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PŘÍNOSY INTEGRACE
Rychlý přístup a příjemné ovládání
Svým klientům můžete volat přímo ze svého prostředí CRM nebo z kontaktů v aplikaci MS Outlook. Nebo dokonce z webové stránky. 
Jednoduše na jeden klik.

Ve svém zorném poli máte neustále k dispozici informace o spolupracovnících – zda jsou na schůzce, zda telefonují nebo zda jsou při-
praveni s vámi řešit pracovní záležitosti.

Zlepšení péče o zákazníky a posílení vaší značky
Již před přijmutím hovoru vidíte, který zákazník vám volá, jaké služby využívá a kdo od vás s ním naposledy hovořil. Příchozí hovor může 
bezprostředně aktivovat novou objednávku (obchodníci) nebo registrovat nový požadavek (technici).

 Rychlou automatickou identifi kací zákazníka předejdete opětovnému vyptávání se na již poskytnuté informace. Vše máte na jednom 
místě a reagujete tak velmi rychle a profesionálně.

„Splníme to,  o čem jste ve světě 
fi remní komunikace dlouho jen snili“

g p y

„„„„SSSSSSSppppplllnnííímmmmmmmmmmmmmeeeee  ttttttttoooooooooo,,  ooo ččččččččččččeeeeeeeeeeemmmmmmmmmm jjssttee ve svěěttěě 
fifififi remnníííííí kkkkkkkooommmmuunniikkkkkaace dlouho jen ssn

 
nili“

Co je VOIPEX komunikační platforma  
Platforma VOIPEX umožňuje hlasovou a textovou komunikaci prostřednictvím pevných a mobilních telefonů, elektro-
nické pošty, faxů, ale i dalších moderních komunikačních prostředků (interaktivní výměna zpráv, sdílená plocha, audio 
a video konference, zobrazování aktuální dostupnosti uživatelů aj.).

Plného využití platformy dosáhnete napojením na data v informačních systémech: kontakty, ekonomické výsledky, 
obchodní případy či platební informace. Zajistíte si tak významné zlepšení péče o zákazníky a vysokého uživatelského 
komfortu.
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Integrační nástroje
Platforma VOIPEX je otevřená pro integraci se systémy jiných dodavatelů a podporuje různé integrační metody a protokoly. 
Toto jsou nejpoužívanější obecné metody integrace:

1. TAPI
Nativní rozhraní operačního systému Microsoft Windows™, které umožňuje integraci telefonních funkcí s počítačem. Hlavní vý-
znam specifikace TAPI spočívá v zajištění standardního ovládání telefonních zařízení prostřednictvím softwarových aplikací. Ovla-
dač TAPI dodává výrobce daného telekomunikačního zařízení a musí odpovídat oficiálním specifikacím. Nejvíce se používají funkce 
vytáčení hovorů z počítače a zobrazování informací o volajícím ze systému CRM.

Typicky se používá k propojení s programem MS Outlook nebo s klienty informačních systémů, které mají podobu standardních 
lokálně provozovaných softwarových aplikací.

Pro zjednodušení dodává IPEX vlastní aplikaci WinCTI, která umožnuje integrovat i ty systémy, které nemají přímé napojení na roz-
hraní TAPI. Tato aplikace se používá především jako nástroj pro spouštění událostí v počítači uživatele. 

2.  Webová integrace (protokol SOAP)
Slouží k propojení webových informačních systémů a systémů správy 
vztahů se zákazníky (CRM) s platformou VOIPEX. Platforma je vybavena 
sadou funkcí, jež vám umožňují vyhledávat informace o volajících 
ve svém systému a zobrazovat tato data uživatelům. SOAP je protokol 
určený k výměně zpráv ve formátu XML prostřednictvím komunikační 
sítě. Formát SOAP tvoří základní vrstvu komunikace mezi webovými 
službami a poskytuje prostředí pro tvorbu strukturovanějších 
komunikací.

Integrace je k dispozici přímo v okně prohlížeče, pomocí komunikačního 
appletu nebo bezprostředně s aplikačním serverem.

3. LDAP

Protokol pro ukládání dat a přístupu k datům na adresářovém 
serveru. V rámci tohoto protokolu se jednotlivé položky na serveru 
ukládají v podobě záznamů uspořádaných do stromové struktury. 
Je určen zejména k údržbě adresářů a k práci s informacemi 
o uživatelích, tj. například k vyhledávání a přidávání záznamů atd.

Aplikace WinCTI umožňuje:

•  otevřít kontakt v aplikaci MS Outlook 
při příchozím hovoru,

• volat adresu URL,

• otevřít okno libovolné aplikace,

•  komunikovat s webovým serverem pomocí 
protokolu SOAP

•  spolupracovat se schránkou systému Windows 
(voláte na číslo vložené do clipboardu).

Kompletní seznam funkcí protokolu SOAP a další příklady naleznete na adrese 
http://www.ipex.cz/ustredny-a-telefony/ipbx/erp-crm-integrace
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Příklad integrace
Na těchto obrázcích můžete vidět typickou integraci prostřednictvím jednoho z existujících konektorů do klienta elektronické pošty 
MS Outlook. Velmi jednoduchým způsobem zde získáváte přehledný přístup ke svým kontaktům, aniž byste se museli učit ovládat nové 
programy.

Ukázka integrace pro příchozí hovor:

Ukázka integrace pro odchozí hovor:

V programu MS Outlook přibude na všech místech u všech kontaktů čtvereček signalizující aktuální dostupnost dotyčné osoby. 
Pokud na něj najedete kurzorem, můžete jedním klepnutím této osobě zavolat nebo jí poslat krátkou zprávu. Máte přitom infor-
maci, zda je osoba k dispozici a tedy má smysl ji nyní kontaktovat.

Jakmile začne zvonit telefon, objeví se na počítači okno s informacemi o volajícím. Rozsah zobrazených informací závisí na 
aplikaci, ve které jsou zobrazeny. Například v MS Outlook se zobrazí pouze základní informace o osobě, zatímco v CRM mohou 
být i další užitečné informace o fi rmě:

Ukázka okna v MS Outlook

Ukázka okna v CRM



Datasheet

Integrace platformy VOIPEX

SLUŽBY VOIPEX F1 INTEGRACE>>

 IPEX a.s., Roháčova 77, 130 00 Praha 3  |  www.ipex.cz  |  info@ipex.cz

Propojení systémů
K dispozici jsou tak dvě metody propojení vašich systémů s platformou VOIPEX:

1) Existující konektory
Vyberete již připravený konektor a připojíte jej ke svému systému. Toto propojení je velmi snadné a realizujeme je v rámci pokročilé imple-
mentace. Seznam konektorů neustále rozšiřujeme. Aktuálně jsou k dispozici tyto konektory:

Konektor do systému Napojení 
na kontakty

Propojení 
s kalendářem

Vytočení 
na jeden klik

Zobrazení 
volajícího

MS Outlook/MS Exchange

Lotus Notes

Google

Zimbra*

MS Dynamics

SalesForce*

Sugar *

ABRA  

Cybersoft I6

Inovio

Altus Vario*

*Dostupný v průběhu roku 2014

2) Integrační nástroje
Pokud dosud nemáme připraven konektor pro váš systém nebo používáte-li zakázkové řešení, nabízí se integrace pomocí integračních 
nástrojů (viz část Integrační nástroje). Platforma VOIPEX podporuje integraci s jakýmkoli systémem, který podporuje zmíněné protokoly 
a rozhraní. Integraci vám rádi provedeme na klíč. Podle svého uvážení však samozřejmě můžete využít i své vlastní specialisty.

Seznam integrovaných systémů průběžně rozšiřujeme o nejpoužívanější systémy. 
Jsme přesvědčeni, že i pro vaše softwarové prostředí najdeme ideální spojení s platformou VOIPEX.


