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  תיאור המערכת .1

  מיועדת לבקרה וניהול הרשאות כניסת שיחות למערכת  ערכת ניטור מטרידיםמ

  . הטלפונים

הנאלצים להתמודד עם שיחות הטרדה  מיועדת לארגונים   ערכת ניטור מטרידיםמ

  .י הארגון לאזרח"רבות הפוגמות ברמת השרות הניתן ע

  . המערכת מאפשרת סינון שיחות ההטרדה ומניעת הגעתן לשלוחות המרכזייה

, יעיל לסימון שיחות ההטרדההמערכת פועלת במשולב עם מרכזת הטלפונים ומספקת כלי 

  ...הפקת דוחות ועוד, וסטטיסטיקהביצוע מעקב , נטרולן לפרקי זמן מוגדרים

מוצג  אשר במקביל , מציגה למפקחים מידע בזמן אמת, המערכת פועלת על מחשב אישי

  .במסך תצוגה חיצוני 

  

  

  נתוני זמן אמת

o  מציגה את הנתונים הבאים המערכת:  

o  שיחות נכנסותסך.  

o  שיחות שסומנו ידנית כשיחות הטרדה ונותקוכמות.  

o  מספרי הטלפון החשומים לכניסה למערכתכמות.  

o  י המערכת ומקורן במספרי טלפון חסומים "השיחות שנותקו אוטומטית עכמות

  .לשרות

o  ההגדרה ומיועדים לחסימהמספרי הטלפון שעברו את סף כמות.  
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  Log In – כניסה למערכת .2
  . מחשב ברשת המקומיתל מכל י להפעןנית מטרידיםהשל מערכת הניהול תוכנית את 

  .יותרתקדמת  או מ6.0 גרסה Internet Explorerבאמצעות תוכנת תבצע תגישה ה
  

  :  למערכת כניסההרשאת  רמות ארבע הוגדרו 
   . גישה לכל מסכי המערכת הרשאת – רמת מנהל מערכת .1
 .להגדרות מתקדמות פרט   גישה לכל מסכי המערכת הרשאת – רמת מנהל .2
יש הרשאה לחסימת . אין גישה להגדרות מערכת. דוחות ו גישה לממשקי תצוגה הרשאת – רמת מפקח .3

 .מטרידים
 ואין יכולת  אין גישה להגדרות מערכת.דוחות והקלטות ו לממשקי תצוגהגישה  הרשאת-רמת משתמש  .4

 .חסימת מטרידים
  

Log out  שרת  הקשר עם תוקגרום לניי) ה תצוגכיפרט למס(דקות חמש במשך  פעילות במערכת אי -אוטומטי
  .משתמש וסיסמאשם להקיש שוב , יתבקש המשתמשזה במקרה  .המערכת
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  תפריט ראשי  .3
   . המערכת דרך התפריט הימנימסכיניתן להגיע לכל 

  
  :מפת התפריט

  תצוגה
  חסומים  
  מועמדים לחסימה  
  מוקדנים ושיחות  
     סיכום–שיחות   
   מפורט-יחות ש  

  דוחות
  מטרידיםח "דו  
  חסומיםח "דו  
  ניתוקיםח "דו  
   (*)התאמה

  שלוחות מטרידים  
  שלוחות נכנסות  
  רמות חסימה  
  (**)מתקדם   
  אודות  

  יציאה
  
  

  

  

(*)
  מנהל מערכת ולמנהל בלבדלהרשאה     
  למנהל מערכת בלבדהרשאה (**) 
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  דוחות .4

  בחירת תאריכים 4.1
  .ח" הדולהם יופקבדוחות ניתן לקבוע תחום תאריכים   

  

  .ח"להפקת דו:  עד:   טוות תאריכים מפתח לוח שנה לבחירת י  iconלחיצה על ב
תאריכים תמלא את תחום " חודש אחרון"או " ןשבוע אחרו", "אתמול", "היום"לחיצה על הקישורים 

  ..".ועד"-ו.."  החל מ"המבוקש בשדות 
  )שבת-ימים א(ח "שבוע אחרון הינו השבוע הקודם ליום הפקת הדו

  .ח"חודש המלא הקודם ליום הפקת הדוחודש אחרון הינו ה
  .בצע מחיקה של הנתונים שנבחרו בטווח התאריכיםת  נקהלחיצה על   

  

 והדפסהיצוא  4.2
פקדים המאפשרים יצוא , עם הצגתם, בכל הדוחות מופיעים

 .והדפסה

        Excel----יצוא ליצוא ליצוא ליצוא ל 4.2.14.2.14.2.14.2.1
  .ה בו או שמירתוי ומאפשר צפיExcelח לקובץ "מייצא את הדו" יצוא"פקד 

        PDF----יצוא ליצוא ליצוא ליצוא ל 4.2.24.2.24.2.24.2.2
  .שמירתו או הדפסתו, ה בוי ומאפשר צפיPDFח לקובץ "מייצא את הדו" הדפסה"קד פ
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  ח מטרידים"דו 4.3
  .ח מציג את רשימת המטרידים בתחום הזמן הנתון ואת כמות שיחות ההטרדה אותם ביצעו"הדו

  :חתכים

  )חובה(תחום תאריכים  •

 )רשות( מספר מלא או קידומת -טלפון   •
  

  .שורות) ורות מירבי בדוחותמספר ש (1000ח יוצגו עד "בדו
  

  
  :מידע מוצג

      טלפון •

  )עבור טלפון לא חסום(ו על ידי המוקדן קשיחות ההטרדה שנות פרמס -  תוק מוקדןינ •

  )עבור טלפון חסום(ו על ידי המערכת קשיחות ההטרדה שנות פרמס -  ניתוק מערכת •

  זמן שיחת ההטרדה הראשונה בתחום הזמנים-  תחילת הטרדות •
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  םח חסומי"דו 4.4
  .ח מציג את רשימת הטלפונים החסומים ואת פרטי החסימה שלהם"הדו

  :חתכים

  )חובה(תחום תאריכים  •

 )רשות( מספר מלא או קידומת -טלפון   •
  

  .שורות) מספר שורות מירבי בדוחות (1000ח יוצגו עד "בדו  
  

 
  :מידע מוצג

      טלפון •

  דרגת חסימה •

  תחילת חסימה •

  סיום חסימה •

 ר את חסימת הקושתמש שאי שם המש-    מבצע •
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  ניתוקיםח "דו 4.5
  .שהתקבלו ושיחות המטרידיםנתוני השיחות  על דעמימי המציג ח סיכו"דו

  :חתכים

 )חודש, שבוע, יום,  שעות6, שעה, שעה½ ,  שעה1/4(מרווח  •
 )קטן מיוםהלמרווח תקף (תוצגנה שיחות מאותה שעה בימים שונים באותה שורה , אם סומן -יומי  •
  תחום תאריכים •

  
  :מידע מוצג

  .ח"מציג את מרווח הזמן של הדו    :זמן החל מ •

  נכנסותהשיחות ה 'מס מציג את    : נכנסותשיחות  •

 ניתוק מערכת •
o נותקו על ידי המערכתמספר שיחות ש    : שיחות  
o % :  אחוז השיחות שנותקו על ידי המערכת מכלל השיחות הנכנסות   

 דןמספר השיחות שנענו על ידי מוק    : ענושיחות שנ •
 ניתוק מוקדן •

o סומנו על ידי המוקדן כשיחות הטרדהשיחות ש     : .מס 
o % :           השיחות סומנו על ידי המוקדן מכלל השיחות הנכנסותאחוז 
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 ת מערכתותצוג .5
  

 תצוגהמסך  5.1
  

  :מסך התצוגה כולל
o  שיחות הטרדהכמות טלפונים חסומים וכמות  של  מידע סטטיסטיתצוגת כותרת הכוללת 
o  מן התצוגות החלופיות תאחבו מוצגת מסך ראשי: 

o  פירוט או סיכום(תצוגת שיחות הטרדה( 
o תצוגת וניהול מועמדים לחסימה 
o תצוגת ניהול טלפונים חסומים  

  
 .במסך מתייחס ליום הנוכחי או למשמרת הנוכחיתהמוצג מידע השיחות 
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  תצוגת מידע סטטיסטי 5.2

  .חיתוכמתייחס ליום הנוכחי או למשמרת הנמסך כותרת הבהמוצג המידע 
  

  
  
  

  מספר השיחות שסומנו ונותקו על ידי מוקדן  -  שיחות מטרידים
נדרש עדיין אישור ידני לחסימת הטלפונים . מספר הטלפונים שעברו את הסף הנדרש לחסימה  - המועמדים לחסימ

  .הללו
  .0 -מספר המועמדים יוצג באדום אם גדול מ

  המערכתמספר השיחות שנותקו אוטומטית על ידי   -  שיחות שנותקו
  שיחות מטלפונים אילו נחסמים אוטומטית. מספר הטלפונים החסומים  -    חסומים

  
  . מספר השיחות שהתקבלו במערכת בזמן התצוגה-  שיחות נכנסות

  
  

  . משנה את תצוגת המסך הראשי,לחיצה על אחד משדות התצוגה בכותרת
o תצוגת שיחות  - שיחות מטרידים  
o התצוגת מועמדים לחסימ  -  מעמדים לחסימה  
o תצוגת שיחות  -  שיחות שנותקו  
o תצוגת חסומים  -    חסומים  
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  תצוגת שיחות 5.3

  .ביום או במשמרת הנוכחיים, מציג את שיחות המטרידים
  לעבור ממצב פירוט למצב סיכום, י בחירת המצב המתאים"ע, ניתן

  ).פירוט-2, סיכום=1(תצוגת שיחות מטרידים ברירת המחדל לתצוגה לפי הפרמטר 
  .שורות) מספר שורות מירבי בתצוגה (50יוצגו עד 

  

         סיכום סיכום סיכום סיכום----    שיחות מטרידיםשיחות מטרידיםשיחות מטרידיםשיחות מטרידים 5.3.15.3.15.3.15.3.1

  :מידע מוצג

o מספר הטלפון של המטריד-   טלפון  

    

o שיחת ההטרדה תחילת זמן  -  זמן

   האחרונה

o טלפוןמהשיחות שבוצעו המספר  -  שיחות 

  .ונותקו על ידי המוקדן

  

  

  

  

  

  

  

         פירוט פירוט פירוט פירוט–שיחות מטרידים שיחות מטרידים שיחות מטרידים שיחות מטרידים  5.3.25.3.25.3.25.3.2

  :מידע מוצג

o ההטרדהשיחת תחילת זמן  -  זמן  

o מטרידה מספר הטלפון של -   טלפון 

    

o שלוחת המוקדן שסימן את השיחה -  שלוחה 

 כשיחת הטרדה
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         סיכום סיכום סיכום סיכום––––שיחות שנותקו שיחות שנותקו שיחות שנותקו שיחות שנותקו  5.3.35.3.35.3.35.3.3

  :מידע מוצג 

o מספר הטלפון של המטריד-   טלפון  

    

o זמן שיחת ההטרדה האחרונה -  זמן   

o מספר השיחות שבוצעו  -  שיחות

  .מהטלפון ונותקו על ידי המערכת

  

  

         פירוט פירוט פירוט פירוט----     ות שנותקוות שנותקוות שנותקוות שנותקושיחשיחשיחשיח 5.3.45.3.45.3.45.3.4

  :מידע מוצג

o שיחת ההטרדהקבלת זמן  -   זמן  

o מספר הטלפון של המטריד-   טלפון   
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  תצוגת מועמדים לחסימה 5.4

  .   מספר פעמים הגדול מהסף המוגדר,במסך מוצגים מספרי הטלפון שסומנו כמטרידים

  .מספרי טלפון) מספר שורות מירבי בתצוגה (50יוצגו עד 

  

  

  

  :וצגמידע מ

o טלפון       

o שיחה אחרונה  

o ניתן לשנוי. ההטרדות אוטומטי על ידי המערכת לפי רמת נקבע באופן  -  רמת חסימה.  

o  המידע וניתן יהיה לצפות בהם או לערוך אותם יוצגו שדות    - הבבחירת -  מידע 

 

  

 :פעולות

o ימת המספר לפרק הזמן המוגדר עבור רמת החסימהס ח-   חסימה 

o ת המספר מרשימת החסומים מחיק-   ביטול 
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  תצוגת חסומים 5.5

  .במסך מוצגת רשימת המספרים החסומים בגישה למוקד

  .מספרי טלפון) מספר שורות מירבי בתצוגה (50יוצגו עד   

  

  :עולותפמשתמש המערכת יכול לבצע גם 

o חסום מספרתהוספ   

o שחרור מספר חסום  

o הוספת פרטים  

  . על ידי משתמשים מרמת מפקח ומעלהצעבהוספת מספר ושחרור מספר חסום יכולים להת

  

  

  מידע מוצג

o הטלפון החסום. מס  - טלפון        

o חסום מ..  

o חסום עד  

o רמת חסימה    

o נחסם למספר ימים    

o ימים לשחרור  

o  הבבחירת   -   מידע -iconהמידע וניתן יהיה לצפות בהם או לערוך אותם  יוצגו שדות 

  

 :פעולות

o  שחרור המספר החסום  -  שחרור  
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   תצורת מערכתקביעת  .6
  במסכי התצורה יעשה שימוש בפקדים  

   -מחיקה   

   -עריכה   
  הוסף כתיבת ערכים בשורת ההוספה ואז לחיצה על –הוספה 

  

   מטרידיםשלוחות 6.1
לחיצה עליו גורמת להעברת השיחה לשלוחה או . במכשיר הטלפון של המוקדנים מוגדר לחיץ מטרידים

 המערכת מנתקת אוטומטית ".שלוחות מטרידים"חות אלו מכונות שלו. קבוצת שלוחות לצורך רישום וניתוק
  .ניתוק מוקדן לאחר סימון הטרדהאת המוקדן או ממתינה לניתוק יזום לפי הפרמטר 

להוסיף או לערוך , ניתן לבטלושלוחות הרשימת בו מוצגת . משמש להגדרת שלוחות המטרידיםמסך ה
  .שלוחה

  

    
  

  שלוחות נכנסות 6.2
מערכת ניהול המטרידים . צת שלוחות וירטואליותוערכת מגיעות ומצלצלות בקבהשיחות המגיעות למ

 בודקת את מספר הטלפון של מבצע השיחה ומחליטה באם לנתק את השיחה או להעביר אותה למוקד

  .)קבוצה להעברת שיחות נכנסותלפי פרמטר (

  

להוסיף או , ניתן לבטלו שלוחותהרשימת בו מוצגת . משמש להגדרת שלוחות אלו" שלוחות נכנסות"מסך 
  . ניתן להוסיף תחום מספרי שלוחות בפקודת הוספה אחת.לערוך שלוחה
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  משתמשים 6.3
  .משמש להגדרת משתמשי מערכת הניהול

  לכל משתמש יוגדרו

  שם משתמש •

 שם •
 משתמש, מפקח, מנהל,  מנהל מערכת–רמה  •
 )לא בשימוש(הרשאת תצוגה ודוחות  •
 סיסמא •

 

  
  
  

  הרשאות
  )מתקדם/ מסך התאמה (י לבצע הגדרות מערכת מתקדמות לא רשא -   מנהל  
  רשאי לחסום ולשחרר חסומים"). התאמה"אין לא תפריט ( לא רשאי לשנות הגדרות מערכת -   מפקח  
  . לא רשאי לחסום ולשחרר חסומים-משתמש    
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  רמות חסימה 6.4
חות הטרדה מעל הסף המוגדר טלפון ממנו בוצעו שי. ה יוגדר התנאים לדירוג מספק טלפון במועמד לחסימהמסך זב

  .  ברמה המתאימהיהפוך להיות מועמד לחסימהלפי אחד משני הפילטרים זמן המוגדר ב

  .אם הטלפון היה חסום בעבר הוא יקבל את רמת חסימה הבאה

  

  :מסך ההגדרות

  

      :שדות המסך

  מטרידן, מטריד מוכר, מטריד שנית, מטריד רגיל -    תיאור  

  של זמן החסימה) ימים, שעות, דקות(ות  כמות ויחיד-  זמן חסימה  

  1פילטר   

  פעיל    

  שיחות ביחידת הזמן.  מס-  שיחות    

      כמות ויחידות של הזמן בו בוצעו השיחות-  בזמן    

  2פילטר   

  פעיל    

  שיחות    

  בזמן    

  

  ניתן להוסיף או לבטל רמות הרשאהלא   

  

  עריכה

  

 )ימים, עותש, דקות(בעריכת זמנים יש לבחור כמות ויחידות זמן   
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  מתקדם 6.5
  .המסך זמין למנהל המערכת בלבד  
    

  

  

  .עבור הפרמטר המתאים)  (edit-עריכת ההגדרות על ידי שימוש ב

 פרמטר ערך תיאור
 מוצג=1[ לא מוצג=0 –מטרידים בתצוגת מוקד  0  הצגת נתוני מטרידים במסך תצוגה

 מספר שורות מירבי בדוחות 1000 

תצוגהמספר שורות מירבי ב 20    

  פעיל1, לא פעיל=0 –מערכת מטרידים  1  

 ניתוק מוקדן לאחר סימון הטרדה 1  

 קבוצה להעברת שיחות נכנסות  

פירוט-2, סיכום=1תצוגת שיחות מטרידים  1    

  

  

 אודות 6.6
  .ל המערכתת רכיבי התוכנה שו מהדורהצגת  
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 CCM-מערכת ה .7
  .CCM –המוקדים מערכת המטרידים פועלת במשולב עם מערכת תצוגת 

  .דוחותבבתצוגות וגם המידע על המטרידים מופיע 

  

  תצוגת מוקדים 7.1

  . המועמדים לחסימה בפינה השמאלית התחתונה. במסך התצוגה הראשי מופיעים נתוני השיחות ומס

o מספר שיחות המטרידים שנותקו על ידי המערכת-  שיחות הטרדה ניתוק אוטומטי   

o פר שיחות המטרידים שסומנו ונותקו על ידי המוקדן מס-  שיחות הטרדה ניתוק מוקדן  

o מספר הטלפונים שסומנו מספר פעמים ומועמדים לחסימה– מועמדים לחסימה   

  

  .)מוצג=1לא מוצג =0 (–מטרידים בתצוגת מוקד מידע זה יוצג בהתאם לערך הפרמטר 

  

  

 דוחות 7.2

        ח שיחות מפורטח שיחות מפורטח שיחות מפורטח שיחות מפורט""""דודודודו 7.2.17.2.17.2.17.2.1

  :ח" מוצג שדה נוסף בדואם מערכת המורידים פעילה

  אם השיחה נותקה על ידי מערכת המטרידים או על ידי סימון מוקדןבמצויין גם : הטרדה  

  

        ח מוקדניםח מוקדניםח מוקדניםח מוקדנים""""דודודודו 7.2.27.2.27.2.27.2.2

  :ח" מוצג שדה נוסף בדואם מערכת המורידים פעילה

  מספר השיחות שסומנו על יד המוקדן כשיחות הטרדה  : הטרדה מוקדן

  


