
Wind Telecom
Contactis IVR
Automatyczna obs!uga klienta



Charakterystyka
Kiedy dzwonimy do nowoczesnej firmy na wst!pie wita 
nas mi"y g"os zach!caj#cy do pozostania w serwisie oraz 
instruuj#cy, w jaki sposób dotrze$ do interesuj#cych nas 
informacji lub uzyska$ po"#czenie z konsultantem. 

Do momentu wyboru opcji po"#czenia z konsultantem 
i prze"#czenia rozmowy do osoby, która nas powita 
i nawi#%e rozmow!, za komunikacj! z nami odpowiada 
automat. To w"a&nie ten automat prowadzi z nami dia-
log, odtwarzaj#c informacje uprzednio przygotowane 
w formie plików g"osowych, podaj#c opcje dost!pne na 
kolejnych poziomach menu oraz nas"uchuj#c naszych 
wyborów dokonywanych za pomoc# klawiszy telefonu. 
W ten sposób mo%emy przekaza$ informacje o tym, 
co nas interesuje, jakich informacji poszukujemy oraz 
w jakim celu dzwonimy. 

Automat ten, dzia"aj#cy zgodnie ze zdefiniowanym 
algorytmem, udost!pniaj#cy okre&lone funkcje na 
poszczególnych poziomach menu, to system IVR 
(Interactive Voice Response).

Technologia nieustannie si! rozw'a, a obecnie stan-
dardem staj# si! serwisy g"osowe wykorzystuj#ce 
technologi! TTS (Text To Speech), czyli zamian! teks-
tu na mow!. Pozwala to na budow! systemów pre-
zentuj#cych dynamiczne dane, pobierane w trakcie 
po"#czenia z klientem z zewn!trznego (ród"a danych 
(np. informacja o bie%#cym saldzie rachunku klienta 
lub aktualny kurs akcji). Ponadto rynek zdobywa tak%e 
technologia ASR (Automatic Speech Recognition), która 
umo%liwia rozpoznawanie mowy osoby dzwoni#cej 
i prowadzenie dialogu z systemem bez konieczno&ci 
naciskania klawiszy telefonu.

Serwisy IVR wzbogacone technologi" TTS znajduj# 
tak%e coraz szersze zastosowanie w rozwi#zaniach  
klasy contact center. Odci#%aj# agentów automatycz-
nie udzielaj#c informacji w serwisie g"osowym oraz 
w serwisach specjalizowanych, skracaj#c czas obs"ugi 
klienta i pozwalaj#c na redukcj! kosztów.

Contactis IVR

Korzy&ci:

• Szybka obs"uga du%ej liczby klientów
• Redukcja kosztów obs"ugi
• Lepsze wykorzystanie istniej#cych zasobów ludzkich i systemowych
• Mo%liwo&$ integracji z systemami klienta w celu prezentacji dyna-

micznych danych w systemie IVR (system zamiany tekstu na mow! 
– TTS lub nagrane prompty) 

• Mo%liwo&$ zast#pienia nawigacji za pomoc# klawiszy telefonu (DTMF) 
nawigacj# g"osow# z wykorzystaniem technologii ASR (Automatic 
Speech Recognition) 

• Dobra skalowalno&$ platformy pozwalaj#ca na rozbudow! systemu 
wraz ze wzrastaj#cymi potrzebami firmy

• )atwo&$ i szybko&$ implementacji 



Funkcjonalno!"
Contactis IVR to platforma do tworzenia i uruchamiania 
aplikacji g!osowych, sk!adaj"ca si# z wielu modu!ów 
wzajemnie wspó!pracuj"cych i wymieniaj"cych mi#dzy 
sob" informacje. Nale$" do nich: 
• NaviVoice – odpowiedzialny za komunikacj# 

z interfejsami telekomunikacyjnymi.
• Interfejs Framework – przykrywaj"cy funkcje 

niskopoziomowe i udost#pniaj"cy przyjazny 
interfejs API.

• Warstwa logiki aplikacji IVR – stworzona 
w %rodowisku developerskim w technologii Java 
lub w graficznym narz#dziu Javira Studio.

Javira Studio
W ramach platformy IVR dostarczany jest dedyko-
wany modu! s!u$"cy do budowy logiki aplikacji g!o-
sowej –  Javira Studio. Modu! ten pozwala na proste 
i intuicyjne tworzenie podstawowych struktur IVR 
bez konieczno%ci znajomo%ci jakiegokolwiek j#zyka 
programowania czy j#zyka skryptów, co ma znacze-
nie w przypadku zarz"dzania portalem przez osoby 
o profilu biznesowym.  

Contactis Console
Contactis IVR mo$e zosta& rozbudowany o oddzieln" 
konsol# przeznaczon" dla administratorów odpowie-
dzialnych za utrzymanie systemu. Narz#dzie to po-
zwala na niskopoziomowe zarz"dzanie i konfiguracj# 
ca!ej platformy. Zarz"dzanie poprzez konsol# obejmuje 
monitoring infrastruktury, monitoring aplikacyjny oraz 
biznesowy.

Raporty
Contactis IVR dostarcza mechanizmy pozwalaj"ce na 
przygotowanie ró$norodnych danych statystycznych 
i raportowych. 

• raport !cie"ka – logowanie historii pobytu klienta 
w systemie, o szczegó!owo%ci pozwalaj"cej na 
okre%lenie dokonywanych wyborów i procentowej 
d!ugo%ci ods!uchiwanych zapowiedzi

• raporty ruchowe – logowanie danych statystycz-
nych dotycz"cych ilo%ci po!"cze' i uruchomie' 
poszczególnych aplikacji i scenariuszy

• raport drzewo – logowania najcz#%ciej wybiera-
nych opcji (w#z!ów) w systemie

Rysunek 1. (rodowisko Javira Studio Rysunek 2. Konsola administracyjna
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