Wind Telecom
Contactis Contact Center
Efektywna platforma telekomunikacyjna

Contactis Contact Center
Charakterystyka

funkcjonalności, które połączone razem, dają w efekcie

Wymogi rynku, który staje się z dnia na dzień coraz

system contact center. Każdy, nawet najprostszy system

bardziej konkurencyjny, wpływają na sposób kontak-

contact center powinien posiadać:

tu z aktualnym lub potencjalnym klientem. Wzrasta
znaczenie komunikacji interpersonalnej, zwiększa się

• System komunikacyjny – najczęściej jest to

także ilość metod i mediów, za pomocą których można

centrala telefoniczna w technologii klasycznej lub

ją realizować. Podążając za potrzebami rynku oraz wy-

VoIP, uzupełniona o podsystemy zapewniające

maganiami klientów, Wind Telecom oferuje platformę

obsługę pozostałych kanałów komunikacji takich

Contactis Contact Center.

jak sms, e-mail, fax.
• System IVR (Interactive Voice Response) – system

Contactis Contact Center jest kompletnym systemem

automatycznie odtwarzający dzwoniącym klien-

zapewniającym centralne zarządzanie i utrzymywanie

tom zapowiedzi (np. powitalne). Uzupełniony

relacji z klientami, z wykorzystaniem wielu kanałów

o technologię TTS (Text To Speech) oraz ASR (Auto-

komunikacji. Dzięki swojej modularnej budowie umoż-

matic Speech Recognition) może stać się centrum

liwia pełne dopasowanie funkcjonalności systemu do

automatycznej obsługi klienta, odciążającym

potrzeb konkretnej firmy.

konsultantów z wielu zadań.
• Moduł kolejkowania połączeń – pozwala na „prze-

Wykorzystanie Contactis Contact Center usprawnia

trzymanie” napływających połączeń w momencie,

działanie firmy, pozwala na redukcję jej kosztów,

w którym wszyscy konsultanci są zajęci obsługą

a równocześnie zapewnia ustandaryzowany, uprosz-

klientów i w danej chwili żaden z nich nie jest

czony i jednolity sposób świadczenia usług.

w stanie obsłużyć nowego połączenia.
• Moduł ACD (Automatic Call Distribution) – zapew-

Idea Contactis Contact Center

nia automatyczną dystrybucję połączeń do kon-

Contactis Contact Center jest platformą zbudowaną z

sultantów zgodnie z zaplanowanym algorytmem.

wielu różnych modułów. Każdy z nich zapewnia zbiór

Możliwe jest rozwinięcie go o funkcjonalność Skill

K

orzyści:

• Centralny punkt zarządzania i kontrolowania procesu nawiązywania
kontaktu i utrzymywania relacji z klientami
• Wyższa jakość poziomu świadczonych usług oraz rozmów przeprowadzanych z klientami
• Szybki zwrot inwestycji i redukcja kosztów poprzez zwiększenie wydajności konsultantów
• Wsparcie wielu różnych kanałów komunikacji, większa skuteczność
przeprowadzanych akcji i szybsze osiąganie postawionego celu
• Możliwość integracji z wewnętrznymi systemami klienta wraz
z zasilaniem ich danymi lub wykorzystywaniem zapisanych w nich
informacji

Based Routing pozwalającą uwzględniać umie-

podsumowujących i kontrolujących pracę całego

jętności i kompetencje konsultantów w procesie

systemu, jego wydajność i efekty realizowanych

rozdzielania połączeń.

zadań.

• Link CTI (Computer Telephony Integration) – inter-

• Moduł Skryptera – narzędzie wspierające pracę

fejs integrujący platformę telefoniczną z częścią

konsultanta w trakcie rozmów z klientem. Konsul-

aplikacyjną systemu. Dzięki niemu możliwe jest

tant wykorzystuje przygotowane wcześniej skryp-

automatyczne rozpoznanie dzwoniących klientów

ty prowadząc rozmowę zgodnie ze schematem

i prezentowanie ich danych w aplikacjach konsul-

i dążąc bezpośrednio do osiągnięcia postawionych

tantów, zanim rozmowa zostanie rozpoczęta.

mu celów.

• Aplikacja dla konsultantów – działająca na

• Moduł realizacji połączeń wychodzących (outbo-

stacjach roboczych konsultantów, prezentuje

und) – moduł zapewniający wszystkie mechani-

wszelkie niezbędne do ich pracy informacje.

zmy potrzebne do realizacji połączeń wychodzą-

• Aplikacja dla supervisora – pozwala na zarzą-

cych z contact center. Wspiera wszystkie trzy tryby

dzanie i kontrolę działania systemu oraz

pracy preview, progressive, predictive, zapewniając

konsultantów.

tym samym dostosowanie sposobu pracy systemu

• Moduł Raportowy – umożliwiający elastyczne

do charakterystyki działań danej firmy.
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Rysunek 1. Kanały komunikacji w Contactis Contact Center
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