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Efektywna platforma telekomunikacyjna



Charakterystyka
Wymogi rynku, który staje si! z dnia na dzie" coraz 
bardziej konkurencyjny, wp#ywaj$ na sposób kontak-
tu z aktualnym lub potencjalnym klientem. Wzrasta 
znaczenie komunikacji interpersonalnej, zwi!ksza si! 
tak%e ilo&' metod i mediów, za pomoc$ których mo%na 
j$ realizowa'. Pod$%aj$c za potrzebami rynku oraz wy-
maganiami klientów, Wind Telecom oferuje platform! 
Contactis Contact Center.

Contactis Contact Center jest kompletnym systemem 
zapewniaj$cym centralne zarz$dzanie i utrzymywanie 
relacji z klientami, z wykorzystaniem wielu kana#ów 
komunikacji. Dzi!ki swojej modularnej budowie umo%-
liwia pe#ne dopasowanie funkcjonalno&ci systemu do 
potrzeb konkretnej firmy. 

Wykorzystanie Contactis Contact Center usprawnia 
dzia#anie firmy, pozwala na redukcj! jej kosztów, 
a równocze&nie zapewnia ustandaryzowany, uprosz-
czony i jednolity sposób &wiadczenia us#ug.

Idea Contactis Contact Center
Contactis Contact Center jest platform$ zbudowan$ z 
wielu ró%nych modu#ów. Ka%dy z nich zapewnia zbiór 

funkcjonalno&ci, które po#$czone razem, daj$ w efekcie 
system contact center. Ka%dy, nawet najprostszy system 
contact center powinien posiada':

• System komunikacyjny – najcz!&ciej jest to 
centrala telefoniczna w technologii klasycznej lub 
VoIP, uzupe#niona o podsystemy zapewniaj$ce 
obs#ug! pozosta#ych kana#ów komunikacji takich 
jak sms, e-mail, fax.

• System IVR (Interactive Voice Response) – system 
automatycznie odtwarzaj$cy dzwoni$cym klien-
tom zapowiedzi (np. powitalne). Uzupe#niony 
o technologi! TTS (Text To Speech) oraz ASR (Auto-
matic Speech Recognition) mo%e sta' si! centrum 
automatycznej obs#ugi klienta, odci$%aj$cym 
konsultantów z wielu zada".

• 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) – zapew-
nia automatyczn$ dystrybucj! po#$cze" do kon-
sultantów zgodnie z zaplanowanym algorytmem. 
Mo%liwe jest rozwini!cie go o funkcjonalno&' Skill 

Contactis Contact Center

Korzy&ci:

• Centralny punkt zarz$dzania i kontrolowania procesu nawi$zywania 
kontaktu i utrzymywania relacji z klientami

• Wy%sza jako&' poziomu &wiadczonych us#ug oraz rozmów przeprowa-
dzanych z klientami

• Szybki zwrot inwestycji i redukcja kosztów poprzez zwi!kszenie wydaj-
no&ci konsultantów

• Wsparcie wielu ró%nych kana#ów komunikacji, wi!ksza skuteczno&' 
przeprowadzanych akcji i szybsze osi$ganie postawionego celu

• Mo%liwo&' integracji z wewn!trznymi systemami klienta wraz 
z zasilaniem ich danymi lub wykorzystywaniem zapisanych w nich 
informacji



Based Routing pozwalaj!c! uwzgl"dnia# umie-
j"tno$ci i kompetencje konsultantów w procesie 
rozdzielania po%!cze&.

• Link CTI (Computer Telephony Integration) – inter-
fejs integruj!cy platform" telefoniczn! z cz"$ci! 
aplikacyjn! systemu. Dzi"ki niemu mo'liwe jest 
automatyczne rozpoznanie dzwoni!cych klientów 
i prezentowanie ich danych w aplikacjach konsul-
tantów, zanim rozmowa zostanie rozpocz"ta.

• Aplikacja dla konsultantów – dzia%aj!ca na 
stacjach roboczych konsultantów, prezentuje 
wszelkie niezb"dne do ich pracy informacje.

• Aplikacja dla supervisora – pozwala na zarz!-
dzanie i kontrol" dzia%ania systemu oraz 
konsultantów.

• Modu! Raportowy – umo'liwiaj!cy elastyczne 
i szybkie przygotowywanie zestawie& i statystyk 

podsumowuj!cych i kontroluj!cych prac" ca%ego 
systemu, jego wydajno$# i efekty realizowanych 
zada&.

• Modu! Skryptera – narz"dzie wspieraj!ce prac" 
konsultanta w trakcie rozmów z klientem. Konsul-
tant wykorzystuje przygotowane wcze$niej skryp-
ty prowadz!c rozmow" zgodnie ze schematem 
i d!'!c bezpo$rednio do osi!gni"cia postawionych 
mu celów.

• Modu! realizacji po!"cze# wychodz"cych (outbo-
und) – modu% zapewniaj!cy wszystkie mechani-
zmy potrzebne do realizacji po%!cze& wychodz!-
cych z contact center. Wspiera wszystkie trzy tryby 
pracy preview, progressive, predictive, zapewniaj!c 
tym samym dostosowanie sposobu pracy systemu 
do charakterystyki dzia%a& danej firmy.

Rysunek 1. Kana%y komunikacji w Contactis Contact Center
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