
 نرم افزار گزارشگیری کاسپین
 

 2.0.3.2موارد افزوده شده در نسخه  

 و سالیانه اضافه شدن گزارش ترافیک تماس روزانه ، هفتگی و ماهیانه  *

 تغییر چیدمان گزارشات آماری و اصالح ستونها و ردیف های گزارش *

 نمایش جمع کل ستونها در گزارشات ساده   *

 د مرکزه  مرکز در نسخه چنشات آماری و گزارش ترافیک اضافه شدن گزار *

 رفع برخی از مشکالت جزئی  *

 

 2.0.2.1موارد افزوده شده در نسخه  

   مدل گزارش جدید بر اساس شماره داخلی ) ستونی و جدولی (  2اضافه شدن  *
 موبایل با تفکیک تماسهای شهری و بین شهری و داخلی به صورت قبض تلفن یا چند تماسهای یک چاپ گزارش   *

 A4در برگ جدول  قالب  درچاپ گزارش تماسهای چند داخلی  *

 اضافه شدن تعین مجوز دسترسی به مراکز تلفن برای کاربران در نسخه چند مرکزه *

 اضافه شدن امکان ایجاد کاربران مختلف در نسخه تک مرکزه *

 پاناسونیک KX-TDA600و  KX-TDE600رفع مشکل نمایش خطوط ورودی و تماسهای داخلی به داخلی در دستگاههای  *

 جزئی رفع برخی از مشکالت  *

 

 2.0.1.1موارد افزوده شده در نسخه  

 مراکز تلفن ویپ استریسک و ایزابل اضافه شدن قابلیت اتصال نرم افزار به  *
 جهت نمایش در گزارشات کردن لوگو به بخش تنظیمات نرم افزار قابلیت اضافه *

 نمایش لوگو یا آرم شرکت در سربرگ گزارشات  *

 اضافه شدن گزارش بر اساس تماس شهری ، بین شهری و موبایل برای هر داخلی خاص  *

 خش گزارشاتاضافه شدن صدور قبض تلفن داخلی در ب *
 اضافه شدن صدور قبض تلفن شهری در بخش گزارشات *
 رفع اشکاالت گزارش آماری *
 تغییر صفحه ورود به نرم افزار  *

 

 1.5.6.1موارد افزوده شده در نسخه  

 اصالح در سطوح دسترسی و مجوزهای کاربران  *

 اصالح فایل آپگرید نرم افزار *

 رفع برخی ایرادات جزئی *

 

 1.5.5.2  موارد افزوده شده در نسخه 

 رفع ایراد در راه اندازی سرویس ویندوزی  *

 رفع باگ و ایرادات جزئی *



 

 1.5.5.1موارد افزوده شده در نسخه  
 

 گزارشات  نتیاضافه شدن جمع ستون ها در پر* 

 سی تابیفرض در د شیقراردادن تعرفه مکالمات کل کشور بصورت پ * 

 اضافه کردن راهنما استفاده از برنامه و تنظیمات برنامه *

 در نسخه چند مرکزه  یینرم افزار به جهت بهبود کارا یظاهر کاربر رییتغ *

  در نسخه چند مرکزه سیاستارت و استاپ سرو د یاضافه شدن کل *

 اضافه شدن گزارشات در نسخه چند مرکزه *

 فراخوانی مرکز در نسخه چند مرکزهاضافه شدن کلید توقف   *

 اضافه شدن کلید توقف فراخوانی داده ها در صفحه اطالعات دریافتی از سانترال *

  یگزارشات نمودار  یاصالح ظاهر *

  یک یاصالح محاسبه گزارشات تفک *

  تماس ستیمتفرقه در ل  یکدها یدارا یشماره تلفنها شیاصالح نما *

 از مشکالت یرفع برخ *

 
 

 1.5.4.1افزوده شده در نسخه    موارد
 

 ارائه نسخه چند مرکزه *

 تماس ها  ستیل ییو کوچک نما ییبزرگ نما تیقابل* 

 
 

 1.5.3.1افزوده شده در نسخه    موارد
 

 رسم نمودار  تیاضافه شدن قابل* 

 ی ندوزیو  سیارتقا و بهبود سرو *

 
 
 

 1.5.2.1افزوده شده در نسخه    موارد
 

 از مشکالت یبهبود رفع پاره ا* 

 ی ستمیس رساختیارتقا ز *

 
 

 1.5.1.1افزوده شده در نسخه    موارد
 

 ی ندوزیو سیاضافه شدن سرو* 

 خودکار Start up اضافه شدن *



 ریامکان حذف رکورد در کاربر مد  *

 در گزارشات   یامکان انتخاب چند داخل *

 موردنظر تمیآ یبر رو کیتماس با کل ستیاز ل یریگزارش گ تیقابلاضافه شدن  *

 ی ریستون ها در جداول گزارش گ یمرتب ساز *

 

 

 1.3.1.1افزوده شده در نسخه    موارد
 

 رفع مشکل جستجو دفترچه تلفن* 

 امکان اضافه شدن تلفن دوم و سوم به دفترچه تلفن  *

 دوم و سوم به دفترچه تلفن  لیامکان اضافه شدن موبا *

  ماتیاز تنظ یری گ بانیپشت تیاضافه شدن قابل *

 تم نرم افزار  رییاضافه شدن امکان تغ *

 
 

 1.2.1.1افزوده شده در نسخه    موارد
 

 Popup تیاضافه شدن قابل *

 Database رفع مشکالت *

 رفع خطا هنگام چاپ  *

 نتیرفع مشکل سرور و کال *

 نرم افزار  License نوع رییتغ *

 پاسخ  یب  یتلفن ها ش ینما *

 ( ریماه اخ کی -ریهفته اخ کی  - روزید – امروز یتماس ها  ) فرض شیپ  یریگزارش گ  یها د یاضافه شدن کل *

 پاسخ   یب  یاضافه شدن گزارش براساس تلفن ها *

 کاربران  تیریاضافه شدن مد *

 کاربران  یاضافه شدن مجوزها و سطوح دسترس *

 
 

 1.2افزوده شده در نسخه    موارد
 

 از گزارشات  excel یاضافه شدن خروج* 

 ی ستمیس رساختیارتقا ز *

 
 

 1.1افزوده شده در نسخه    موارد
 

 به لیست مراکز   Ns500کیاضافه شدن مرکز پاناسون* 

 رفع خطا محاسبه تعرفه مکالمه *


