนเป็ นแผนกหรือกลุ่มบุคคลได้สะดวก
 บันทึก/แสดง Authorized / Account code ได้
 สำมำรถกำหนดชื่อผูใ้ ช้ในแต่ละเบอร์ภำยในได้
 ข้อมูลจะถูก Back Up เก็บไว้จนกว่ำจะมีกำรลบสำมำรถเรียกดูได้ตลอดเวลำ
 สำมำรถเชื่อมต่อกับ PABX ได้ทงั ้ ทำง RS-232 [Serial port] และ TCP/IP [LAN]
 สำมำรถรับข้อมูลจำกตูส้ ำขำ PABX พร้อมกันสูงสุด 4 ระบบ [Multi-Site Supports]
 ในแต่ละ Input สำมำรถกำหนดอัตรำค่ำบริกำรต่ำงกันได้อย่ำงอิสสระ
 สำมำรถเรียกดูรำยงำนผ่ำน web browser ได้

i-Call Accounting
ได้จดั เตรียมรำยงำนกำรใช้
โทรศัพท์ไว้ให้หลำยรูปแบบให้เลือกใช้งำนและสำมำรถแสดงข้อมูล
ต่ำงๆ ได้อย่ำงถูกต้อง และครบถ้วนโดยผูใ้ ช้สำมำรถทำรำยงำน
เมือ่ ไรก็ได้ตำมต้องกำร และในรำยงำนแต่ละแบบจะแยกประเภท
ออกไปให้เลือกดูได้อกี กำรใช้งำนจะอยูใ่ นรูปแบบของ GUI

้
ัพท์
แบบสรูปยอดรวมการใชโทรศ
้
ัพท์
 แบบแสดงรายละเอียดการใชโทรศ
 วิเคราะห์การหมุนเบอร์ปลายทาง
้
ัพท์
 พฤติกรรมการใชโทรศ


แยกตามแผนก/หน่วยงาน (Department)
 แยกตามหมายเลขภายใน (Extension)
 แยกตามกลุม
่ สายนอก (Trunk)
 แยกตามกลุม
่ เบอร์ปลายทาง (Dial )








สรุปยอดค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดในช่วงเวลาทีต
่ ้องการ ทุกประเภทการโทรและจานวนครัง้ ทีโ่ ทร
แสดงรายละเอียดในการโทรแต่ละครัง้ เช่น เบอร์ทใี่ ช ้ หมายเลขทีโ่ ทรไป วัน-เวลา
ระยะเวลาการใช ้ ค่าใช ้จ่าย
มีกราฟแสดงปริมาณ เพือ
่ ใช ้วิเคราะห์ข ้อมูลผู ้ใช ้ได ้
้ สุด และช่วงเวลาทีต
กาหนดวันเริม
่ ต ้น-วันสิน
่ ้องการได ้อย่างอิสสระ
กาหนดราคาขัน
้ ตา่ และเวลาขัน
้ ตา่ และช่วงเวลาทีต
่ ้องการของรายงานได ้

รายงานวิเคราะห์การหมุนเบอร์ปลายทาง เป็ นการวิเคราะห์เชิงสถิต ิ (Statistic) ในแต่ละ
หมายเลขปลายทางทีโ่ ทรไป





แสดงจานวนครัง้ ทีโ่ ทรไปในแต่ละเบอร์ปลายทาง
แสดงจานวนครัง้ ทีโ่ ทรติดและโทรไม่ตด
ิ ในแต่ละเบอร์ปลายทาง
แสดงยอดรวมค่าใช ้จ่ายในแต่ละเบอร์ปลายทาง
แสดงระยะเวลารวมในการโทรไปยังแต่ละเบอร์ปลายทาง
รายงานพฤติกรรมการใช ้โทรศัพท์ขององค์กร เป็ นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative) การโทร
ออก ในแต่ละชัว่ โมงเพือ
่ ดูพฤติกรรมการใช ้โทรศัพท์ของแต่ละหน่วยงานหรือแต่ละ Extension




แสดงจานวนครัง้ ทีโ่ ทรติดและไม่ตด
ิ รายชัว่ โมง แบบรายวัน หรือ รายสัปดาห์ (จานวนครัง้ )
้จ่
่
แสดงยอดรวมค่าใช าย แต่ละชัวโมง แบบรายวัน หรือ รายสัปดาห์ (จานวนเงิน)
แสดงระยะเวลารวมในการโทร ในแต่ละชัว่ โมง แบบรายวัน หรือ รายสัปดาห์ (เป็ นนาที)

ต ัวอย่างรายงานของระบบ
ั
+++ สรุปการใชโ้ ทรศทพ์

ั
+++ สรุปการใชโ้ ทรศทพ์
(รายงานผ่าน Web Browser)

ั
+++ รายละเอียดการใชโ้ ทรศทพ์

ั
+++ รายละเอียดการใชโ้ ทรศทพ์
(รายงานผ่าน Web Browser)

+++ วิเคราะห์การหมุนเบอร์ปลายทาง

+++ วิเคราะห์การหมุนเบอร์ปลายทาง (รายงานผ่าน Web Browser)

ั
+++ รายงานสถิตแ
ิ ละพฤติกรรมการใชโ้ ทรศทพ์

ั
+++ รายงานสถิตแ
ิ ละพฤติกรรมการใชโ้ ทรศทพ์
(รายงานผ่าน Web Browser)

