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komplexní řešení VoIP telefonní ústředny a statistických, dohledových a operátorských aplikací pro call centra

podpora mnoha typů telekomunikačních rozhraní (SIP, H.323, ISDN, analog)

podpora aktivního i pasivní režimu

pokročilé směrování hovorů, IVR menu, hlasové automaty

nahrávání hovorů, příposlechy

fronty hovorů, řízení přidělování hovorů operátorům

kompletní administrace přes WWW rozhraní

podpora homeworkingu a vzdálených přístupů

množství aplikací pro zvýšení produktivity práce operátorů

snadná integrace s dalšími systémy pomocí API, XML či databáze

vysoká škálovatelnost systému od malých instalací až po velká call centra
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StatiStiky

přehledy o množství realizovaných hovorů a jejich 
rozložení v čase

hodinové, denní, týdenní a měsíční průběhy
rozdělení příchozích / odchozích

analýza délek hovorů včetně dob čekání 
a definovatelné úrovně service level

detailní sledování práce operátorů – počty hovorů, 
délky hovorů, přestávky

poslech nahrávek hovorů, on-line příposlech, 
třídění a vyhledávání hovorů

možnost definice statistických skupin, značek a filtrů

statistiky front















STATiSTiCkÉ A dOhLEdOVÉ MOduLY
StatiStické a dohlEdoVé moduly

On-line dOhled

nástroj pro real-time dohled práce operátorů a front

přehled front, počtu čekajících hovorů a aktuální 
hodnotě service level

přehled všech probíhajících hovorů v call centru

informace o přihlášených operátorech, jejich aktuálním 
stavu a hovorech

možnost využití pro zobrazení na datových projektorech

možnost online příposlechu hovoru
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OPeRÁtORSkÁ aPlikaCe (aktiV)

aplikace pro podporu a zrychlení práce operátorů 
při aktivním telemarketingu

automatické načítání přiřazených kontaktů z databáze, 
vytáčení čísel

přizpůsobitelný formulář pro vyplnění výsledků hovoru

podpora prodejních nebo dotazníkových kampaní 
různých typů

možnost importu a exportu dat z externích datových 
zdrojů

evidence provedených hovorů a jejich výsledků

přehled o výkonnosti operátora















APLikACE PRO AkTiVNí TELEMARkETiNg
aplikacE pRo aktiVní tElEmaRkEting

StatiStiky PROdeJŮ

zobrazení výsledků prodejních kampaní

sledování efektivity práce operátorů

přehled o všech objednávkách a průběhu jejich 
zpracování

statistické přehledy o kvalitě databází kontaktů

přiřazování jednotlivých databází a řízení volání

výstupy pro hodnocení operátorů
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dOPLňkOVÉ MOduLY PRO CALL CENTRA
doplňkoVé moduly pRo call cEntRa

teSteR číSel

systém pro automatické čištění kontaktů od neexistujících 
a nedovolatelných čísel

výrazně zefektivňuje práci operátorů při aktivním telemarketingu (až 2x)

možnost okamžitého předávání otestovaných telefonních čísel 
operátorům k volání

kapacita 300 až 500 otestovaných čísel za hodinu v jednom kanálu

možnost importu databází, generování řad či náhodných čísel

snadný export výsledků nebo možnost přímého propojení s dalšími systémy













OPeRÁtORSkÁ aPlikaCe (PaSiV)

aplikace pro řízení práce operátora v pasivních call centrech

přihlašování a odhlašování do jednotlivých projektů a front

podpora priorit operátorů

evidence přestávek a prací souvisejících se zpracováním hovoru

možnost pop-up upozornění na příchozím hovor a integrace 
s CRM systémy











dOtazníky & ankety

modul pro zobrazení výsledků dotazníkových kampaní

základní přehled o výsledcích dotazníků

export dat pro zpracování dalšími systémy

možnost detailního prověření výsledků jednotlivých hovorů vč. nahrávek









hOdnOCení hOVORŮ

systém pro efektivní a jednoznačné hodnocení práce operátorů

hodnotitel pomocí jednoduchých formulářů vyplní kvalitativní 
parametry hovoru

výstup umožňuje snadno porovnávat kvalitu jednotlivých pracovníků 
podle procentuálního splnění zadaných parametrů







SMS

systém pro odesílání a příjem SMS zpráv

napojení přímo na prodejní kampaně

možnost využití jako SMS testeru čísel







eVidenCe ObJednÁVek

nadstavbový modul pro základní správu vytvořených objednávek

vysoká efektivita práce díky přímému napojení na operátorskou aplikaci

možnost okamžité úpravy a zpracování objednávek

export vytvořených objednávek do dalších systémů
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