ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMLERİ

“Müşterilerinize üst seviye ve güvenilir hizmet sunmak için, içeri ve dışarı
yönlü çağrılarınızı profesyonelce yönetin.”
Limitsiz Kuyruklama (ACD), Limitsiz Operatör (Agent), Yönetici Katmanı (Supervisor), Kapsamlı
Raporlama, Gerçek Zamanlı Görüntüleme ve İstatistikler, Softphone, Akıllı İç ve Dış Yönlü Çağrı
Yönetimi, Farklı Entegrasyon Seçenekleri ve daha pek çok özellik …

Müşterileriniz varsa
LEAPvoX® Çağrı Merkezi Çözümü size de uygundur.

Çağrı merkezi hizmeti veren firmalar

Müşterileri ile doğrudan iletişim halinde olan,
tekrarlanabilir kalitede servis sağlayabilmek için
kurumsal hazıfaya ihtiyaç duyan firmalar.

Müşterileri ile olan görüşmeleri analiz ederek iletişim ve
hizmet kalitesini yükseltmek isteyen firmalar

çağrı merkezi çözümleri
Çağrı Merkeziniz için güvenilir, bütünleşik ve gelişmiş iletişim sistemi…
LEAPvoX® Çağrı Merkezi Çözümleri ile müşterilerinize profesyonel, kesintisiz ve %100
güvenilir hizmet verebilirsiniz. Verimliliğinizi artıracak ve ihtiyaç duyabileceğiniz tüm gelişkin
özelliklere sahip olmanın yanı sıra, ister LEAPvoX®, ister diğer marka IP telefon sisteminizle
entegre işletebilirsiniz.
LEAPvoX®, gerektiğinde mevcut altyapınıza sorunsuzca entegre edilebilir ve firmanız
büyüdükçe kolayca genişletilebilir.

ÇAĞRI MERKEZİ TEMEL ÖZELLİKLER
IP telefon santrali ile tam entegrasyon

Detaylı ve ayarlanabilir raporlama

Gelişkin kuyruklam yönetimi (ACD)

Farklı entegrasyon seçenekleri

Çok katmanlı IVR yönetimi

(CRM, POS, ERP)

Limitsiz çağrı merkezi operatörü (agent)

Ayarlanabilir, genişleyebilir esnek yapı

Gelişmiş yönetici (supervisor) özellikleri

Mobil kullanıcı bağlantı imkanı (softphone)

Bütünleşik ses kayıt özelliği

Web tabanlı paneller

EKONOMİ
Müşterilerin hızlı ve pek çok kanaldan mükemmel hizmet ve
destek beklediği günümüzde çağrı merkezleri sadece büyük
firmaların ihtiyacı olmaktan çıktı. LEAPvoX Çağrı merkezi
çözümü her büyüklükteki işletmenin rahatça karşılayabileceği
bir maliyetle karşınızda. Üstelik LEAPvoX telefon santrali ile
entegre ederek toplam maliyetinizi daha da aşağıya çekmek
artık elinizde.

VERİMLİLİK
LEAPvoX, müşterilerinize daha etkin ve hızlı destek vermenizi,
profesyonel otomatik karşılama mesajları atamanızı ve
görüşmelerinizi en iyi şekilde yönetmenizi sağlar. Yüksek
miktarlı çağrılarınızı kaybetmeden ve hep aynı kalitede
karşılarsınız. Diğer taraftan çalışanlarınızın zamanlarını etkin
kullanmasını sağlayıp iş yükünüzü ve insan kaynağınızı
optimize edersiniz.

KOLAY YÖNETİM
Web tabanlı yönetim paneli ile her türlü genel ve kişisel ayarı
basitçe yapabilir, operatör paneli ile çağrıları anlık takip edebilir,
kullanıcı (agent ve supervisor) panelleri ile de hem kuyruk
yönetimizi yapar, hem de detaylı raporlamalara ulaşırsınız.

Çağrı Merkezi Çözümü
Çağrı Yönetimi / Kuyruklama
Çok katmanlı IVR yönetimi
Limitsiz operatör (agent)
Kuyruklama / Çaldırma seçenekleri
Agent durum yönetimi (aktif/pasif/mola)
Şifre ile giriş, check-in ve check-out (mola)
Çağrı kayıt
Farklı haberleşme kanallarından (PSTN,
ISDN, GSM, IP Trunk) gelen çağrılar için
farklı senaryolar.
Gruplama
Çaldırma stratejileri
Gelen çağrının tipini ayrıştırmak için farklı
kısa kod bilgilendirmesi

Yönetici (Supervisor)
Anlık durum izleme (agent durumu)
Kuyruk durumu izleme
Çağrı müdahale / araya girme
Pasif dinleme
Detaylı istatistikler
Agent performansına
göre görevlendirme
Verimlilik göstergeleri

Raporlama / İstatistik
Gerçek zamanlı istatistikler
Rapor dışa aktarım (pdf, csv)
Kuruma özel rapor tasarımı
Filtreleme ve zaman ayarları
Kuyruk/agent/içeri-dışarı çağrı raporları
Arama sayıları / tipleri
Cevaplama / kayıp yüzdeleri
Detaylı grafikler
Konuşma / bekleme süreleri
Agent / kuyruk karşılaştırma
Ses kayıtları
Gelişmiş filtreleme

Çağrı Merkezi Çözümü
Ek Uygulamalar
VIP yönetimi
Çağrı Destek Modülü
Outbound (dışarı)
reklam araması
Memnuniyet Anketi
CRM entegrasyonu
Harici veritabanı
bağlantıları
E-eğitim amaçlı
telekonferans
Çoklu dil desteği
Videowall desteği

Paneller
Detaylı Operatör Konsolu
Operatör Durum Görüntüleme
Supervisor Ekranları
Operatör Ekranları
Kullanışlı Yönetici Paneli
Tek noktadan e-posta/faks/SMS
Videowall’a özel sunum

Kurulum
Sadece multimedya kurulum
Ses + multimedya kurulum
Yaygın sanallaştırma sistemlerine destek
Mevcut telefon santrallerine entegrasyon
SIP / GSM/ PSTN / ISDN hat bağlantı
seçenekleri

Entegrasyon
IP telefon santrali entegrasyonu
Harici CRM entegrasyon
Database entegrasyon
Ses dosyası yükleme
Harici veritabanı bağlantısı
Muhasebe uygulamalarına bağlantı
POS entegrasyonu
Otel ve hastane önbüro yazılımlarına
entegrasyon

Çağrı Merkezi Teknik Özellikleri

Dış Hat Opsiyonları
PSTN analog hatlar
ISDN (E1, T1, J1) hatlar
SIP / IAX2 / H.323 Trunk’lar
IAX2 relay hatlar (LEAPvoX® ürünleri için)

İç Hat Opsiyonları
SIP / IAX2 / H.323 VoIP telefonlar
SIP / IAX2 / H.323 ATA cihazları
Softphone aboneleri
Gateway üzerinden analog aboneler

Kurumlara Özel Hibrid Opsiyonlar
Analog – dijital dönüşüm
Mevcut analog altyapının devamlılığı
Mevcut DECT yapıların entegrasyonu
IP DECT genişleme
Mevcut VoIP santrallere erişim
Hat sonlandırmaya yönelik Trunk desteği

Eş zamanlı Bağlantı Özellikleri
Anlık binli sayıda görüşme
Anlık yüzlü sayıda ses kaydı işlemi
Binlerce tele-konferans abonesi

Haberleşme Kart Opsiyonları
PSTN hatları için TX400, TX800,
TX1600 (4, 8,16 kanal) analog bağlantılar
GSM hatları için TX4G (1–4 kanal) ve
TX2G4A (GSM/FX Hibrid yapı)
E1/T1/J1 ISDN PRI kartları (1–4 kanal)
ISDN BRI (1–4 kanal)
Yukarıdaki haberleşme kartlarının çeşitli
kombinasyonları

Genişleme Özellikleri
Trunk bağlantıları ile uzak santrallere erişim imkanı
Çoklu ağ bağlantısı (bağımsız abone ağları)
Çok sayıda LEAPvoX® santralin İnternet üzerinden
eşlenmesi ve haberleşme ağının genişletilmesi
Mevcut depolama sistemlerini harici depolama alanı
olarak kullanma imkanı (yedekleme)
Ses Hizmet Sağlayıcıları’ndan sanal hat sonlandırma
Sanal PBX yönetimi

Yük Dağıtımı / Sistem Güvenilirliği
ile İlgili Özellikler
Santral güç yönetiminde AC+AC yedekli
güç kaynağı (hot swap).
Depolama alanında çoklu disk yapıları
(RAID 1, 5, 10) ile bilgi güvenliği
Yönlendirme işlevini tek noktadan yapan bir
servis üzerinden, çok sayıda LEAPvoX® sunucu
biraraya getirilerek, tek bir fiziksel yapı şeklinde
işletme imkanı.

Sanallaştırma Desteği
64 bit mimari ile AlphaVM, Hyper-V (2008 2012), Red Hat KVM, LXC, OpenVZ, VirtualBox,
VMware, Xen Sanallaştırma sistemlerine hazır
imajlar.

Haberleşme Güvenliği
Güvenlik katmanı sayesinde ağ bağlantısında
özel firewall ve VPN uygulamalarına ihtiyaç
duyulmadan güvenli haberleşme
İnternet üzerinden olası saldırılara karşı
otomatik koruma
Ses paketlerinin donanım veya yazılım tabanlı
şifreli iletimi (opsiyonel)

Çağrı Merkezi Çözümü
Çağrı merkezi çözümünü opsiyonel modüller ile birlikte bütünleşik olarak kullandığınızda
müşterilerinizin tüm ihtiyaçlarınıza tek noktadan hizmet verebileceğiniz ve onlara her
yöntemle ulaşabileceğiniz özelliklere kavuşabilirsiniz.

Anket Uygulamaları

Çağrı Destek Modülü

Gelişmiş ayarlanabilir IVR
İstatistikler

Ticket, Görev Yöneticisi
Müşteri Kartları ve Tarihçe
Anlık Görüntüleme

ÇAĞRI
MERKEZİ

Limitsiz Operatör
Gelişmiş Çağrı Yönetimi
IP Santral Entegrasyonu

Outbound (Reklam) Arama
VIP Uygulamalar
Kuyruk Yönetimi
Müşteriye Tipi Belirleme

Canlı veya Kayıt Dinletme Seçenekleri
Otomatik Aratma

IP Tabanlı Santral Mimarisi

www.leapvox.com

LEAPvoX® müşteri hizmetleri size
telefonunuzda voX (869) kadar yakın.
Her türlü sorunuzu cevaplamak ve kesintisiz
destek almanızı sağlamak amacıyla
her an emrinizde.
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