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Telekomunikace hrají v budování vztahů se zákazníky klíčovou úlohu a význam call center zpracovávajících stále narůstající množství hovorů se

zvyšuje. Kapacita call centra, schopnost zaměstnanců komunikovat se zákazníky a řešit jejich požadavky, stejně jako kvalita nabízených služeb,

má pro chod firmy strategický význam. Na základě kontaktu s pracovníky call centra si zákazníci utvářejí dojem o celé společnosti.

Alcatel OmniTouch Call Center Office je

určen speciálně pro potřeby menších a střed-

ních firem. Kompletní řešení call centra

zdůrazňující "All-in-One" koncepci OmniPCX

Office uživatelům nabízí:

• vylepšené funkce pro zpracování volání,

• zpracování většího počtu volání,

• optimalizaci využití zaměstnanců a prostředků,

• udržení trvalé kvality služeb,

• monitorování a rychlou reakci na změny

příchozích volání.

Profesionální řešení umožňuje menším a středně

velkým firmám výrazně zlepšit kvalitu komu-

nikace se zákazníky a kvalitu souvisejících

služeb. Řešení poskytuje advanced call queuing

a call routing  pro optimalizované zpracování

volání při vysokém zatížení a dále pomáhá

zajišťovat stálé udržení kvality služeb pro volající

zákazníky. Alcatel OmniTouch Call Center

Office se jednoduše instaluje, konfiguruje 

a používá díky uživatelsky intuitivním a grafi-

ckým rozhraním.

Toto řešení se zaměřuje nejenom na menší call

centra orientovaná na hlasovou komunikaci se

zákazníky ale i na centra s vysokými poža-

davky na profesionální uvítání volajících 

a nabízí:

• Funkci automatické distribuce hovorů

(Automatic Call Distribution - ACD) pro

plynulejší zpracování příchozích volání,

• PC aplikaci Agent Asistent zvyšující

pracovní produktivitu operátorů,

• Aplikaci Supervisor Console  pro monito-

rování provozu v reálném čase a přehled 

o zatížení a kvalitě služeb,

• Aplikaci Statistic Manager umožňující

dodatečné vyhodnocení komunikace 

a zpracování informací o voláních

uložených v systému.

Řešení je integrované s aplikacemi systému

OmniPCX Office jako například automatická

spojovatelka (Automated Attendant) a hlasová

pošta, nevyžaduje proto použití dalšího čísla

ústředny a volajícím umožňuje zanechávat

zprávy.
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Distribuce hovorů

Úkolem distribuce hovorů je efektivně pře-

pojovat volající na volné operátory. Funkce

podporuje až 32 operátorů přihlášených 

v jedné nebo několika různých skupinách.

Operátoři mohou pracovat se všemi typy

terminálů včetně bezšňůrových DECT telefonů

pro mobilní operátory. Maximální počet

skupin je 8. Příchozí volání jsou přepojována

na jednotlivé skupiny (služby) automaticky 

v závislosti na volaných číslech (DNIS)

a/nebo číslech volajících (ANI). Pro přidělo-

vání volání je možno využít také funkci

automatické spojovatelky. 

V každé skupině jsou hovory distribuovány 

na jednotlivé operátory pomocí 3 metod:

• podle nejdelší doby nečinnosti operátora,

• s pevnou prioritou operátora,

• s cyklicky se měnící prioritou.

Zahájení a ukončení činnosti každé skupiny se

řídí časovými intervaly nastavenými

administrátorem, případně může být napro-

gramováno v aplikaci Supervisor Console.

Fronta

Každá skupina má uvítací zprávu, která se

přehrává volajícímu. Jsou-li všichni operátoři

skupiny právě obsazení, volání se zařadí do

fronty v chronoligckém pořadí (jedna fronta pro

každou skupinu). Zde volající uslyší ve sluchátku

zprávu, jejíž znění závisí na konkrétní situaci

(čekání , trvale nebo dočasně nedostupné).

Počet hovorů zařazených do fronty se průběžně

mění v závislosti na počtu aktivních operátorů.

Volající může frontu kdykoliv opustit. Pravidla

pro fronty je možno konfigurovat několika

způsoby - v případě příliš dlouhého čekání

mohou být volající například přepojeni na

operátory v jiné skupině. 

Aplikace Agent Assistant

Aplikace operátorům nabízí funkce pro

přihlašování a odhlašování, osobní statistické

údaje a vysunovací pop-up okna s informa-

cemi o volajícím, díky nimž se operátor může

lépe soustředit na vlastní komunikaci se záka-

zníkem. 

Integrované ACD funkce umožňují operátorům

řídit svou činnost ve skupině (přihlášení/

odhlášení, wrap-up, pauza) a otevírat/zavírat

skupinu. Operátor navíc získává přístup 

k informacím jako jsou volaná a volající čísla,

skupina na kterou je volání přepojeno a dobu

čekání ve frontě. 

Aplikace nabízí také funkci klasifikace volání.

Pro plynulé a efektivní zpracování příchozích

volání má operátor na svém PC k dispozici

údaje o čekajících voláních příslušných skupin,

době své aktivity a klasifikaci zpracovaných

hovorů, v případě potřeby může otevřít okno 

s historií svých volání.
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Stav operátora Nastavení kvalifikace Doba čekání ve frontě a délka konverzace

Klasifikace volání

Doba aktivity 
operátora

Volaná skupina 
ACD

Statistika skupiny operátora

Osobní statistika

Volající 
a volaná čísla
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Při kontaktu s volajícím operátorovi pomáhají

pop-up okna s jeho informacemi. Spolu 

s aplikací se dodává předdefinovaná

databáze programu Microsoft® Access™,

kterou je možno podle potřeby přizpůsobit.

Aplikace může spolupracovat s programem

PIMphony (přijetí a zrušení volání, ...), data

pro informace v pop-up oknech mohou být

importována z aplikací Microsoft® Outlook™,

Act!™, GoldMine® nebo Microsoft® Access™.

Podrobnější informace najdete v příslušném

letáku PIMphony.

Aplikace Supervisor Console

Aplikace pro dohled nabízí tyto funkce: 

• analýzu údajů pro jednotlivé operátory,

skupiny a linky v reálném čase,

• řízení stavu jednotlivých operátorů nebo

skupin.

Aplikace Statistic Manager 

Kromě monitorování provozu v reálném čase

je k dispozici také statistické vyhodnocení

provozu ve formě grafů pro různá období

(denní, zadaný interval, měsíční). Pro off-line

zpracování je možno potřebná data

importovat přímo z OmniPCX Office.

Možnost automatického tisku zpráv s předem

vybranými údaji.

Statistické údaje zahrnují skupiny (počet

volání, průměrná délka příchozích volání,

doba čekání ve frontě apod.), jednotlivé

operátory (přijaté hovory, průměrná délka

konverzace apod.) a klasifikaci volání.

Podporované telefony

Alcatel OmniTouch Call Center Office

podporuje následující typy koncových

zařízení se kterými mohou operátoři pracovat:

• telefony řady Reflexes™ a e-Reflexes™,

• IP Touch terminály,

• bezdrátové DECT telefony,

• softwarové IP telefony PIMphony,

• analogová koncová zařízení

IP PIMphony a telefony e-Reflexes™ umožňují

vytvoření IP call centra, jehož operátoři mohou

dálkově pracovat z libovolného místa.
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Aplikace Agent Assistant Aplikace Supervisor Console Aplikace Statistic Manager

CPU Pentium 500 MHz CPU Pentium 500 MHz CPU Pentium 500 MHz

RAM: 64 MB RAM: 64 MB RAM: 64 MB

Volné místo na disku: 50 MB Volné místo na disku: 50 MB Volné místo na disku: 50 MB a 500 MB pro jednoroční

statistiku

OS: Windows ® NT4 SP6, OS: Windows ® NT4 SP6, OS: Windows ® NT4 SP6,

Windows ® 2000 SP4 nebo Windows ® XP Windows ® 2000 SP3 nebo Windows ® XP Windows ® 2000 SP3 nebo Windows ® XP

Síťová karta Síťová karta Síťová karta

Hardwarové požadavky

Shrnutí

Varianta Welcome Office Welcome Office Pro

Platforma Business + HD eBusiness Business   + HD eBusiness

Max. počet přihlášených operátorů 10 10 20 20

Skupiny ACD (max.) 8 8 8 8

Operátoři (max.) 32 32 32 32

Funkce call centra

Aplikace pro operátory (max.počet spojení) 10 10 10 20

Aplikace pro dohled (max.počet spojení) 1 4 1 4

Aplikace pro statistiky volitelně volitelně standardně standardně

Doplňkové funkce

Plně automatická spojovatelka volitelně volitelně volitelně volitelně

PIMphony Pro/Team volitelně volitelně volitelně volitelně
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