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1. Introductie 

 

Florin Total Telecom Management is een krachtige webgebaseerde Total Telecom Management systeem voor 

het administreren van Telecom assets en rapporteren van telecommunicatiekosten en gespreksstromen.  

 

Met Florin hebben eindgebruikers inzicht op hun eigen belgedrag en telecommunicatiekosten en doordat zij 

zelf informatie kunnen verschaffen over de gesprekken die zij voeren, kunnen eindgebruikers hierover ook 

verantwoordelijk worden gemaakt. Telecom kosten kunnen met Florin worden doorbelast naar 

bedrijfsonderdelen en personen. Florin kan managers voorzien van belangrijke management informatie op het 

gebied van de bereikbaarheid en de gesprekstromen binnen hun organisatie. Systeembeheerders kunnen met 

Florin alle Telecom assets beheren en hierover rapporteren. 

 

Florin kan een nauwkeurig beeld van een organisatie geven vanuit verschillende invalshoeken: de klant, de 

organisatie, de receptie en de medewerker en is daardoor een onmisbaar instrument om het telecommunicatie 

beleid te ondersteunen en de telecommunicatiekosten beheersbaar te maken en verder te optimaliseren. 

 

Dit document beschrijft de verschillende Florin modules die aangeboden worden. 

1.1 Indeling modules 

De functionaliteit van Florin wordt aangeboden in een aantal verschillende modules: 

 

Basis: 

 

• Florin basis vast  Kostenregistratie voor vaste toestellen, inclusief Kosten- en Belgedrag 

Rapporten 

 

Optionele Modules: 

• Mobiel   Kostenregistratie voor mobiele toestellen, inclusief Kosten- en Belgedrag 

rapporten 

• Reachability  Alle Bereikbaarheid rapporten, excl.Call Tracking (ook wel “Reachableness” 

   genoemd) 

• Plus   VDN-rapporten (Florin + Plus == Calacsy) [alleen voor Avaya] 

• Call Tracking  Call Tracking rapporten [alleen voor Avaya] 

• Invoicing  Facturatie 

 

 

NB: Calacsy is de OEM-naam voor Florin, wanneer deze direct door Avaya geleverd wordt. Het verschil met 

Florin bestaat uit een aanstal specifiek voor Avaya ontwikkelde functionaliteiten (VDN-metingen en Call 

Tracking). Wanneer Florin met dezelfde modules wordt uitgebreid, is deze identiek aan Calacsy. 
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2. Florin basis (TEM) 

Florin Telecom Expense Management (TEM) geeft u de mogelijkheid om flexibele rapportages op te stellen 

waarmee u inzicht kunt krijgen in al uw telecommunicatie middelen. Florin heeft een groot aantal standaard 

kostenrapporten voor de meest gebruikte rapportages. Met een paar stappen kunt u eenvoudig de door u 

gewenste kostenrapportage maken. 

 

2.1 Kostenrapporten 

Met de kostenrapporten kunt u eenvoudig inzicht krijgen in uw Telecom kosten. Hiervoor zijn er een groot 

aantal rapporten beschikbaar. De onderstaande lijst geeft een overzicht van de beschikbare kostenrapporten 

binnen Florin. 

 

Rapport Beschrijving 

Top 10 gebruikers  Geeft u een lijst met de gebruikers met de hoogste kosten  

Top 10 gesprekken Geeft u een overzicht van de duurste gesprekken 

Top 10 SMS Geeft u een overzicht van de duurste SMS berichten 

Top 10 data Geeft u een overzicht van de duurste data gesprekken 

Per afdeling detail Geeft u een gedetailleerd overzicht van alle kosten per afdeling  

Per gebruiker Geeft u een overzicht van alle kosten per gebruiker 

Per gebruiker detail Geeft u een gedetailleerd overzicht van alle kosten per gebruiker  

Privé zakelijk per gebruiker 
Geeft u een overzicht van alle gesprekskosten per gebruiker 

gespecificeerd naar classificatie  

Gesprekken binnen-buitenland 
Geeft u een totaal overzicht van alle gesprekken gespecificeerd naar 

bestemming 

Privé zakelijk binnen-buitenland 
Geeft u een totaal overzicht van alle gesprekken gespecificeerd naar 

bestemming en classificatie  

Totaal overzicht gesprekken Geeft u een totaal overzicht van alle kosten per afdeling 

Overzicht op accountcode  Geeft u een overzicht van alle gesprekken per accountcode 

Overzicht op accountcode en toestel Geeft u een overzicht van alle gesprekken per accountcode en toestel 

Kosten per provider Geeft u een overzicht van alle kosten gespecificeerd per provider 

 

2.2 Belgedragrapporten 

 

Met de belgedragrapporten kunt u eenvoudig inzicht krijgen over het belgedrag binnen uw organisatie. 

Hiervoor zijn er een aantal rapporten beschikbaar. De onderstaande lijst geeft een overzicht van de 

beschikbare belgedragrapporten.  
 

 

Rapport Beschrijving 

Top 10 SMS aantal  
Geeft u een top 10 lijst van de artikelen/personen/afdelingen die het meeste 

SMS berichten hebben ontvangen en verzonden 

Top 10 langste gespreksduur Geeft u een top 10 lijst met de langste gesprekken  

Top 10 meest gebelde nummers Geeft u een top 10 lijst van de meest gebelde nummers 

Top 10 Data volume 
Geeft u een top 10 lijst van de artikelen/personen/afdelingen die de meeste 

data hebben ontvangen en verzonden 

Gespreksdetails Geeft u de details over de gesprekken  

Gespreksrichting Geeft u informatie over inkomende en uitgaand verkeer  

Gesprekken per provider Geeft u per provider een overzicht van alle gesprekken 

Verboden nummers  Geeft u een overzicht van alle gesprekken naar verboden nummers 
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2.3 Trunk rapporten 

Met de trunk rapporten kunt u rapportages maken over trunks. De onderstaande lijst laat de beschikbare trunk 

rapporten zien.  
 

 

Rapport Beschrijving 

Trunk samengevat Geeft u per trunk verschillende statistieken van alle gesprekken 

 

2.4 Systeembeheer rapporten 

 

Met de systeembeheer rapporten kunt u rapportages maken over het systeem. De onderstaande lijst laat de 

beschikbare systeembeheer rapporten zien. In de volgende paragrafen worden de verschillende 

systeembeheer rapporten nader toegelicht.  
 

 

Rapport Beschrijving 

Factuur & bedrijfsonderd. Geeft u een overzicht van alle factuur informatie binnen uw organisatie  

Nummers zonder kosten 
Geeft u een overzicht van alle ongebruikte telefoonnummers (nummers 

waarop geen gesprekskosten zijn gemaakt) 

Toe te kennen artikelen 
Geeft u een overzicht van alle artikelen die nog niet zijn toegewezen aan een 

persoon of afdeling  

 

2.5 Gespreksanalyse 

 

De Gespreksanalyse tool is één van de krachtigste onderdelen van Florin. Met behulp van deze tool bent u in 

staat tot op het kleinste detail informatie van gesprekken te onderzoeken en inzicht te krijgen in de 

gesprekskosten. U kunt rapporteren over de gehele organisatie of over bepaalde afdelingen, personen en 

artikelen. U kunt deze eenvoudig selecteren in een organisatieboom. Gespreksanalyse beschikt over 'drill-

down' functionaliteit, door in de rapportage op bepaalde items te klikken kunt u meer detailinformatie 

opvragen. 
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3. Mobiel (Mobile) Module 

 

Met de module Mobiel kunt u factuurinformatie van uw mobiele provider uploaden in Florin. Deze externe 

factuurbestanden kunnen bijvoorbeeld op CD-ROM zijn aangeleverd door uw telecom provider of worden 

gedownload vanaf de website van uw telecom provider. 

 

Florin biedt hiermee de mogelijk de basis kosten (TEM) rapporten en analyses uit te breiden met kosten 

informatie van mobiele toestellen. 
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4. Bereikbaarheid (Reachability) Module 

 

Met de universele bereikbaarheidsrapporten kunt u eenvoudig inzicht krijgen over de bereikbaarheid van uw 

organisatie. Hiervoor zijn er een groot aantal rapporten beschikbaar.  De onderstaande lijst geeft een overzicht 

van de beschikbare bereikbaarheidsrapporten.  
 

 

Rapport Beschrijving 

Top 10 wachttijd Geeft u een lijst met de gesprekken met de langste wachttijd  

Servicelevel 
Geeft een overzicht van de statistieken van alle beantwoordde 

gesprekken, afgebroken gesprekken, wachttijden en servicelevel resultaten. 

Statistieken beantwoorde 

gesprekken 
Geeft u een gedetailleerd overzicht van alle wachttijden per afdeling 

Wachttijd afgebroken gesprekken  
Geeft u een totaal overzicht van alle afgebroken besprekken gespecificeerd 

per afdeling en tijdsperiode 

Details afgebroken gesprekken Geeft u een overzicht van alle afgebroken gesprekken 

DDI/DID nummers Geeft u de gespreksstatistieken voor alle DDI/DID nummers 
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5. Plus Module (alleen Avaya) 

 

Met de Plus module kunt u in combinatie met een Avaya telefooncentrale bereikbaarheidsrapporten maken op 

basis van VDN-gegevens. 

 

Binnen Avaya switches zijn Vector Directory Numbers (VDN's) extensies die inkomende gesprekken routeren 

naar specifieke vectoren. Deze vectoren worden gebruikt in call flows voor het routeren van gesprekken. Een 

VDN extensie is een virtueel telefoonnummer en is dus niet direct gekoppeld aan een fysiek toestel. 

 

Rapport Beschrijving 

VDN Gespreksdetails 
Geeft een overzicht van alle gesprekken op een VDN: beller, datum/tijd, 

wachttijd en gespreksduur. 

VDN Overzicht 

Geeft een statistisch overzicht van gesprekken op een VDN over een periode: 

aantal gesprekken, gespreksduur, wachttijd, aantal afgebroken gesprekken en 

servicelevel per interval. 
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6. Call Tracking Module (alleen Avaya)

 

Met de Call Tracking module kunt u in combinatie met een Avaya telefooncentrale het verloop van gesprekken 

volgen binnen uw organisatie. 

 

De Call Tracking Module biedt de mogelijkheid om meer gedetailleerd gesprekken uit de telefooncentrale te 

registreren. Het voordeel is dat hiermee een extra aantal meetgegevens beschikbaar komen, in het bijzonder 

rondom aantal doorverbindingen en verkeer tussen afdelingen

 

Rapport 

Gespreksstroom 

Bereikbaarheid per afdeling 

Bereikbaarheid per medewerker
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Call Tracking Module (alleen Avaya) 

Met de Call Tracking module kunt u in combinatie met een Avaya telefooncentrale het verloop van gesprekken 

de mogelijkheid om meer gedetailleerd gesprekken uit de telefooncentrale te 

registreren. Het voordeel is dat hiermee een extra aantal meetgegevens beschikbaar komen, in het bijzonder 

n en verkeer tussen afdelingen. 

Beschrijving 

Deze geeft een gedetailleerd zicht op de doorverbind stappen per gesprek. Dit 

over een te selecteren periode. Het rapportage kan gegevens weergeven van 

een specifieke groep of afdeling. 

Dit rapport toont samengevatte (geaggregeerde) gespreksdata, samengevat 

op tijdsperiode, bedrijf (company) en afdeling. Het rapport is in het bijzonder 

geschikt om periodiek aan afdelingsmanagers te verstrekken t.b.v. het 

bewaken en verbeteren van bereikbaarheid. 

r Dit rapport toont de samengevatte data per medewerker per periode

 

8 |  

Met de Call Tracking module kunt u in combinatie met een Avaya telefooncentrale het verloop van gesprekken 

de mogelijkheid om meer gedetailleerd gesprekken uit de telefooncentrale te 

registreren. Het voordeel is dat hiermee een extra aantal meetgegevens beschikbaar komen, in het bijzonder 

Deze geeft een gedetailleerd zicht op de doorverbind stappen per gesprek. Dit 

Het rapportage kan gegevens weergeven van 

Dit rapport toont samengevatte (geaggregeerde) gespreksdata, samengevat 

op tijdsperiode, bedrijf (company) en afdeling. Het rapport is in het bijzonder 

geschikt om periodiek aan afdelingsmanagers te verstrekken t.b.v. het 

Dit rapport toont de samengevatte data per medewerker per periode. 
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7. Facturatie (Invoice) Module 

 

Met deze module kunt u elektronische facturen maken van uw telecom kosten. U kunt factuurbatches 

geautomatiseerd aanmaken en laten versturen via e-mail en van uw facturen ClieOp betalings- en incasso-

opdrachten aanmaken. Daarnaast kunt u ook u eigen facturen ontwerpen en als verschillende templates 

opslaan. Voor het aanmaken van de facturen worden de gegevens uit factuur informatie gebruikt. 

 

Voor de interne doorbelasting van vaste en mobiele telefoon zijn de volgende facturen beschikbaar:  

• Gespecificeerde facturen: Met gespecificeerde factuur kunt u facturen aanmaken gespecificeerd naar 

bedrijfsonderdelen, personen of artikelen.  

• Samenvattende facturen: Met samengevatte factuur kunt u één totaalfactuur aanmaken van de gehele 

organisatie. 

 

Met de batch opties heeft u de mogelijkheid om factuurbatches aan te maken en kunt u deze exporteren, en 

inroosteren om te worden verstuurd via e-mail. Daarnaast kunt u ook ClieOp betalings- en incasso-opdrachten 

aanmaken van uw facturen. 
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Pridis Contactgegevens 

 
 

 

 

 

Pridis 

Berencamperweg 6-B 

Postbus 1193 

3861 RH Nijkerk 

Nederland 

 

t: +31 (0)33 2450079 

f: +31 (0)33 2450086 

e: info@Pridis-ttm.com 

i: www.pridis.com 
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