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VOIPEX TEAM 2.0 /
Zákaznické call centrum
DATASHEET
Zákaznické call centrum VOIPEX TEAM 2.0 je určeno pro obsluhu příchozích
hovorů na zákaznické lince. Hovory jsou řazeny do volací fronty, linka není nikdy
obsazena a může ji obsluhovat více operátorů.
Call centrum může mít uvítací hlášku vč.
informace o pracovní době dle nastavené
časové podmínky. Hovory jsou směrovány
do více volacích front podle hlasového
rozcestníku IVR.
K jednotlivým frontám jsou přihlášeni
operátoři přes Panel operátora. Call centrum
podle nastaveného pravidla vybere
nejvhodnějšího operátora, u kterého hovor
z fronty vyzvání. Manažer call centra sleduje
real-time provoz CC a statistiky přes Panel
supervizora.

Uživatelská rozhraní
call centra
	panel telefonního operátora
panel supervizora
	statistiky front, uživatelů a hovorů

Standardní funkcí firemního call centra je
možnost nahrávání hovorů nebo evidence
nevyřízených hovorů. Nadstandardní funkcí
je propojení s CRM systémem zákazníka.
Call centrum VOIPEX TEAM 2.0 je
poskytováno formou služby, jako cloud
řešení. S jeho pořízením nejsou spojeny
investice do drahých zařízení. Součástí
služby je bezplatná údržba a upgrade na
nejnovější verze. Ovládací panely jsou
přístupné přes webový prohlížeč a fungují
v reálném čase díky technologii WebSockets.

Funkce call centra
nastavení volacích front
předání hovoru na volného operátora
IVR hlasový rozcestník
	statistiky provozu a čekání zákazníků
zobrazení zmeškaných hovorů
	monitoring kvality obsluhy operátory
nahrávání hovorů

Co potřebuje uživatel

	zobrazení provozu call centra na wallboardu
	propojení na databázi zákazníků (CRM, ERP, Excel)

PC nebo VoIP telefon a připojení k internetu
	doporučujeme rovněž náhlavní soupravu

Panel operátora

Tabulka
operátorů

Tabulka nevyřízených
hovorů

Panel operátora umožňuje:
	přihlášení operátora k frontám
a linkám, nastavení pauzy

Signalizace dosažení
stavu KPI „varování“

Tabulka probíhajících
hovorů

Nastavení pauzy
operátora

zobrazení zmeškaných hovorů
	vytočit zmeškaný hovor (ostatním
je signalizováno, že se řeší a kdo ho
řeší)
	označit hovor jako vyřešený
(signalizace ostatním operátorům)

Aktuální stav
front

Nevyřízený hovor od
volajícího, který volal 2×

Jméno a tel. linka
operátora

Čas příchodu
hovoru

Fronta, ve které je
operátor přihlášen

Denní statistika
operátora

Délka čekání

Tabulka nevyřízených hovorů

Nevyřízený hovor
už řeší operátor

Jméno operátora,
který řeší hovor

Panel supervizora
Real-time panel umožňuje
sledovat aktuální dění napříč
celým call centrem, přihlašovat
do / odhlašovat z front operátory,
příposlech operátora, nastavovat
KPI u operátorů a front…

Zmeškaných
vyzvánění

Vyřízených
hovorů

Denní statistika
operátorů

Statistiky call centra
Základními statistikami call centra je
přehled používaných Front, přehled
o přihlášených Operátorech a přehled
o uskutečněných Hovorech.
Zajímavé statistiky pro supervizora:
plnění SLA
počet vyřízených hovorů
počet nevyřízených hovorů
délka čekání
délka hovoru

Pracovní
pauzy

Hovorový čas

Čas přihlášení
do CC

Signalizace dosažení stavu KPI „kritický“
(nepřihlášení operátora do CC)

Wallboard call centra
Panel s přehledem odbavování
příchozích hovorů v zákaznickém
call centru (např. na velkoplošné TV).
Operátoři vzájemně vidí, kdo kolik
vyřídil hovorů, jak dlouho měli pauzu
a kolik je čekajících hovorů ve frontě.
Podporuje výkonnost operátorů call
centra.

Propojení call centra s CRM
Spojením call centra s databází
zákazníků (CRM, ERP) získáte během
hovoru přístup k informacím
o zákazníkovi. Už během vyzvánění
v PC automaticky vyskočí chytré
okno, které zobrazí jméno volajícího
+ společnost a další cenné informace
o firmě (např. tržby, dlužné faktury,

poslední kontakt se zákazníkem apod.).
Proběhlé hovory jsou automaticky
zaznamenány do CRM.
Technické propojení call centra
s databází zákazníků zajistí IPEX
pomocí integračních konektorů.
Standardně propojujeme

s nejznámějšími podnikovými
systémy jako Salesforce, Microsoft
Dynamics, SugarCRM, Raynet, ale
dokážeme integrovat i s jinými.
systémy, příp. podnikovými systémy
vyrobenými na míru.

První call centrum v ČR s technologií WebRTC
spustit ve webovém prohlížeči bez
použití zásuvných modulů. S WebRTC
můžete tedy telefonovat přímo
z prohlížeče, aniž byste museli cokoliv
instalovat.
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Jako první české společnosti se nám
podařilo komerčně využít v call centru
novou technologii WebRTC. Jedná se
o API poskytující podporu pro telefonní
hovory, video chat a peer-to-peer
sdílení souborů aplikacím, které lze
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