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W i n d 
Telecom to 

wiod!cy produ-
cent i integrator sys-

temów komunikacyjnych. 
Dostarczamy kompleksowe 

rozwi!zania teleinformatyczne 
dostosowane do potrzeb klientów 

i specyfiki bran"y w jakich dzia#aj!. 
Nasz! przewag! konkurencyjn! jest 

elastyczno$%, szerokie mo"liwo$ci in-
tegracji, bliska wspó#praca z globalnymi 
partnerami technologicznymi oraz mo-
del dzia#ania oparty na wsparciu spe-
cjalistów na ka"dym etapie realizacji 
systemu dla klienta – pocz!wszy 

od fazy analizy, poprzez wdro-
"enie systemu, a" po jego 

utrzymanie i dalszy 
rozwój.



Wind Telecom 

„Intel Capital pomaga w prze#amywaniu barier technologicznych 
i przy$pieszaniu innowacji dzi&ki swoim inwestycjom, ale tak"e 
mo"liwo$ciom zapewnienia wspó#pracy liderów ró"nych bran" w celu 
opracowania ca#ego ekosystemu rozwi!za'. Jeste$my przekonani, "e Wind 
Telecom jako wiod!cy dostawca rozwi!za' komunikacyjnych, mo"e u#atwi% 
rozwój ekosystemu komunikacyjnego w Centralnej i Wschodniej Europie„
Marcin Hejka, Dyrektor Intel Capital na Europ& (rodkowo-Wschodni!

Realny konkurent najwi"kszych 
#wiatowych producentów  
 Do!wiadczenie – na rynku od 1998 roku
 Wiedza – zespó# wysokiej klasy specjalistów 
 Bli"ej klienta – centrum technologiczne i labora-

 Mi#dzynarodowi inwestorzy – European 

Luxembourg VP (Luxembourg)

 Docenieni – liczne nagrody i wyró"nienia:
 2003 – Lider Rynku 
 2003 – Laur Infotela
 2004, 2005, 2006 – Trzykrotny laureat rankingu 
dla najdynamiczniej rozw)aj!cych si& firm 
w Europie Centralnej i Wschodniej (Deloitte 
Technology Fast 50 CEE)
 2005 – Wyró"nienie dla jednej z najszybciej 
rozw)aj!cych si& firm w rejonie EMEA (Europa, 

 2007 – Klucz Sukcesu w kategorii Nowe Techno-
logie na IX Sympozjum Energetyka 

Struktura udzia#ów w Wind Telecom 
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Gwarancja sukcesu 
realizowanych projektów
 Projekt doradczy w odpowiedzi na zapytanie 

klienta.
 Rozwi!zania dopasowane do specyficznych 

potrzeb klienta oraz mo"liwo$% pe#nej integracji 
z jego systemami biznesowymi.

 Techniczne wsparcie posprzeda"owe i szkolenia 
dla u"ytkowników systemu.

 Elastyczno$% w dopasowywaniu si& do 
wykorzystywanych przez klienta platform 
telekomunikacyjnych.

 Sta#y kontakt i bliska wspó#praca z klientem – 
pomoc w definiowaniu zmieniaj!cych si& potrzeb 
i celów biznesowych oraz doradztwo w zakresie 
wyboru rozwi!zania zaspokajaj!cego bie"!ce, jak 
i przysz#e potrzeby firmy.

 Elastyczna i skalowalna architektura platformy 
umo"liwiaj!ca rozszerzanie jej o kolejne elementy 
i budow& kompleksowego rozwi!zania zarówno 
z produktów Wind Telecom, jak i produktów innych 
firm.

 

Pionier na rynku call center
Stale dbamy o innowacyjny charakter dzia#alno$ci, 
nasze rozwi!zania budujemy w oparciu o najnowo-
cze$niejsze technologie. 

W$ród licznych realizacji mo"emy wyró"ni%: 
 Pierwsze wdro"enie technologii Text To Speech 

(TTS) w call center w Polsce oraz udzia# w reali-
zacji pierwszego silnika Text To Speech dla j&zyka 
rumu'skiego.

 Pierwsze w Polsce wdro"enie technologii rozpo-
znawania mowy (ASR) dla du"ych zbiorów s#ów 
(g#osowa ksi!"ka telefoniczna dla operatora GSM).

 Pierwsze profesjonalne rozwi!zanie call center 
dost&pne w Polsce na otwartej platformie teleko-
munikacyjnej Asterisk.

 Pierwsze w Polsce wdro"enie technologii IVR i call 
center w zak#adzie energetycznym.

 Pierwsze w Polsce wdro"enie systemu IVR w opar-
ciu o technologi# IP.

 Pierwsze w Polsce wdro"enie platformy voice 
mailingu.



Historia

1998 Powstaje Wind Telecom 

2000   Pierwsze wdro"enie rozwi!zania contact center 
opartego o platform& Contactis w PTE Dom

2001  Inwestycja funduszy Venture Capital z grupy 
Renaissance, dynamiczny rozwój technologiczny 
i produktowy Spó#ki

2002  Wind Telecom dostarcza kompatybiln! z VoiceXML 
platform& komunikacyjnych us#ug warto$ci 
dodanej dla krajowych operatorów GSM

2003  Wind Telecom powo#uje Eurokom – spó#k& 

w modelu ASP

2004 Wind Telecom pozyskuje setnego klienta

2004  Druga runda inwestycyjna, do grona akcjonariuszy 
Wind Telecom do#!cza Intel Atlantic

2005  Spó#ka rozpoczyna dzia#alno$% eksportow! 

2006  Stworzenie centrum technologicznego oraz 

do Krakowa

2007  Wind Telecom powo#uje now! spó#k& Wind 
Mobile wyspecjalizowan! w realizacji systemów 
dla operatorów telekomunikacyjnych



Oferta
Wind Telecom dostarcza rozwi!zania przeznaczone 
dla contact center i call center. Oferujemy ca#! gam& 
autorskich produktów i rozwi!za' dedykowanych dla 
firm ró"nego rodzaju i adresowanych do indywidualnych 
potrzeb oraz wymaga'.

 Contactis Contact Center
 Contactis Power Dialer
 Contactis Scripter
 Contactis Conference
 Contactis IVR
 Contactis Delation
 Contactis Awarie
 Contactis VAD
 Contactis ReStore

Najsilniejsz! stron! produktów Wind Telecom jest 
ich szeroka mo"liwo$% adaptacji do zmieniaj!cych 
si& potrzeb klientów. Ka"de rozwi!zanie wdra"ane 
przez Wind Telecom mo"e zosta% wyprofilowane 
i skonfigurowane tak, aby jak najlepiej spe#nia#o sta-
wiane mu wymagania i wpasowywa#o si& w istniej!c! 
infrastruktur& klienta.

Produkty Wind Telecom posiadaj! mo"liwo$ci inte-
gracji z innymi systemami (w tym z wewn&trznymi 
systemami klienta). Dost&pno$% ró"nych scenariuszy 
i mechanizmów integracji pozwala na blisk! wspó#prac& 
i p#ynn! wymian& informacji pomi&dzy systemami 
oraz wykorzystywanie dynamicznych danych w syste-
mach obs#ugi klienta budowanych z wykorzystaniem 
rozwi!za' Wind Telecom.

Diagram produktów Wind Telecom
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 Contactis  
Contact Center 
Contactis Contact Center jest 
kompletnym systemem za-

pewniaj!cym centralne zarz!dzanie i utrzymywanie 
relacji z klientami, z wykorzystaniem wielu kana#ów 
komunikacji.

Contactis Contact Center sk#ada si& z wielu dost&pnych 
modu#ów:
 Modu$ kolejkowania po$%cze& – pozwala na „prze-

trzymanie” nap#ywaj!cych po#!cze' w momencie, 
w którym wszyscy konsultanci s! zaj&ci obs#ug! 
klientów i w danej chwili "aden z nich nie jest 
w stanie obs#u"y% nowego po#!czenia.

 Modu$  ACD (Automatic Call Distribution) – 
zapewnia automatyczn! dystrybucj& po#!cze' do 
konsultantów zgodnie z zaplanowanym algoryt-
mem. Mo"liwe jest rozwini&cie go o funkcjonal-

 Modu$ managera kampanii – zapewniaj!cy me-
chanizmy do zarz!dzania akcjami marketingowy-
mi, zarówno przychodz!cymi jak i wychodz!cymi.

 Modu$ skryptera rozmów – mechanizm skryptów 
rozmów dla konsultantów, wspieraj!cy ich w trak-
cie dialogu z klientami.

 Modu$ IVR – zapewniaj!cy automatyczn! obs#ug& 
klienta z wykorzystaniem technologii DTMF (infoli-
nie handlowe, alarmowe oraz windykacja).

 Modu$ internetowy – uzupe#niaj!cy system 
o funkcjonalno$ci chat oraz call-me-back.

 Modu$ raportowy – elastyczny i wydajny zestaw 
narz&dzi raportuj!cych i analizuj!cych dane zbiera-
ne przez system podczas jego pracy.

Contactis Contact Center jest systemem elastycznym 
i udost&pnia ca#y szereg mo"liwo$ci integracji zarówno 
z systemami innych producentów, jak i z wewn&trznymi 
systemami istniej!cymi u klienta.

        Contactis Power 
Dialer
Contactis Power Dialer to sys-
tem do realizacji i obs#ugi kam-

panii wychodz!cych, takich jak telemarketing, sprzeda" 
telefoniczna, ankietowanie czy windykacja nale"no$ci. 
Dzi&ki systemowi Contactis Power Dialer ka"da kampa-
nia wychodz!ca przeprowadzana przez contact center 
jest równie #atwa i efektywna jak akcja przychodz!ca. 
System automatycznie wybiera numery, sprawdza, czy 
po stronie odbieraj!cego jest potencjalny rozmówca 
i #!czy rozmowy bez konieczno$ci anga"owania do 
tych zada' konsultantów. Przynosi to znaczny wzrost 
efektywno$ci pracy konsultantów oraz ogranicza koszty 
przeprowadzanych kampanii. 

 Contactis Scripter
Contactis Scripter jest narz&-
dziem wspieraj!cym prac& 
konsultantów i wp#ywaj!cym 

na popraw& poziomu obs#ugi klienta, bez wzgl&du na 
tryb prowadzonej akcji (przychodz!ca czy wychodz!ca). 
Konsultant rozmawiaj!c z klientem odczytuje kolejne 
pytania pojawiaj!ce si& na ekranie komputera, w for-
mie i kolejno$ci uzale"nionej od bie"!cych odpowiedzi 
klienta. System pozwala na zebranie kompletnych da-
nych, udzielenie wsparcia w ramach zidentyfikowane-
go problemu oraz przekazanie pe#nej i wyczerpuj!cej 
informacji.

Contactis Scripter jest wyposa"ony w modu# rapor-
towy dostarczaj!cy szczegó#owych, sumarycznych 
i statystycznych informacji o pracy systemu. Archi-
tektura systemu Contactis Scripter umo"liwia jego 
#atw! i szybk! rozbudow&, pozwala tak"e na integracj& 
z aplikacjami firm trzecich.



 Contactis Conference
Contactis Conference to nowo-
czesny system audiokonferen-
cyjny, pozwalaj!cy na prowa-

dzenie wieloosobowych konferencji z wykorzystaniem 
telefonów stacjonarnych i komórkowych. W zale"no$ci 
od konfiguracji systemu w spotkaniu mo"e uczestniczy% 
od kilku do kilkudziesi&ciu osób prowadz!cych dyskusj& 
równocze$nie. Wykorzystanie zaawansowanych technik 
przetwarzania i obróbki d*wi&ku zapewnia bardzo dobr! 
s#yszalno$% wszystkich uczestników konferencji.

System Contactis Conference doskonale sprawdza si& 
u klientów oczekuj!cych podwy"szonego poziomu 
bezpiecze'stwa i poufno$ci przeprowadzanych kon-
ferencji. Mo"liwo$% nagrywania wszystkich rozmów 
oraz fizyczna izolacja infrastruktury wykorzystywanej 
przez system w trakcie rozmów pozwala na spe#nienie 
nawet najwy"szych wymogów bezpiecze'stwa. System 
pozwala na samodzielne do#!czanie si& uczestników 
do wybranej konferencji, jak i realizuje automatyczne 
wydzwanianie do uczestników na zdefiniowane przez 
nich wcze$niej numery. 

 Contactis IVR
Contactis IVR to rozwi!zanie, 
które umo"liwia klientom dotar-
cie do interesuj!cych ich infor-

macji bez potrzeby anga"owania konsultanta lub te" 
dotarcie w minimalnym czasie do odpowiedniej osoby 
w organizacji bez konieczno$ci prze#!czania pomi&dzy 
wieloma osobami. Do momentu $wiadomego wybo-
ru opcji „po#!cz z konsultantem” automat prowadzi 
dialog z klientem, prezentuj!c informacje w formie 
nagra' g#osowych, podaj!c dost&pne opcje na kolejnych 
poziomach menu oraz oczekuj!c na decyzje klienta 
wprowadzane za po$rednictwem klawiszy telefonu.

Wind Telecom dostarcza równie" serwisy IVR rozsze-
rzone o:
 technologi# TTS (Text To Speech) – umo"liwiaj!c! 

zamian& tekstu na mow&, 
 technologi# ASR (Automatic Speech Recognition) 
– umo"liwiaj!c! rozpoznawanie mowy klienta 
i prowadzenie z nim dialogu bez konieczno$ci 
u"ycia klawiszy telefonu.



 Contactis Delation
Contactis Delation to wyspe-
cjalizowane i niezawodne na-
rz&dzie stworzone na potrzeby 

Policji oraz organizacji bezpiecze'stwa publicznego. 
System pozwala na anonimowe przyjmowanie, rozdzie-
lanie oraz przesy#anie zg#osze' zgodnie z ich przezna-
czeniem. Contactis Delation umo"liwia automatyczne 
nagrywanie informacji o ró"nych zdarzeniach przeka-
zywanych telefonicznie. Osoby dzwoni!ce mog! pod 
jednym numerem pozostawi% zg#oszenia przest&pstw 
lub uwagi i spostrze"enia na temat pracy Policji, czy 
organizacji bezpiecze'stwa publicznego.

 Contactis Awarie 
Contactis Awarie to unikalne 
rozwi!zanie przygotowane dla 
sektora utilities, zapewniaj!ce 

kompletn! obs#ug& procesów zwi!zanych z obs#ug! 
awarii. Produkt pozwala na automatyzacj& procesu 
przyjmowania zg#osze' o awariach. Zanim dojdzie 
do po#!czenia z dyspozytorem/ konsultantem, klienci 
stosownie do swojego miejsca zamieszkania ods#uchuj! 
informacje o zg#oszonych awariach i terminach ich 
usuni&cia lub zapowiedzi planowanych w tym regionie 
prac. Informacje te pobierane s! bezpo$rednio z bazy 
danych, gdzie zostaj! wcze$niej wpisane do odpo-
wiednich formularzy przez dyspozytorów. Mog! by% 
równie" przechowywane jako szablony do wielokrot-
nego wykorzystania. Produkt wspiera wykorzystanie 
modu#u Text To Speech.

 Contactis ReStore
Contactis ReStore to system 
rejestracji, archiwizacji i prze-
twarzania rozmów telefonicz-

nych, pracuj!cy niezale"nie lub w sposób zintegro-
wany z innymi modu#ami platformy obs#ugi klienta. 
System umo"liwia rejestracj& rozmów zarówno na 
zewn&trznych, jak i wewn&trznych liniach analogo-

transmisji VoIP i analogowego sygna#u wideo. Contactis 
ReStore umo"liwia powi!zanie pe#nej historii kontak-
tów elektronicznych z zarejestrowanymi rozmowami 
telefonicznymi oraz skojarzenie zarejestrowanej rozmo-
wy z obrazem wy$wietlanym na ekranie konsultanta 

dostosowanie go do indywidualnych potrzeb klienta.

Dzi&ki oprogramowaniu steruj!cemu, zebrane 
dane poddawane s! kompresji i w pierwszej kolej-
no$ci zapisywane na wewn&trznych nap&dach dy-
skowych, a nast&pnie mog! zosta% przeniesione na 
no$niki zewn&trzne np.: ta$my DDS, DLT, p#yty DVD 
RAM i inne.

Wgl!d w list& nagra' realizowany jest za pomoc! dedy-
kowanej aplikacji klienta - bezpo$rednio na rejestratorze 
lub zdalnie za po$rednictwem sieci LAN. Rozmowy za-
rejestrowane przez grup& rejestratorów, jak i nagrania 
pochodz!ce z ró"nych *róde# wraz ze szczegó#owym 
opisem, przechowywane s! w bazie danych, do której 
dost&p umo"liwia prosta aplikacja WWW. 



Referencje
„Implementacja nowoczesnego rozwi!zania Contactis, z jego dobrze 
rozwini"t! funkcjonalno#ci!, wspomagaj!c! kampanie wychodz!ce, 
pozwoli$a naszej firmie na znaczne zwi"kszenie efektywno#ci. W firmach, 
dla których trzonem dzia$ania jest telefoniczna obs$uga klientów, ka%da 
sekunda ma swoj! cen", a im mniej czasu agent marnuje na dzia$ania 
nie b"d!ce rozmow!, tym bardziej konkurencyjna staje si" nasza oferta. 
Contactis pozwoli$ nam na 40% wzrost efektywno#ci dzia$ania.”

Pawe# Koczyk 

CTM (Call Center Outsourcingowe, 

cz&$% Teleperformance Group)

„Zastosowanie rozwi!zania Contactis w naszej firmie by$o podyktowane 
potrzeb! optymalizacji kosztów, a przede wszystkim poprawy jako#ci 
obs$ugi klienta naszej firmy. Zbieg$o si" to w czasie z uruchomieniem 
Centrum Obs$ugi Klienta, dost"pnego 24h na dob" dla klientów BOC 
Gazy z terenu ca$ej Polski, dlatego szukali#my wysokiej klasy, nieza-
wodnego rozwi!zania, otwartego na integracj" z nasz! wewn"trzn! 
infrastruktur!. Contactis w pe$ni spe$ni$ nasze oczekiwania i od blisko 
dwóch lat wspiera nasze kontakty z klientami.”

Piotr Koz#owski 

Solutions)

„Contactis Awarie umo%liwia nam efektywn!, automatyczn! obs$ug" 
dzwoni!cych klientów. Dzwoni!c pod numer 991 mog! oni uzyska& 
informacj" o wy$!czeniach energii elektrycznej zarówno planowych, 
jak i awaryjnych, system podaje zakres wy$!cze' oraz czas przywróce-
nia zasilania. Informacje te s! pobierane z bazy danych, która zostaje 
wcze#niej uzupe$niona przez dyspozytorów. Mo%na równie% nagra& 
informacj" o awarii oraz po$!czy& si" bezpo#rednio z dy%urnym dys-
pozytorem. Pozwala nam to na optymalizacj" kosztów i podniesienie 
standardów obs$ugi klientów.” 

Krzysztof Gutka 

Telekomunikacja

GTS Energis | TeleNet Polska | Aster/Autocom | Ster-Projekt | Onet.pl | Telewizja Polska | Videowall Polska

Bankowo!' i finanse

Energetyka

Administracja Publiczna

Komenda G#ówna Policji | Urz!d Miasta Lublin | Wielkopolski Urz!d Wojewódzki | Gmina Kleszczów 

Przemys$, Us$ugi, Handel
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