
 
Telador B.V. | Duinkerkenstraat 37, 9723 BP, Groningen | 020 2103200 | 

CDR Rap portage 
Inzien en opvragen van  gespreksrapportages 



Inhoudsopgave 
Rapporten ................................................................................................................................................ 3 

Basisfilter gespreksregels .................................................................................................................... 3 
Geavanceerd filter gespreksregels ...................................................................................................... 4 
Gespreksregels downloaden ............................................................................................................... 4 
1. Opvragen van specificaties gedurende één dag van één toestel ............................................... 5

2. Opvragen van specificaties gedurende een week van drie medewerkers .................................. 5

3. Overzicht van het aantal keren dat een bepaald nummer naar de organisatie heeft gebeld. ..... 6



3 

Rapporten 
Bij het onderdeel ‘rapporten’ staat een geavanceerde rapportage module. Specificaties en

gespreksrapportages kunnen hier gedownload worden.

Op de rapportenpagina, staan de gespreksdetailregels, aangegeven als CDR’s (call detail records).

Dit is een overzicht van alle gespreksregels, waarbij het meest recente gesprek bovenaan te vinden 

is.  

Met de muis op een waarde in één van de drie rechter kolommen, wordt een relatieve

tijdsindicatie getoond, bijv. vandaag, gisteren, afgelopen maandag.

Basisfilter gespreksregels 
Gespreksregels kunnen op verschillende zaken worden gefilterd. Hiervoor zijn er drie dropdown-

menu’s bovenaan het overzicht.  Hier is de mogelijkheid om te filteren op: wel/niet beantwoord,

inkomend/uitgaand of selecteer een bepaalde periode.  
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Geavanceerd filter gespreksregels 

Om geavanceerder te filteren, klik op de gele button [advanced filter] rechts bovenin 

De volgende pagina verschijnt: 

Het is mogelijk te filteren op: nummer of intern toestel dat heeft gebeld, nummer of intern toestel dat

werd gebeld, tijdsinterval waarin gesprekken hebben plaats gevonden, tijdsinterval waarin 

gesprekken zijn beantwoord en tijdsinterval waarin gesprekken zijn beëindigd.  

Deze geavanceerde filtermogelijkheden zijn een aanvulling op de basisfilters. De waarden die zijn 

geselecteerd bij het basisfilter zullen dus ook gehanteerd blijven.  

Gespreksregels downloaden 
Het is ook mogelijk om de gespreksregels te downloaden. Klik hiervoor op de blauwe

button [export]  rechts bovenin de pagina. 

U kunt nu de gespreksregels in Excel openen. Binnen Excel kan verder gefilterd worden en

bepaalde zaken uitrekenen (bijv. totale gespreksduur van afgelopen week)

Hieronder volgen enkele voorbeelden van het opvragen van gespreksrapportages. 
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1. Opvragen van specificaties gedurende één dag van één toestel

- 

- 

- 

Open het geavanceerde filter 

Bij ‘’FROM” vul het interne toestelnummer van het desbetreffende toestel in Bij 

‘’gebeld op’’, ‘’opgenomen op’’ en ‘’opgehangen op’’, vul de datum van de 

desbetreffende dag in.  

2. Opvragen van specificaties gedurende een week van drie

medewerkers

- Selecteer bij Basisfilter ‘’Last week’’ (of gebruik advanced filter voor eerdere weken) 

- Open het geavanceerder filter 

- Kies bij ‘’FROM’’ het interne nummer van één van de medewerkers 

- De analyse verschijnt 

- Herhaal dit proces voor de andere twee medewerkers 
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OF: Laat het veld van de extensie [from] leeg. Er staat dan alle data van alle toestellen in de

gewenste periode. Vervolgens exporteren naar de computer. Wanneer het bestand in Excel wordt 
geopend kan de data op naam worden gefilterd. Zo kunnen de gegevens van de drie medewerkers

tegelijk worden ingezien.

3. Overzicht van het aantal keren dat een bepaald nummer naar de
organisatie heeft gebeld.

- 

- 

- 

Ga naar het geavanceerde filter 

Voer bij ‘’FROM’’ het nummer (31xxx) in 

Selecteer bij het basisfilter ‘’incoming’’ 




