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COVEREST: 
UVÍTÁNÍ ZÁKAZNÍK% VE SPRÁVNÝCH RUKOU

SmÌlá strategie vy_aduje rychlé jednání
Coverest* je úspěšná pojišťovací firma s 10 zaměstnanci. Její ředitel Robert Stevens* po pečlivém

zvážení zjistil, že budoucí úspěch závisí na třech změnách:

• Přestěhování do nových, prestižnějších kanceláří na lépe situovaném místě.

• Rozšíření základny stálých zákazníků při zachování stávajícího počtu zaměstnanců.

• Lepší uvítání zákazníků a předcházení situacím, kdy si zákazníci ve starém systému stěžovali na příliš

dlouhé čekání nebo na špatné přepojování.

Rychlé a flexibilní fie‰ení
Firma Coverest potřebovala telefonní řešení, které by umožňovalo vítat zákazníky přitažlivou úvodní

zprávou. Systém musel být schopen zvládnout značný nárůst počtu zákazníků, zaručit přesměrování

volajících na správné kontaktní osoby a zvýšit produktivitu zaměstnanců při telefonování.

BalíèkovŸ produkt, rychlá dodávka, –pièkové funkce
Firma Coverest se rozhodla pro řešení Alcatel OmniPCX Office Compact Edition, které splnilo všechny

požadavky v jednom jednoduchém balení doplněném osmi přístroji Reflexes™ a dvěma analogovými

přístroji.

Zákazníkům je nyní nepřetržitě k dispozici profesionální uvítání spolu s hudbou či zprávou při čekání a

zaměstnanci již nemusí plnit funkci nedobrovolných recepčních. Automatická spojovatelka směruje

zákazníky na správné osoby, což dále zvyšuje produktivitu zaměstnanců.

Software Smart PIMphony CTI zobrazuje při příjmu hovoru všechny podstatné informace o

příslušném volajícím a přispívá tak k budování lepších vztahů se zákazníky.

Pokud není k dispozici žádný pracovník, který by hovor mohl převzít, zákazníci mohu zanechat zprávu

nebo použít mobilní telefon své kontaktní osoby.

Kompaktní a nenápadný vzhled ústředny umístěné na zdi přitom šetří cenné místo v kanceláři.

„Byli jsme si vûdomi, jak dÛleÏité je uvítání zákazníkÛ a obsluha hovorÛ pro
image firmy. Nemohli jsme si v‰ak dovolit ztrácet drahocenn˘ ãas instalací 
a uãením se nov˘ch funkcí.” 

„Museli jsme se velmi rychle pfiestûhovat do nov˘ch kanceláfií. Na v˘bûr
systému a jeho instalaci jsme mûli pouh˘ jeden t˘den. Byl to nároãn˘ úkol, 
ale s fie‰ením Alcatel OmniPCX Office Compact Edition jsme ho zvládli skvûle.”

fiíká Robert Stevens.

Alcatel OmniPCX Office Compact Edition
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*Bude k dispozici v blízké době.

M A L É  
Zvedn®te telefon dØíve, ne_ jej zákazník polo_í 
Ať již podnikáte v jakémkoli oboru - v maloobchodu, ve službách, v

lékařské či právní praxi, v pojišťovnictví nebo na trhu s nemovitostmi -

brzy zjistíte, že na obraz profesionality vaší firmy má zásadní vliv způsob,

jakým vítáte volající.

Zákazníky příliš nezajímá, jak je vaše firma velká nebo zda máte recepční

na plný úvazek, ale spíše to, zda se jim dostane rychlého, přátelského a

účinného uvítání.

Od skutečně profesionální firmy se čeká víc než jen pouhé zvedání

telefonů, pokud je zrovna někdo nablízku. Když volající čekají na spojení,

očekávají hudbu nebo alespoň zprávu při čekání na spojení. Ať již

telefonují v kteroukoli hodinu, chtějí být uvítáni, přepojeni na

požadovanou osobu nebo alespoň mít možnost zanechat hlasovou zprávu.

Pokud tomu tak není, zákazníci jsou zklamáni a vy ztrácíte příležitosti.

Jistě jste již uvažovali o tom, jak zdokonalit uvítání zákazníků pomocí

profesionálního řešení s vyspělými funkcemi. Požadujete však jednoduchost

výběru a objednání, rychlou dodávku a instalaci, jednoduché a efektivní

používání. Řešení musí být kompaktní a cenově výhodné. S ohledem na

měnící se potřeby by mělo umožňovat inovaci a rozšiřování o nové funkce,

jako jsou například aplikace Voice over IP* nebo CTI. A mělo by také zvýšit

produktivitu.

Ve společnosti Alcatel jsme všechny tyto vaše požadavky vzali v úvahu a

vyvinuli jsme ústřednu Alcatel OmniPCX Office Compact Edition.

Výsledkem je skutečně profesionální telekomunikační řešení vybavené

vyspělými hlasovými funkcemi typickými pro systémy velkých podniků a

současně přizpůsobené vašim měřítkům.
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F I R M Y
VyspÌlé a vysoce vŸkonné hlasové funkce
Ústředna Alcatel OmniPCX Office Compact Edition nabízí veškeré komunikační

funkce světově proslulé řady Alcatel OmniPCX Office.

To kromě jiného znamená vynikající kvalitu zvuku, spolehlivost,

bezporuchovost a přístup k pestré paletě telefonních funkcí, a to od

nejzákladnějších, jako jsou konferenční hovory, hudba při čekání nebo

uvítací zpráva, až po ty vyspělejší, jako je například:

• Široká nabídka terminálů včetně digitálních přístrojů Reflexes™, Mobile

DECT a analogových telefonů. Všechny naše terminály jsou snadno

použitelné, přepojování a přesměrování hovorů již nemůže být jednodušší.

Jmenný seznam dokonce umožňuje vytáčení volaného podle jména.

• Výkonná integrovaná hlasová pošta.

• Integrovaný osobní asistent umožňuje volajícím zanechat hlasovou

zprávu nebo se s vámi spojit pomocí vašeho mobilního, vnitřního nebo

vnějšího čísla.

• Stále dostupná integrovaná automatická spojovatelka přepojuje

volající ve špičkách na správné osoby a sděluje zákazníkům informace

např. o provozní době.

• Integrovaný server CTI umožňuje přístup k databázi zákazníků z

počítače a propojení se specializovanými aplikacemi jiných výrobců.

• Možnost používání bezdrátových přístrojů Alcatel DECT.

> Kompaktní a intuitivní vzhled
Přes toto množství hlasových

funkcí nemusíte mít obavu z

rozměrného a hlučného zařízení.

Ústředna Alcatel OmniPCX

Office Compact Edition zabírá 

jen minimum kancelářského

prostoru. Její skříň lze pohodlně

umístit na zeď. Nepotřebuje

žádný hlasitý ventilátor ani nevzhlednou kabeláž.

> Jednoduchá a cenovÌ vŸhodná
balíèková ©e–ení

Pro úspěch na trhu je důležitá rychlost

rozhodování a nasazení. Čím méně času strávíte

výběrem a seznamováním se s novým

telekomunikačním systémem, tím více se budete

moci věnovat svému podnikání.

Proto jsme vytvořili řadu balíčkových produktů,

které vám mohou ušetřit čas a námahu při

výběru, objednávání, instalaci a provozu

správného řešení.

Součástí těchto produktů je veškerý potřebný

hardware a software, a to za vysoce konkurenční

ceny. Jediné, co musíte udělat, je vybrat si

produkt podle velikosti své firmy.

> Flexibilita a otev©enost pro
roz–íØení

Balíčková řešení společnosti Alcatel vás přitom

nikterak nesvazují. Jejich krása spočívá v

otevřenosti a flexibilitě. Ať již si vyberete jakýkoli

produkt, získáte vše potřebné pro další rozvoj.

Vaše investice je tak od počátku chráněna.

Rozšíření o funkce Automatické spojovatelky,

Voice over IP* nebo vyspělé aplikace CTI typu

PIMphony Team lze provést snadno pomocí

softwarového klíče. Není nutná žádná návštěva

technika v místě instalace, stačí pouhá dálková

aktivace příslušné licence a novou funkci můžete

ihned začít používat.

*Bude k dispozici v blízké době.



MalŸ krok p©i instalaci, velkŸ krok pro spokojenost
zákazníkù.

Pouhé t©i m®síce od instalace ©e–ení Alcatel OmniPCX Office
Compact Edition v novém sídle vyjad©uje celŸ tŸm firmy Coverest

svou spokojenost :

„Zaznamenali jsme jednoznačné zvýšení spokojenosti zákazníků.

Nový systém nám bez jakýchkoli pochyb dodal profesionálnější

image.”

Efektivnější uvítání přispívá k rychlejšímu vyřízení dotazů klientů a doba

čekání na dosažení správné osoby se zkrátila na polovinu. Coverest nyní

může všem zákazníkům nabídnout takovou úroveň vztahů, jakou by

očekávali od mnohem větší společnosti.

„Naši zaměstnanci mají více času na svou práci.”

Funkce typu vytáčení podle jména a jednoduše programovatelné klávesy 

pro přepojování či aktivace hlasové pošty usnadňují život, odstraňují stres 

a zvyšují produktivitu práce s telefonem.

„Již po několika týdnech provozu je patrná úspora nákladů.”

Lepší správa hovorů omezila nutnost zpětných hovorů zákazníkům a snížila

náklady na telefonování o 10%.

„Protože naše firma rychle roste, potřebovali jsme přijmout 

dva nové pracovníky a přidat další dva přístroje Reflexes™.

Se společností Alcatel to nebyl žádný problém.”

Jedinečná otevřená architektura společnosti Alcatel znamená, že dnešní

investice budou vyhovovat i budoucím potřebám, ať již jde o mobilní či jiné

vyspělé služby. Pokud tedy porostete, budeme růst s vámi. Všechno je již

připraveno.

Alcatel: evropská ‰piãka 
ve vyspûl˘ch hlasov˘ch a komunikaãních fie‰eních
Dejte svou dÛvûru specialistÛm na firemní komunikaci.
Nabízíme fie‰ení pro firmy od ‰esti po tisíce linek. 
¤ada OmniPCX Office nabízí nejv˘hodnûj‰í sadu funkcí
na trhu a získala jiÏ fiadu ocenûní v mnoha zemích.

HLAVNÍ VLASTNOSTI
Architektura
Operaãní systém Linux

SkfiíÀ pro montáÏ na zeì  65 x 360 x 345 mm

Zálohování vnûj‰ího napájení 4/8 hodin (volitelnû)

Terminály a pracovi–t®
UÏivatelé hlasov˘ch sluÏeb (analogov˘, digitální, DECT) 37

Hlasové porty (Reflexes™ + Analogové) 12

Rozboãovaã Multi-Reflexes™ (rozdûlení 1 kanálu na 3) 4

Terminály Reflexes™ (s rozboãovaãem Reflexes™) 16

Analogové pfiístroje 8

IP uÏivatelé* (e-Reflexes™ + IP PIMphony) AÏ 55

Terminály Mobile Reflexes™ (DECT) 20

Pfiídavné moduly (max. 2 na terminál) 10

Plugware analogov˘ S0, V24 4

Plugware V24 pro tarifikaci 1

Základnová rádiová stanice IBS  3

Komunikaèní porty
Analogové vnej‰í linky* AÏ 4

Základní pfiístup ISDN2 AÏ 4 T0

ISDN RAS AÏ 128 kb/s 
(2 kanály B)

IP linky (dcefiinné desky VoIP 4/8)* 4/8 kanálÛ

Port Ethernet LAN 10/100BaseT
s automatickou detekcí

HlasovŸ server
Hlasová po‰ta (integrovaná) 2 porty/20 minut

Kapacita pro hlasovou po‰tu (s pamûtí Xmem64) AÏ 80 minut

Automatická spojovatelka  2 úrovnû/10 voleb  
pro úroveÀ a podúroveÀ

Skupiny (Hunting/Broadcasting/Pick-up) 50 (v kaÏdé 
aÏ 32 úãastníkÛ)

Uvítací zprávy 4 aÏ 8

Hudba pfii ãekání  2 minuty

Jazyky  2 aÏ 4

PoloÏky v seznamu  3 000

Automatick˘ v˘bûr cesty (ARS) 500 poloÏek

Tarifikaãní tikety AÏ 1000 tiketÛ

Skupiny spojovatelek 8 (aÏ 8 spojovatelek  
podle skupiny)

Konference 3 konference 
souãasnû 

Server CTI
Integrovan˘ server CTI   CSTA/TAPI

Klienti PIMphony s integrovan˘m serverem CTI 25

Relace/monitorování CSTA 25/50

*Bude k dispozici v blízké době.
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