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V dnešním konkurenčním prostředí ředitelé firem 
a vedoucí pracovníci IT a telekomunikačních oddělení
řeší tři hlavní problémy. V podmínkách optimalizace,
restrukturalizace a průběžné reorganizace se na všech
úrovních hledají cesty ke snížení nákladů - každý
výdaj se dlouho zvažuje a každá investice musí být
návratná, musí zvyšovat efektivitu a zlepšovat
vztahy se zákazníky. 

Komunikace uvnitř firmy i se zákazníky a partnery tvoří
základní předpoklad současného podnikání, týmy IT 
a telekomunikací mají z tohoto pohledu nenahraditelný
význam . Měřítko kvality jejich činnosti je přitom jasné:
čas a peníze.

• Kolik času vyžaduje implementace potřebných
technologií?

• Jak rychle se je zaměstnanci naučí produktivně
využívat?

• Jak velkou část stávajícího vybavení bude nutno
vyřadit?

• Kdy se vrátí vynaložené investice?

• Nemohou být celkové náklady spojené s vlastnic-
tvím nižší?

• Zvýší se tržby od zákazníků?

Cesta vedoucí dopředu  
a nahoru
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i nves t i c

Vítaná změna
Městský úřad se rozhodl vytvořit pro zlepšení komunikace s občany čísla
bezplatného volání pro radnici, městskou knihovnu, bazén a sportovní
středisko, školy a některé neziskové organizace. Současně bylo rozhodnuto
o vytvoření konvergované sítě pro hlasovou komunikaci i přenos dat. 

Výsledek
Úspora 46% nákladů na vnitřní IT systémy a telekomunikace, z toho 25% činí
úspora telekomunikačních poplatků. Další úspory byly dosaženy
kvalitnějšími službami díky implementaci interaktivního informačního
systému (interactive voice response - IVR). Odstraněním časově náročné
rutinní práce se zlepšily přístup k volajícím, motivace a produktivita
operátorů a v důsledku spokojenost volajících. Protože zvolená řešení byla
úplně otevřená, město mohlo přechod na nové služby rozložit na celé
dvouleté rozpočtové období.

Maximální návratnost

Příklad z praxe

Alcatel:
• Největší evropský dodavatel komunikační-

ch řešení
• 20% podíl v segmentu IP technologií

• 16 miliónů linek instalovaných ve velkých
firmách - 5 miliónů na přirozených IP plat-
formách

• 30% uživatelů využívajících IP komunikaci

... Alcatel skutečně zaujímá první místo mezi
evropskými dodavateli IP komunikačních
řešení.

Firemní 
pohled

V celkovém měřítku na prostředí IP business
přechází 75% velkých společností.

Přechod na IP komunikační řešení Alcatel se
okamžitě projevuje zlepšením ekonomických
výsledků.

■ Výrazný pokles provozních nákladů,
počínaje poplatky za telekomunikační
služby.

V oblasti síťové správy pomáhají IP komunikační
řešení Alcatel svou flexibilitou optimalizovat využití
zdrojů nezávisle na tom, jedná-li se o správu
zajištěnou interně nebo dodavatelsky.
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IPKOMUNIKACE s řešením Alcatel

Rychlá a výrazná návrat-
nost investic:
■ Sdílení přenosového pásma

v síti s více body znamená
úsporu 5 až 30% v nákla-
dech na telekomunikační
služby (paušál a poplatky).

■ Centralizované aplikace se
projeví úsporou 5 až 20%
v nákladech na telekomuni-
kační služby (paušál 
a poplatky)

■ Integrované řízení hlasové 
a datové komunikace zna-
mená úsporu 10 až 40%

■ Centralizovaná údržba,
správa, upgrade a souvise-
jící činnosti představují
úsporu 5 až 20%

■ Při přesunech zařízení,
rozšiřování a úpravách kon-
figurace vzniká úspora 20
až 40%

■ 30 až 60% úspora nákladů
na rozvody a kabeláž!

■ Hladký a postupný průběh
migrace znamená úsporu
20 až 50% ročních investic
na hardware PBX

Zaměřeno na
technologii

Základ pro přechod k IP komunikaci tvoří systém
Alcatel OmniPCXEnterprise. Systém využívající nej-
novější technologie (Linux, XML, SIP, VXML)
založený na otevřených standardech (SIG,
DPNSS) nabízí platformu čistě softwarového řízení
komunikace a dále nabízí:

■ Vysokou spolehlivost komunikace probíhající 
v reálném čase: neuvěřitelných 99,999%.

■ Kompletní škálovatelnost umožňující
připojení téměř libovolného počtu uživatelů
(od 10 do 50 000) v různých místech.

■ Flexibilní architektura nabízí díky
možnosti výběru mezi přenosem IP a TDM
snížení investic a nabízí kompatibilitu 
a otevřenost standardů. Výsledkem je
možnost hladké migrace s využitím
vlastního časového plánu v okamžiku
ekonomické výhodnosti.

■ Zjednodušení správy díky jedinému
komunikačnímu softwaru v celé firmě zcela
nezávislému na instalované infrastruktuře.
Jediná otevřená platforma pro management
Alcatel OmniVista zajišťuje monitorování
datové i hlasové komunikace.

■ Inteligentní síťování poskytující snížení
nákladů všem uživatelům v síti. Například
služba automatického výběru trasy
(Advanced Route Selection - ARS) je
například k dispozici ve všech bodech sítě
bez nutnosti duplikovat příslušný software.

Ekonomické
důsledky

Přechod k IP komunikaci nemusí nutně
znamenat vyřazení stávajících zařízení. 
S řešením Alcatel - a jedině s nimi - můžete
sami řídit průběh migrace - počítač za
počítačem, oddělení po oddělení, pobočka po
pobočce.

Nebo můžete implementaci IP komunikace
provést najednou. Vlastní řízení postupu
implementace umožňuje důkladné zhodnocení
použitelnosti stávající infrastruktury, posouzení
všech výhod a nevýhod, přípravu k přechodu
na IP komunikaci a naplánování průběhu pro
celou firmu.

Konvergence IT a telekomunikační infrastruktury
na IP řešení v důsledku znamená méně
kabelových rozvodů, menší počet poruchových
bodů a tedy menší nároky na údržbu,
rovnocenný přístup ke všem službám ze všech
bodů sítě.
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efektivity
Zvýšení

Příklad z praxe
Poradenství pro vlastní firmu.
Významná konzultační společnost specializovaná na poskytování poradenských služeb v právních a finančních otázkách
s celostátním působením se 150 konzultanty a pracovníky administrativy.
Své služby společnost poskytuje především ve svém sídle a pobočkách, občas v sídle klientů a často přímo v bydlišti klientů.
Konzultační služby jsou vysoce specializované a rozdělené na kategorie v závislosti na organizaci firmy klienta, konzul-
tanti často pracují v týmech s přesně vymezenými kompetencemi tak, aby společnost potenciál vlastních odborníků
maximálně využila. V těchto podmínkách cestující konzultanti často potřebují okamžitý přístup k materiálům uloženým 
ve své kanceláři a službám dostupným v sídle a pobočkách společnosti.

Firemní  
pohled

Zaměstnanci vyžadují okamžitý přístup
téměř ke všem možným službám, přitom se
vzájemně liší ve svých rolích, potřebách,
prioritách a preferencích. Informační 
a komunikační infrastruktura, na které
životně závisejí, musí proto být vyřešena
tak, aby splňovala různorodé požadavky 
a reálně zvýšila efektivitu jejich práce.

Zvýšení produktivity zaměstnanců
společnosti nyní závisí ve značné míře na
technologii. Často cestující prodejci
potřebují přijímat i odesílat důležité e-maily
přímo ze svého vozu pomocí mobilního
telefonu. Výkonní asistenti vyžadují možnost
okamžité aktualizace svých databází 
a seznamů. Pracovníci zákaznické podpory
zase potřebují okamžitou dostupnost
podrobných informací o zákazníkovi 
v případě telefonické konzultace. 
S aplikacemi jednotné komunikace
Alcatel OmniTouch Unified Communication
se sloučení různých typů komunikace
stalo realitou.

Zaměřeno na  
technologii

Kombinace řešení Alcatel OmniPCX
Enterprise a Alcatel OmniTouch Unified
Communication otevírá přístup ke zcela
novým funkcím.

Všechny zprávy nyní dorazí ke svému
adresátovi nezávisle na místě, kde se
právě zdržuje, volání mohou být
přesměrována podle celé řady kritérií.
Uživatelé jsou dosažitelní s využitím
tradičního nebo mobilního telefonu, e-mailu
odeslaného na PC nebo PDA. Funkce jako
Můj asistent (My Assistant), Mé zprávy (My
Messaging) a Můj telefon (My Phone)
doplněné možnostmi systému Alcatel
OmniPCX Enterprise, nabízejí týmům 
a jejich členům individuální mobilitu.
Zaměstnanci pracující v sídle a pobočkách
firmy i zaměstnanci pracující z domova mají
k dispozici stejný rozsah služeb.
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IP telefonie Alcatel - optimální řešení!

Alcatel OmniTouch Enterprise umožňuje spolupráci při řešení úkolů v týmech, udržování stálého kontaktu zaměstnanců
uvnitř týmu a týmu s klienty a partnery, přesné a efektivní fakturování.
Alcatel OmniTouch Unified Communication uživatelům nabízí služby virtuálního pracoviště s možností přístupu ke všem
službám dostupným ve firmě takřka odkudkoliv. 
Díky aplikacím obsaženým v Alcatel OmniTouch Unified Communication balíčku, jako My Phone nebo My Messaging nabí-
zející neomezené možnosti přesměrování a přeposílání. Už nezmeškáte žádný hovor, včas k Vám dorazí všechny e-maily,
faxy a další zprávy.

■ My Messaging: Jediná multimediální
schránka pro všechny typy zpráv včetně
hlasových, e-mailů a faxů. Své e-maily si
můžete nechat přehrát ve zvoleném jazyce.

■ My Phone: Přístup ke všem službám hlasové
komunikace přímo z PC.

■ My Assistent: Díky koncepci volání jediného
čísla "one number" - s funkcemi "Vyhledej
mne" a "Následuj mne" (Find me, Follow me)
už volající nemusí přemýšlet, na kterém čísle
Vás zastihnou. 

■ My Teamwork: Služby pro týmovou
spolupráci nabízející virtuální konferenční
místnost (služby konferenčních hovorů, sdílení
souborů a okamžitého doručování zpráv)

■ Díky využití protokolu "Light Directory
Access Protocol" (LDAP) může funkce
jmenné volby čísla využívat veškeré telefonní
seznamy firmy.

Tato flexibilita je umožněna otevřeností
řešení Alcatel OmniTouch Unified
Communication nabízející neomezené
možnosti dalšího přizpůsobování a rozšiřo-
vání v koordinaci se stávajícími komuni-
kačními aplikacemi. Program pro aplikační
partnery Alcatel (Program Alcatel Applica-
tion Partner) usnadňuje integraci IP komuni-
kačních řešení Alcatel se stávajícími fire-
mními procesy a CRM aplikacemi. 
V případě potřeby se vždy můžete obrátit
na některého z obchodních partnerů Alcatel
(Alcatel Business Partners).

Ekonomický
výsledek

Znalosti a zkušenosti zaměstnanců
představují největší potenciál firmy.
Udržují firmu v chodu a zajišťují její
rozvoj. Podle výzkumů společnosti
Giga Group přitom 96% firemních
informací zůstává nevyužito v hlavách
nebo v PC svých autorů.

Řešení Alcatel Omnitouch Unified
Communication zajistí v případě
potřeby dokonalé vzájemné propo-
jení zaměstnanců a sdílení informací
potřebných pro rychlé řešení pra-
covních úkolů.

■ Intuitivní používání moderních funkcí
hlasové komunikace

■ Snadné zpracování příchozích volání
(historie volání, pop-up okna s informacemi)

■ Zjednodušení odchozích volání díky
jednotnému přístupu k telefonním seznamům 

Zkrácení doby vynaložené na komuni-
kaci o 10 až 20%

■ Rychlejší reakce na požadavky
volajících zákazníků
■ Důležitá volání jsou vždy přepojena na
správnou osobu (VIP seznam)

■ Odpadá doba věnovaná zpětným voláním 

Úspora až 35% pracovní doby
■ Přístup a práce se všemi prostředky

komunikace - včetně e-mailů
■ Jednoduchý přístup ke zprávám všech typů
■ E-mailová odpověď jediným klepnutím
tlačítka myši. 

Zkrácení vynaložené doby až o 45%
■ Dokonalejší mobilita mimo firmu

■ Přístup ke všem funkcím s využitím jakéhokoliv
telefonu nebo multimediálního PC

■ Jednodušší zpětné volání 
■ Dosažitelnost zaměstnanců na jediném
čísle, ať jsou právě kdekoliv 

Úspora až 25% času řízení komunikace 

Zvýšení pracovní produktivity zazna-
menáte denně.

IP KOMUNIKACE s řešením Alcatel
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Kva l i t ně j š í  
vz tahy se zákazníky

Z důvodu nekompromisních

požadavků na kvalitu a nabí-

zené funkce firma Alcatel 

při navrhování řešení IP

komunikace spolupracuje 

s firmou Genesys.

Genesys je přední světový

dodavatel technologií kon-

taktních center, s firmou

Alcatel dlouhodobě spolupra-

cuje v oblasti IP technologií.

Firemní  
pohled

Při rozvoji firmy hrají kritickou úlohu tyto 4
faktory:
■ Prodej produktů vyžadující ve většině

případů používání prostředků odchozí
komunikace (call centra, elektronická
pošta …)

■ Zákaznická podpora u níž převládá
příchozí komunikace (telefonická, e-mail,
internetové služby …)

■ Poskytování informací nejlépe zajistí
interaktivní informační systémy .

■ Výroba plně závisející na odchozí
komunikaci při zajišťování dodávek,
náhradních dílů a obecně udržování
vztahů s partnery a odběrateli.

Tyto čtyři úkoly plní kontaktní centra, jejichž
pracovníci tvoří pomyslnou vstupní bránu firmy.
Volající zákazníci si vytvářejí dojem o firmě
právě na základě svého kontaktu s těmito
zaměstnanci. Mezi jejich priority přitom patří
rychlé přepojení na kompetentní osobu,
výsledek prvního kontaktu, personalizované
služby, případně možnost výběru mezi
kontaktem se živou osobou nebo informačním
systémem. Splnění výše uvedených základních
podmínek vyžaduje úspěšnou implementaci
firemního call centra. Profesionální řízení
vztahů se zákazníky (Customer
Relationship Management - CRM) ovšem
představuje náročný běh na dlouhou
vzdálenost, který je možno rozdělit do
jednotlivých etap.

Alcatel Vám proto nabízí kompletní "end
to-end" IP kontaktní centrum - 
Od řešení zahrnující automatickou distribuci
hovorů (ACD) až po směrovací mechanismy,
CTI, outbound, multimédia, volbu automatické
či asistované navigace volajících. A to vše 
s využitím TDM nebo IP, kdy příslušná
pracoviště firmy jsou začleněna do jediného
virtuálního kontaktního centra.
Dnes, ale i kdykoliv v budoucnosti se
můžete rozhodnout pro řešení
odpovídající Vašim aktuálním potřebám.

8



Služby bankovnictví s řešením Alcatel
Úspěšná banka se rozhodla zkvalitnit své služby klientům a současně zvýšit ziskovost s využitím řešení IP komunikace Alcatel. 
Po implementaci "end-to-end" IP kontaktního centra nyní klienti pro komunikaci s pobočkami a ústředím využívají několik různých
kanálů: standardní telefonická komunikace, kontakt přes webové stránky, e-mail a interaktivní informační systém.
Tzv. "Univerzální fronta" kontaktního centra Alcatel zajišťuje spolupráci všech výše zmíněných kanálů, bance nabízí dokonalý přehled
o profilu zákazníků a současně zvyšuje pracovní produktivitu zaměstnanců banky. 
Zákazník například hodlá provést finanční transakci s využitím webu: Podařilo se mu spojit se s pracovníkem, který mu s provedením
pomůže. Ihned po uskutečnění transakce se informační systém automaticky aktualizuje a klient obdrží e-mail s podrobnostmi 
o provedené transakci.
Výsledek: zvýšení ziskovosti o 20%, spokojenost zákazníků vyšší o 50%.  

Příklad z praxe

IP KOMUNIKACE s řešením Alcatel

Zaměřeno na
technologii

S CRM řešením Alcatel získáte navíc další
výhody v konkurenčním prostředí - Business
Protection, Evolutionary Framework a IP
Contact Center.
■ Business Protection označuje rychlou

implementaci, kontrolu rizik ověřeného
řešení a 100% záruku na nepřerušený
telekomunikační provoz.

■ Evolutionary Framework označuje
schopnost neustálého vývoje kontaktního
centra v souladu s potřebami firmy. Budete
například moci přejít z prostředí
založeném na ACD k externímu multime-
diálnímu routeru, a to bez přerušení služeb.

■ IP Contact Center označuje řešení nabí-
zející v případě potřeby stejnou nabídku
služeb a funkcí v obou komunikačních
režimech (TDM nebo IP) a díky využití nej-
novějších technologií (API) kompatibilitu
se všemi stávajícími firemními aplikacemi.

Ekonomické  
důsledky

Implementace některého z řešení kontaktní-
ho centra Alcatel s IP komunikací Vám
umožní:
■ Snížit provozní náklady související 

s integrací CRM

■ Maximalizovat využití lidského poten-
ciálu: zaměstnanci jsou - i se svými schop-
nostmi a dovednostmi - dosažitelní prakticky
kdekoliv. Kontaktní centrum se tak stává vir-
tuální zásobárnou zdrojů a prostředků,
navíc s globální dosažitelností.

■ Optimalizace využití IT prostředků:
zaměstnanci získají přístup k IT
prostředkům prakticky odkudkoliv a s vy-
užitím celé řady zařízení - to hraje
důležitou roli zejména s rostoucím
využíváním e-Business aplikací.
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■ Vedoucí postavení 
Alcatel patří v celosvětovém měřítku mezi
přední dodavatele telekomunikačních a IP
technologií. Už více než jedno století firma
Alcatel vyvíjí a dodává špičkové technologie
oceněné a využívané spokojenými zákazníky
v mnoha zemích světa. Alcatel s 25 000
registrovanými patentovými řešeními
představuje primární zdroj nových
technologií pro výrobce komunikačních
zařízení.

Dokonalost díky zkušenosti
Firma Alcatel představuje největšího

evropského dodavatele systémů IP PBX, je
aktivní ve 130 zemích světa a v současné
době má 500 000 firemních zákazníků.

Průkopník nových technologií
Rodina našich produktů nazvaná Omni patří
mezi vysoce oceňovaná průmyslová řešení IP
komunikace. Přední analytici naši firmu vysoce
hodnotí pro její podnikatelskou vizi, inovativní
přístup a využívání otevřených standardů.

■ Služby a podpora
Obchodně úspěšná IP řešení vyžadují
také kvalitní nabídku služeb zákaznické
podpory.
S řešením Alcatel získáte také přístup ke
službám týmu Alcatel Professional Services 
a místního partnera Alcatel Business Partner.
Profesionální služby Alcatel zahrnují audit,
výběr a implementaci řešení Alcatel přesně
přizpůsobené potřebám zákazníka.
Tým poskytuje specializovanou a vysoce
odbornou podporu celosvětové síti prestižních
partnerů Alcatel. Tým Alcatel Professional
Services pomáhá obchodním partnerům
Alcatel zlepšovat spokojenost našich
zákazníků a posilovat jejich loajalitu. Tým 
s dlouholetými zkušenostmi poskytuje kvalifi-
kované odborníky, prostředky a přístroje nutné
pro kvalitní služby zákaznické podpory. 

■ Názor analytiků
V segmentu technologií korporátní firemní
telefonie a kontaktních center považuje
společnost Gartner firmu Alcatel za "leader"
a "able to execute" v následujících
oblastech: korporátní strategie, technické
inovace, podíl na trhu v telefonii nebo síťové
infrastruktuře, kvalifikovaná telefonie, finanční
síla a v neposlední řadě nepřímá partnerská
distribuce.

Alcatel 
- správná volba
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Síť obchodních partnerů
Celosvětově působící partneři splňující náročné podmínky partnerského programu jsou připraveni
pomoci Vám s výběrem řešení Alcatel přesně podle Vašich potřeb. Naši zkušení a vysoce kvalifikovaní
obchodní partneři Vám poskytnou na míru přizpůsobené služby počínaje auditem a navržením
vhodného řešení, přes implementaci a řízení projektu až po údržbu. 

Program pro aplikační partnery Alcatel 
Dodavatelé aplikací mohou využít potenciál produktů Alcatel v programu Alcatel Applications
Partner Program (AAPP) nabízející jednoduché vyřešení kompatibility pro telekomunikační produkty
Alcatel zahrnující prvky infrastruktury, platformy a software s využitím celé řady aplikačních
programových rozhraní (API) založených na průmyslových standardech a plně dokumentovaných
proprietárních rozhraní Alcatel. Příklady zpráv s výsledky testů kompatibility najdete na
webových stránkách Alcatel www.alcatel.com
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