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UC aplikace/klient (komunikátor)

Komunikátor je softwarovým 
komunikačním nástrojem platformy 
VOIPEX TEAM. Umožňuje uživateli 
posílat rychlé textové zprávy (instant 
messaging) a telefonovat přímo z PC. Při 
propojení s podnikovým informačním 
systémem (CRM, ERP) nebo také 
s MS Outlook se v komunikátoru zobrazí 
kontakty z těchto systémů. Uživatel 
tak může realizovat hovory na tisíce 
kontaktů jedním klikem.

Další funkcí komunikátoru je poskytnutí 
přehledu o dostupnosti kolegů (Online, 
Hovor na mobilu, Hovor na telefonu, Pryč, 
Nerušit/ Na schůzce, Offl ine) formou 
jednoduchých grafi ckých symbolů 
s popisem. Komunikátor může být 
dostupný také v mobilu.

Virtuální ústředna a volání

Virtuální telefonní ústředna představuje 
spojovací prvek platformy VOIPEX TEAM. 
Zajišťuje propojení všech komunikačních 
nástrojů navzájem (vč. mobilních 
tel.). Ústředna je přístupovým bodem 
do veřejné telefonní sítě. Hlasové 
služby jsou realizovány formou VoIP 
technologie, která umožňuje přenos 
zvuku ve vysokém rozlišení. 

Virtuální ústředna směruje příchozí 
hovory k uživateli nejvhodnějším 
komunikačním nástrojem podle jeho 
aktuální dostupnosti, příp. nastavení 
jeho profi lu. K zjištění dostupnosti 
využívá dat z kalendáře uživatele (MS 
Exchange, Lotus Notes, Google Calendar) 
v kombinaci s informacemi o aktuálním 
využití komunikačních nástrojů.

Víceúrovňové IVR

IVR (Interactive Voice Response) – 
hlasový systém umožňující interakci, 
tj. systém volajícímu přehrává hlasové 
informace, na které volající stiskem 
DTMF tlačítek reaguje a vybírá tak 
z nabízených možností automatického 
přepojení (např. 1 – obchodní oddělení, 
2 – reklamace, 3 – tech. podpora).

Další možností je nastavit směrování 
příchozích hovorů podle zadaných 
parametrů provozovatelem linky (např. 
přepojení hovoru podle pracovní doby, 
přiděleného pracovníka apod.).

Kontaktní call centrum

Kontaktní call centrum VOIPEX TEAM je 
určeno pro obsluhu jak příchozích, tak 
odchozích hovorů. Poskytuje standardní 
funkce profesionálního call centra. 
Nadstandardní funkcí je inteligentní 
rozpoznání volajícího zákazníka podle 
tel. čísla a jeho automatické přepojení 
na přiděleného obchodníka.

Funkce call centra

 nastavení volacích front

 předání hovoru na volného operátora

 statistiky provozu a čekání zákazníků

 zobrazení zmeškaných hovorů

 monitoring kvality obsluhy operátory

 nahrávání hovorů

Profi ly uživatele ústředny

Uživatel má ve svém profi lu 
nadefi nováno preferované komunikační 
zařízení – to na kterém bude přijímat 
tel. hovory z jeho pevné linky. Tím může 
být např. stolní telefon, softwarový 
komunikátor v PC nebo mobilní telefon. 
Dále je v profi lu uložená informace, co 
má ústředna s jeho příchozími hovory 
provést v různých situacích, např. když 
má podle kalendáře schůzku nebo je 
na dovolené (hovor může být přepojen 
na vybraného zástupce). 

Profi ly je možné nastavovat v účtu 
uživatele přes webový prohlížeč nebo 
jednoduše výběrem přes aplikaci 
v mobilním telefonu. 

Volitelné profi ly uživatele:

Asistent – řídí se informacemi 
o dostupnosti z kalendáře uživatele 
a dalších zdrojů (dostupnost, 
docházkový systém apod.)

Dovolená – volající se dozví, že volaný 
je na dovolené a bude přesměrován 
na zástupce

K dispozici – bez ohledu na kalendář je 
uživatel stále na příjmu

Na cestě – volající se dozví, že volaný 
není k dispozici a bude přesměrován 
na zástupce 

Přesměrovat (mobil) – hovory z pevné 
linky uživatele jsou přesměrovány 
na mobil

Jedním z profi lů je tzv. Asistent, který je 
propojen s kalendářem uživatele. Filtruje 
příchozí hovory podle zaneprázdněnosti 
uživatele uvedené v jeho kalendáři. 
V čase nějaké události zaznamenané 
v kalendáři uživatele hovor „nespojí“ 
a sdělí volajícímu, že volaný (uživatel) 
je zaneprázdněn. Pro urgentní případy 
ponechá volajícímu možnost během 
hovoru stiskem klávesy 1 se uživateli 
dovolat a ten se může rozhodnout, zda 
hovor přijme.
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POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ

Obsah školení:
• seznámení s možnostmi platformy
• seznámení s fyzickou instalací
• konfigurace trunků a linek
• konfigurace odchozích oprávnění
• konfigurace síťových prvků (DHCP, Firewall, IPS atd.)
• autokonfigurace VoIP přístrojů Aastra, Grandstream
• konfigurace služeb platformy

• konfigurace Zákaznická aplikace
• konfigurace vyzváněcích skupin 
• konfigurace Mobility Extension
• typické konfigurace platformy s příklady nasazení

Závěr školení:
• test probraných znalostí

Registrace: do 20. 1. 2016  |  Kontaktní osoba: Kristýna Panáčková, 544 528 939, panackova@ipex.cz

Harmonogram:
od 8:30   prezence
09:00 – 09:10 úvod
09:10 – 11:30 dopolední část
11:30 – 12:30 oběd
12:30 – 17:00 odpolední část

Školitel: Zdeněk Fidler
Certifikát: absolventi školení obdrží certifikát
Cena (bez DPH): 
3000 Kč/1 osoba, 4000 Kč/2 osoby, 5000 Kč /3 osoby, 
zahrnuje občerstvení a oběd
Místo konání: IPEX a.s., Roháčova 77, Praha 3
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