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Principais características 

 Plataforma para gestão e monitoramento de sistemas de 

telefonia 

 Análise da performance em tempo real 

 Dashboard com histórico da última hora 

 Possibilidade de customização da interface web 

 Acesso à múltiplos usuários, com diferentes níveis de 

permissão 

 Software como serviço (SaaS) 

Aplicações típicas 

 Call centers 

 Operadoras de telefonia 

 Corporações com alto fluxo de chamadas 

 

 

Visão geral 

O Monitor da Khomp é o sistema que oferece total apoio para negócios com foco em telecomunicação e que precisam 

garantir sua total disponibilidade. Utilizando os arquivos de registros de detalhes das chamadas (CDR – Call Detail Record), é 

possível acompanhar o funcionamento do ecossistema de telefonia. É monitorado em tempo real o estado de todos os circuitos 

que compõem a infraestrutura de telefonia, sendo possível acompanhar o comportamento de discadores, PABX IP, gateways e SBC 

da Khomp e, também, funcionamento da operadora de telefonia. 

Com uma interface web amigável e intuitiva, também é possível acompanhar o desempenho do sistema de telefonia da 

última hora, permitindo prever pontos com baixa performance e, assim, antecipar ações para correção. O acesso à interface web 

pode ser realizado por múltiplos usuários, cada um com suas credenciais de acesso, e permite que o administrador possa criar 

diferentes níveis de acesso para que cada usuário do Monitor visualize somente as informações importantes à sua área. 

Com o Monitor, o cliente tem uma poderosa e completa ferramenta de monitoração, pois concentra vários pontos do 

sistema de telefonia, permitindo focar no seu negócio. 
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Redução dos riscos da operação 

O Monitor disponibiliza informações devidamente organizadas, atualizadas e distribuídas sobre a performance da operação. 

Possibilitando a detecção antecipada de riscos que ocasionalmente passam despercebidos. Permite a definição de ações para 

minimizar a gravidade ou o impacto de riscos, através do: 

 Acompanhamento do status dos links de telefonia durante todo o tempo em que o sistema estiver ativo 

 Acompanhamento do status dos gateways Khomp via interface Dashboard em tempo real ou por histórico da última hora 

 Organização da utilização por sistemas, agrupando gateways Khomp em cada sistema 

 

Indicadores de desempenho 

O Monitor centraliza as informações das operações de atendimento, performance das chamadas e comparações de 

desempenho. Permite uma visão da situação como um todo, considerando as variáveis que influenciam no resultado final. Monitora 

o sistema partir de: 

 Tentativas de chamadas por segundo - CAPS (Call Attempts per Second) 

 Taxa de eficácia das ligações: chamadas atendidas, não atendidas ou com retorno de ocupado – NER (Network 

Effectiveness Ratio) 

 Taxa de chamadas efetivamente atendidas – ASR (Answer/Seizure Ratio) 

 Tempo médio de duração das chamadas atendidas - ACD (Average Call Duration) 

 Verificação da performance das redes e links, de acordo com os resultados das chamadas 

 Diagnóstico e comparação de indicadores, com a possibilidade de agrupamento de chamadas por qualquer elemento do 

sistema 

 Análise do perfil de tráfego das chamadas registradas na última hora e utilização dos elementos do sistema para cada 

perfil 

 Relatório de distribuição do perfil de tráfego 

 Otimização de relatórios registrados na última hora na interface Dashboard 

 

Gerência no acesso das informações de tráfego 

O Monitor pode analisar as informações telefônicas de vários clientes. É possível liberar o acesso a um cliente que vai 

visualizar somente os dados pertencentes ao seu trafego, através dos grupos de acesso. Este recurso permite limitar a visualização 

dos dados de telefonia gerados por um serviço ou campanha, ou que trafegam exclusivamente por um ou mais gateways da Khomp, 

ou uma rede específica. É possível ainda, limitar os recursos de um grupo a uma ou mais regiões, junto com quaisquer outras 

entidades do sistema. 

O Monitor está preparado para limitar o acesso aos dados de cada usuário, conforme a definição do administrador do 

sistema no grupo de acesso. É ideal para quem precisa segmentar os dados monitorados, permitindo que gestores de diferentes 

áreas visualizem somente as informações da sua operação. Ou ainda, para o centro de operação de rede (NOC - Network Operations 

Center) que atende diferentes operações. 

 

Envio de notificações com base em gatilhos configuráveis 

A visão em tempo real das operações facilita a participação integrada das equipes de trabalho. É possível cadastrar gatilhos 

(a partir de regras predeterminadas) para receber notificações sempre que algo atender a uma das regras. 

Exemplo: quando o NER em São Paulo estiver abaixo de 70%, uma notificação será gerada. 

As notificações são exibidas na interface NOC e também podem ser enviadas por e-mail, facilitando a comunicação e 

envolvimento de todos profissionais em situações não planejadas. 



 

Rua Joe Collaço, 253, Florianópolis, SC | CEP 88037-010 | Brasil                   (+55 48) 3722.2900 | comercial@khomp.com 

MONITOR 

O sistema disponibiliza ainda: 

 Assistente de configuração para calcular os valores automaticamente, dispondo de médias e desvio padrão 

 Histórico completo das notificações registradas, com a possibilidade de inserir comentários 

 

Características e benefícios 

Sistema 

 Interface web responsiva - ajuste automático para 

visualização em diversos dispositivos (computadores, 

smartphones, tablets, etc.) 

 Preparado para operar no mercado internacional 

 Software as a Service (SaaS) 

 

Segurança 

 Acesso através do protocolo HTTPS 

 Controle de acesso à interface web por grupo de usuário 

 Diferentes privilégios de acesso por grupo de usuário 

 Possibilidade de tráfego de dados por VPN 

Integração 

 Envio dos dados dos gateways via protocolo RADIUS 

 Monitora gateways da linha Kmedia e KMG 

 Possibilidade de integração com outros sistemas 

 Monitoramento dos gateways e seus componentes via 

SNMP* 

 

*Requer sistema de monitoramento instalado in loco na rede local 

do cliente 

 

Garantias e certificações 

 Garantia durante a contratação do serviço 

 Indústria certificada ISO 9001 

 

Exemplos de telas do sistema 

 

 

 

 

Dashboard 
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Interface de Gateways 

Interface de monitoração das Redes 
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Interface de Perfil de tráfego 

NOC 


