
Wind Telecom
Contactis Scripter
Profesjonalny skrypter rozmów



Contactis Scripter to system, który usprawnia codzien-
n! prac" ca#ego call center. Wykorzystywany przez 
agentów poprawia poziom obs#ugi klienta i podnosi 
jako$% przeprowadzanych rozmów. Wykorzystywany 
przez supervisorów, pozwala zapanowa% nad tre$ci! 
rozmów oraz lepiej definiowa% cele realizowane w po-
szczególnych akcjach. Prostota i intuicyjno$% interfejsu 
graficznego umo&liwia bezproblemowe korzystanie 
z systemu i nim zarz!dzanie. Contactis Scripter mo&-
na #atwo integrowa% z wieloma ró&nymi systemami, 
dopasowuj!c go do istniej!cego $rodowiska klienta.

Dla agenta skrypter to narz"dzie wspoma-
gaj!ce jego codzienn! prac". Dzi"ki niemu 
podnosi on swoj! wydajno$% i lepiej radzi sobie 

ze stresem. Prze#!czanie pomi"dzy kilkoma akcjami 
o ca#kowicie ró&nych tematach i strukturach rozmów 
– nie jest ju& problemem. 

Supervisorowi skrypter pomaga zapano-
wa% nad poziomem prowadzonych roz-
mów. Wykorzystuj!c go #atwiej mo&e on 

definiowa% cele poszczególnych akcji oraz monitorowa% 
ich realizacj". Skrypter staje si" niezast!piony w proce-
sie wdra&ania nowych agentów pozwalaj!c wykorzysta% 
potencja# nowego pracownika ju& od pierwszych dni 
jego pracy. Dedykowany zestaw narz"dzi nadzorcy 
wspiera równie& proces budowy biblioteki skryptów. 

Dla klienta skrypter pozornie jest niezauwa-
&alny. W praktyce jednak poprawia on ogólne 
wra&enie klienta po ka&dej odbytej rozmowie. 

Powoduje, i& rozmowa z jego perspektywy staje si" 
spójna i bardziej naturalna. Brak w niej przerw i k#o-
potliwego milczenia. Przebieg konwersacji jest logiczny, 
naturalny i bardziej usystematyzowany.

Contactis Scripter 

Korzy$ci:
• Wy&sza jako$% rozmów przeprowadzanych z klientami
• Wy&sza wydajno$% agentów
• Szybsze i ta'sze wdra&anie nowych agentów do pracy w call center
• Agenci cz"$ciej i szybciej osi!gaj! wyznaczone im cele
• Redukcja kosztów szkole', odpraw i papierowych skryptów 
• Pe#na kontrola supervisora nad przebiegiem rozmów w prowadzonych 

akcjach



Contactis Scripter udost"pnia supervisorowi dedyko-
wane narz"dzia s#u&!ce do budowania i edycji skryptów 
rozmów. Poprzedzaj!ce ten etap przygotowania pole-
gaj!ce na zaprojektowaniu szkieletu rozmowy mo&na 
opisa% za pomoc! pi"ciu prostych kroków:

Integracja
Contactis Scripter posiada wbudowane mechanizmy 
zapewniaj!ce automatyczn! integracj" z innymi pro-
duktami z rodziny Contactis. Rozbudowa istniej!cych 
systemów opartych na rozwi!zaniach firmy Wind 
Telecom jeszcze nigdy nie by#a tak prosta!

Nowoczesna architektura systemu, jak i technologia, 
w której zosta# wykonany, zapewniaj! bezproblemow! 
integracj" równie& z systemami firm trzecich.  Contactis 
Scripter jako aplikacja WEBowa mo&e zosta% bardzo 
#atwo zagnie&d&ony w domy$lnej aplikacji klienta po-
zwalaj!c na bezkolizyjn! prac" i po#!czenie funkcjo-
nalno$ci obu systemów. 

Rysunek 1. Contactis Scripter - interfejs agenta Rysunek 2. Contactis Scripter - interfejs supervisora

1
Lista  

pyta! do 
zada!

2
Lista 

mo"liwych 
odpowiedzi

3
Logika 

i zale"no#ci

4
Dane do 
zebrania

5
Nazwa 
skryptu



!"#$%&'(')*+%,-.% /%*.*.!"#!$%#&'()!*+#&,(-."!%!%."-/+0"#+!

1)1"-23$! 4#2,.%40()5.)(67! 8#1"0+(902)! 4#2*:-41#$-!

+#9$%'90.%0 ! "-:-%.;#+20")(9.-! &:0! 1-4"#+0! 0&2%.%1"+0(5%<!

;%.0.13$<!"-:-4#2,.%40(5%<!-.-+/-")4% !(9)!*+9-2)1=,7!>0*%"0=!

;%+2)! 1"0.#$%'?! $%-&90 ! % ! &#@$%0&(9-.%-! $)1#4%-5! 4:01)!

1*-(50:%1"3$! #+09! $=01.-<! %..#$0()5.- ! % ! 900$0.1#$0.-!

"-(6.#:#/%(9.%-! *+#&,4")! % ! +#9$%'90.%07! A019'! *+9-$0/'!

4#.4,+-.()5.'! 5-1"! -:01")(9.#@B! &#1"0+(90.)(6! +#9$%'90C!

#+09! $1*0+(%- ! 4:%-."3$<! "04D-! $! 904+-1%- ! 4#.1,:"0(5% ! .0!

-"0*%-!*+9)/#"#$0.%0!&#!*+#5-4",7

E%-+9-2)!,&9%0=!"):4#!$!*+#5-4"0(6!*+9).#19'()(6!$)2%-+.-!

4#+9)@(%!.019)2!4:%-."#27


