
Wind Telecom
Contactis Power Dialer
Skuteczne kampanie outboundowe



Kampanie wychodz!ce to najbardziej efektywny 
sposób na przekazanie lub uzyskanie ró"norodnych 
informacji od klientów. Telemarketing, sprzeda" te-
lefoniczna, ankietowanie, windykacja nale"no#ci – to 
tylko kilka przyk$adów zastosowania Contactis Power 
Dialer w nowoczesnych firmach. Specyfika kampanii 
wychodz!cych powoduje, "e przeprowadzanie ich jest 
dro"sze i bardziej skomplikowane ni" obs$uga kampanii 
przychodz!cych. Wybieranie numeru, oczekiwanie na 
po$!czenie, nieodebrany telefon, po$!czenie z faksem 
czy automatyczn! sekretark! – to czas bezproduktywny 
dla pracy call center.

Charakterystyka
W wi%kszo#ci Telefonicznych Centrów Obs$ugi Klienta 
wynagrodzenia mog! stanowi& do 80% wszystkich 
kosztów. Standardowe dzia$ania, nie wsparte odpo-
wiednim narz%dziem informatycznym polegaj! na tym, 
"e konsultanci wybieraj! numer i czekaj! na po$!czenie 
z klientem. Ka"da minuta oczekiwania to 1/60 stawki 
godzinowej konsultanta – pieni!dze, które trudno 
nazwa& inwestycj!.

Dzi%ki systemowi Contactis Power Dialer ka"da kam-
pania wychodz!ca realizowana przez call center b%dzie 
równie $atwa i efektywna co akcja przychodz!ca. To nie 
konsultant, a system Contactis Power Dialer b%dzie 
wybiera$ numery, sprawdza$, czy po stronie odbieraj!-
cego jest potencjalny rozmówca czy mo"e jest to linia 
faksowa i $!czy$ rozmowy. Dzi%ki temu konsultanci 
wykorzystaj! w pe$ni efektywnie swój czas pracy na 
prowadzenie rozmów, nie trac!c go na nic innego. 
Contactis Power Dialer pozwala na uruchomienie akcji 
wydzwanianych bez konieczno#ci implementacji pe$ne-
go #rodowiska contact center realizuj!cego obs$ug% 
kampanii wychodz!cych – outbound, opartego o link 
CTI centrali telefonicznej. Je"eli klient posiada ju" dzia-
$aj!cy system contact center, obs$uguj!cy po$!czenia 
przychodz!ce, a rozbudowa o kana$ outbound jest 
kosztowna, lub nie posiada jeszcze platformy telefo-
nicznej obs$ugi klienta i k$adzie nacisk na obs$ug% ka-
na$u wychodz!cego, wówczas inwestycja w platform% 
Contactis Power Dialer jest optymalna. 

Contactis Power Dialer 

Korzy#ci:

• Zwi%kszenie wydajno#ci pracy konsultantów nawet o 150%
• Szybki zwrot poniesionych kosztów inwestycyjnych
• Wdro"enie rozwi!zania realizuj!cego akcje outboundowe bez 

ponoszenia znacznych kosztów po stronie infrastruktury PBX
• Rozwi!zanie bardzo konkurencyjne w stosunku do rozbudowy 

aktualnie wykorzystywanych systemów call center inbound o opcje 
outbound

• System niezale"ny od aktualnej infrastruktury sprz%towo–systemowej 
klienta, pozwalaj!cy na zabezpieczenie inwestycji pod k!tem 
przysz$o#ciowej zmiany platformy PBX / call center



Funkcjonalno!" 
• Uniwersalno!" – system niezale!ny od typu cen-

trali telefonicznej klienta.
• #atwo!" wdro$enia – szybkie i pozbawione ryzyka 

wdro!enie. 
• Monitoring dost%pno!ci konsultantów – 

tryb DirectToAgent, brak konieczno"ci integracji 
z linkiem CTI centrali telefonicznej.

• Obs&uga ró$nych trybów wydzwaniania – mo!li-
wo"# realizacji kampanii typu preview, progressive 
i predictive.

• Obs&uga ró$nych kana&ów komunikacyjnych 
– kampanie outbound na bazie telefonu, e-mail, 
SMS.

• Mo$liwo!" realizacji automatycznych akcji wy-
dzwanianych –  kampanie przygotowane na bazie 
aplikacji IVR odgrywaj$cej wyselekcjonowanym 
kontaktom odpowiednie zapowiedzi z opcj$ po%$-
czenia z konsultantem lub odczytuj$cej komunika-

ty tekstowe z wykorzystaniem technologii Text To 
Speech.

• Bogata logika zarz'dzania kontaktami – mo!-
liwo"# importu kontaktów, filtrowania zgodnie 
z zadanymi parametrami, wykonywania operacji 
logicznych na grupach kontaktów, uwzgl&dniania 
wyników kampanii w kryteriach wyboru kontak-
tów, wykorzystania danych historycznych.

• Realizacja wielu akcji wydzwanianych jednocze!-
nie – bez konieczno"ci sztywnego przydzielania 
konsultantów do akcji.

• Wygodny interfejs do zarz$dzania systemem 
ze strony administratora/ supervisora.

• Zaawansowane narz%dzie skryptera rozmów 
– Contactis Scripter, które umo!liwi wykorzystanie 
logiki w scenariuszach rozmów.

• Generowanie raportów prezentuj'cych szczegó&y 
zwi$zane z realizowanymi akcjami oraz z wynika-
mi przeprowadzonych akcji.

Rysunek 1. Wydajno"# agentów w call center
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