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Cégbemutató
A TCT (Telecommunication Technologies) a kelet-, és közép-európai régió egyik 

legdinamikusabban fejlődő informatikai fejlesztő és rendszerintegrátori vállalkozása a 

komplex ügyfélszolgálati megoldások, valamint az adat- és telekommunikációs 

hálózatok vállalati integrációja terén. Több, mint két évtizede vagyunk jelen a hazai és 

nemzetközi piacokon, és ezt az időszakot a megszakítás nélküli folyamatos növekedés 

jellemzi. Az ügyfélszolgálati piacon megszerzett vezető szerepünket is főképp az 

innovációt a hosszú távú stratégiánk középpontjába helyező vállalati kultúrának 

köszönhetjük. A TCT cégcsoportban mostanra közel száz, agilis és kiemelkedő 

szaktudással bíró szoftverfejlesztő, és kutatómérnök dolgozik. 

Referenciák
Partnereink által elismert egyedi fejlesztésű megoldásaink és stabilan növekvő piaci 

pozíciónk teremtették meg az alapot, hogy mára az informatikai kutatás és fejlesztés 

vált a központi tevékenységünkké. Cégünk nagy hangsúlyt fektet a technológiai újítások 

üzleti szolgáltatásokba történő átültetésére. A vállalaton belül központi szerepet betöltő 

innovatív szemlélet révén mindig megtaláljuk a partnereink telekommunikációs és 

ügyfélszolgálati igényeit legjobban kielégítő megoldásokat. 



A Hoszting szolgáltatások 

üzleti előnyei
A Host-IT Technology System egy komplex telekommunikációs keretrendszer, amelyen tetszőleges üzleti 

szolgáltatás alakítható ki. Ez az építőkocka jelleg teszi a szolgáltatók számára ideális, és már rövidtávon is 

mérhető üzleti előnyt biztosító szolgáltatássá a TCT Host-IT technológiáját. 

Az általunk fejlesztett komplex contact center megoldások és telekommunikációs hoszting szolgáltatások 

hatékony és eredményes vállalati erőforrás felhasználást biztosítanak, függetlenül a vállalkozások méretétől, és 

üzleti profilijától, valamint a felhasználás elhelyezkedésétől.

Új profit központok
A rendszer kiemelt előnyei közé tartozik:

 

  Rugalmas üzleti, szolgáltatási modellek: az adott piac igényeire szabható szolgáltatási I

  csomagokkal maximalizálható a profit központok teljesítménye – beruházás nélkül, szolgáltatási 

  díj ellenébenModelos flexíveis de negócios e de serviços: o desempenho dos centros de    

 II. I. A keretrendszer által támogatott nagy szabadságfokú integrációs lehetőségeknek köszönhetően 

  összetett egyedi megoldások is megvalósíthatók.
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Host-IT technológiai és kommunikációs szolgáltatások
A TcT Host-IT technológia megteremti azt a lehetőséget, amellyel a többcsatornás ügyfélszolgálati rendszer komplex értéknövelő modulokkal – Folyamatvezérlés, Erőforrás menedzsment, 

Minőségbiztosítás – egészíthető ki, könnyedén, további fejlesztés nélkül, egy egységes keretrendszert alkotva. 

Ügyfélkapcsolati és 

folyamatvezérlő

rendszerek

Workflow Management

CRM

Contact Center / 

Service Center

IVR

ACD

Voice recording

Statisztika,

Monitoring

E-mail

SMS

WEB

Chat

Skype

Fax

Értéknövelő

szolgáltatások

Virtuális PBX

WEB IVR

Mobility szolgáltatás 

Vállalati konferencia

rendszerek

Értékesítés támogató

rendszerek

Telemarketing / 

Telesales,

Kintlévőség kezelés /

 Behajtás

Minőségbiztosítási

megoldások

Work Force Management

Quality Administration
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IVR szolgáltatás 

(Interactive Voice Response)
A komplex ügyfélszolgálati feladatok ellátására már alapelemeiben gazdag 

funkcionalitást biztosít a rendszer, mindemellett elismert és jelentős szakmai 

tapasztalattal rendelkezünk az egyedi, vállalat specifikus funkcionalitások és integrációs 

feladatok gyors és hatékony kialakítására is.

Nagy hozzáadott értékű beépített funkciók:

˘ Ügyfélazonosítás, automatikus ügyfél szegmentálás

˘ Ügyfélelégedettség mérés – integrált kimenő kampány kezelés

˘ Automata önkiszolgáló szolgáltatások

˘ Munkaidő kezelési routing opciók

˘ Szolgáltatási szinthez kötött visszahívás és hangposta menedzsment

˘ Képes bármely gyártó szinte összes nyelvi termékét támogatni

˘ Text to Speech (TSP) rendszerek

˘ Automatic Speech Recognition (ASR) rendszerek

˘ Hangazonosító rendszerek

Bejelentkezés

Menüszint 1

Menüszint 2

Menüszint 2.1

Menüszint 2.2

Menüszint 3

Menüszint 3.1

Menüszint 3.1.1

Menüszint 3.1.2

Menüszint 3.2

Menüszint 4

Menüszint 4.1

Menüszint 4.2

Menüszint 4.3
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IVR szerkesztő (IVR Editor): a strukturált IVR tartalmak tervezését folyamat-szemléletben 

támogatja. 

Grafikus IVR szerkesztő felületekkel könnyen és gyorsan végezhetők el a vállalati 

működéshez illeszkedő testreszabások és ad-hoc módosítások, míg az összetett IVR 

szkript szerkesztési feladatok hatékony megvalósításához önálló alkalmazás áll 

rendelkezésre.

˘ Dinamikus IVR szerkezetek kialakítása és kezelése

˘ Az összeállított menüszerkezetek exportálhatók, lehetőség van az IVR 

folyamatábrák kinyomtatására

˘ A gyakran ismétlődő menüfunkciók egységbe zárhatók, a részfolyamatok 

újrafelhasználhatók, azok transzformálhatók

˘ A komponens-fejlesztő keretrendszer: segítségével testre szabhatja saját IVR 

komponenseit, pl. ügyfélkapcsolati-, szolgáltatásmanipulációs-, vagy saját vállalati 

technológiákra épülő funkciók

IVR szimulátor

˘ Tömeges tesztek: az alkalmazásban tömeges méretű híváskezdeményezés 

szimulálható
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ACD – egységes 

kontaktuskezelés
A TCT Host-IT ACD modulja gondoskodik a beérkező és kimenő interakciók - 

telefonhívás, fax, SMS, e-mail, WEB, VoIP - és ütemezett feladatok - telemarketing 

hívások, ügyfél által kért visszahívások, hangüzenetek, automatikus IVR kihívások 

kezeléséről (pl. a megfelelő ügyintézőnek történő leosztásáról, várakozó sorba 

helyezéséről, stb.)

Az ACD a rendelkezésre álló erőforrások és a felmerülő feladatokat egy általunk 

fejlesztett technológia segítségével dinamikusan optimalizálja, a felhasználó által 

megadott peremfeltételek szerint.

Hangrögzítés, Archiválás, törlés

˘ Egyidejűleg az összes vonalon zajló beszélgetés párhuzamos rögzítésére alkalmas 

˘ Kapcsolódó hívási adatok tárolása, könnyű visszakeresés támogatása, 

visszahallgathatóság különböző formátumokban

˘ hívásokhoz tartozó utómunkák feltételrendszere szerint is biztosított automatikus 

archiválás és törlés, 

Hanghívás

Hangposta

FAX

Ügykezelés

SMS

Chat

Email

SKYPE

M
E

D
IA
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A kliens gondoskodik ezek egységes megjelenítéséről és kezelhetőségéről

Ł Automatikus híváskategória hozzárendelés

Ł Hívási paraméterek számlázási beállításai a provider felé

Ł Automatikus iktatási adatok paraméterei

Ł Megjelenítendő hívásinformációk

Ł Automatikus visszahívás beállításai

Ł Távolról történő, biztonságos konfigurálás

Ł Átirányítás

Ł Multi-prompt – bejövő hívás nyelve alapján történő üdvözlő szöveg lejátszása

Ł Telmode váltás: mobilos ügyintézői leosztás v. külső VoIP-os leosztás

Ügyféladat kereső: Könnyen elérhetővé teszi az ügyfelek tárolt adatait, hívástörténetét, 

és rögzített beszélgetéseit 

Ügyintéző követő: Valós idejű adatszolgáltatás a call center terheltségéről, a 

rendelkezésre álló erőforrások on-line monitorozása, kapacitáskihasználása.

A kliens alkalmazásból elérhető főbb 

komponensek és alkalmazások

Ügyintézői beállítások

Ügynök követő

Naptár modul

Telefonkönyv

Ügyfélazonosító

Log Off Control

Ügyféladat kereső

Chat

Híváskezelő

Naptár modul

Statisztika

Disaster Admin

Autopilot

Levelező

ACD Listázó

Behallgató

Host-IT Kliens: webes kezelőfelület
A Host-IT Technology Systems kliens alkalmazása univerzális eszköz, amely egységes keretrendszerbe 

foglalja a kialakítandó funkcionalitásokat.
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Supervisori funkciók

Ł Rendszer és ügyintéző monitoring

Ł Minőségmenedzsment (behallgatás, visszahallgatás)

Ł Statisztikai és riporting adatszolgáltatás

Ł Előrejelzések készítése, hívási görbék és terheltségi számítások

Ł Ügyintézői munkaidő / pihenőidő és tetszőleges státuszidő mérése

Kijelentkezés szabályozás
A Log-off Control-lal szabályozható az egyéni ügyintézői kijelentkezés: a szolgáltatás 

nem engedi az ügyintézői létszámot a beállított értékek alá csökkenni.
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Telemarketing, 

értékesítés támogatás
A TCT Host-IT Technology Systems TeleMarketing (TM) modulja korszerű kampány-

menedzsment eszköz, telesales akciók gyors és hatékony lebonyolításához. Hatékony 

hívási stratégiák támogatják az ügyintézők teljesítménynövekedését. 

˘ Könnyen, egyszerűen kezelhető

˘ Beépített marketing folyamatokkal és automatizmusokkal azonnal használatba 

vehető

˘ Egyéni célokra, akár kampányonként is könnyen testreszabható

˘ Távoli VoIP integráció révén az ügyintézői munka nem helyhez kötött

˘ A híváslista és hívási stratégia egyszerűen áttölthető más kampányokból is

˘ Kampány közbeni is pontos, valós idejű kimutatások a kampányokról

A speciálisan marketing jellegű projektek menet közbeni és utólagos elemzésére és 

kiértékelésére saját reporting rendszert integráltunk a modulba, amiben a kampányok 

sikerességének elemzésén túl elérhetőek az alaprendszer hívási és ügyintézői 

tevékenység kimutatások.

˘ Korlátlan számú egyidejű futó kampány és script

˘ Értékesítési, behajtási, tájékoztatási kampány szkripttel történő támogatása

˘ CRM rendszer, valamint adattárház kapcsolatok, részletes kapcsolatfelvétel 

történetek minden sikeres és sikertelen kontaktussal együtt, hivatkozással a 

kapcsolódó rögzített beszélgetésekre. 

˘ Szkriptek által vezérelt, ügyintéző nélküli automatikus IVR kihívási kampány, 

összekapcsolhatóak az sms és email kampányokkal.

˘ további potenciális ügyféladatbázisok építhetőek

A rendszer támogatja a bejövő és kimenő hívások egyidejű kezelését (call blending) is, 

ezzel is elősegítve az emberi erőforrások minél jobb kihasználását. A kimenő 

híváskampányok támogatására egy script (beszélgetési forgatókönyv) tervező, generáló 

és kiértékelő rendszer áll rendelkezésre. A különböző vállalati hívási adatbázisokból és a 

kész szkript-ekből egy projekt összeállító rendszer segítségével készíthetünk marketing 

célú kampányokat. A szkriptek összeállítása programozási ismereteket nem igényel.

Call-blending és prediktív funkciók a hatékonyabb híváskezeléshez

˘ A Call Blending (váltakozó hívásirányú ügyfélkezelés) funkcióval megvalósítható, 

hogy az operátorok előre meghatározott szabályrendszer szerint kezeljenek bejövő 

és kimenő hívásokat., optimalizálni lehet a bejövő és kimenő hívási ügyintézők 

munkaerő kihasználtságát. 

˘ A hívások leosztása lehet prediktív (különböző meglévő hívási statisztikák által 

„megjósolt” adatokon alapuló), vagy a már ismert prioritásokon és időn alapuló 

rendszer. 

A prediktív híváskezelés maximalizálja az operátorok hívásban töltött idejét. A rendszer 

folyamatosan nyomon követi a beszélgetések átlagidejét és best practice modellek 

alapján úgy indítja a hívásokat, hogy azok a lehető legnagyobb elérhető százalékban 

szabad operátorhoz kerüljenek.
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Funkciócsoport Leírás

Hívásbázis kiépítése Célja a TM kimenő hívásokkal bonyolított akciókhoz szükséges ügyféladatbázis összeállítása már meglévő, egyéb forrásból (adatbázis, szöveges 

állomány) származó adatokkal

Akcióparaméterezés Az akciókra vonatkozó, különböző tulajdonságok (érvényességi időszak, ügyintézők, híváscsoportok) kezelése.

Szkriptek, kérdőívek szerkesztése A TM szkriptszerkesztő segítségével kialakíthatók a szkriptek részeit adó kérdőívlapok a szkriptlapokon alkalmazott kontrollokkal és vizuális 

komponensekkel, definiálhatók a különböző elemek közt felvehető logikai kapcsolatok és a grafikus sablonok (témák) létrehozásával a szkriptek 

elemeire egységes megjelenés biztosítható.

Kérdőívek kitöltése – szkript végrehajtás Ez az ügyintéző kliens felületéről automatikusan aktiválható, a CC kliens felületébe illeszkedő GUI, mely lehetővé teszi a szkript lebonyolítását. Az 

ügyintézőnek a kitöltéshez szükséges ismereteken kívül nem kell új rendszert megismernie, használnia, a kitöltés maga – mivel a szkript vezérlés 

az ügyintéző elől rejtve van – a megfelelő válaszok rögzítéséből áll, mindent mást automatikusan a CC végez.

Hívásleosztás A CC hívásleosztási mechanizmusának befolyásolása kimenő akciók esetén, bejövő akciónál erre nincs szükség, hiszen egy adott számmezőre

bejövő hívás válhat TM hívássá.

CRM rendszer, valamint adattárház 

kapcsolatok

Prospect adatbázis építés és összerendezés meglévő ügyfélkörrel, illetve tilalmi lista nyilvántartás. A telemarketing kampány során visszacsatolt 

információk rögzítése előre definiált struktúrában egy meglévő CRM rendszer, vagy adattárház kapcsolattal.

Kiértékelések, elemzések Folyamatos értékelés az adatbázisok, illetve scriptek szerint. Értékesítői csapatok és egyének teljesítmény vizsgálata, az elvégzett kontra 

tevékenységek, illetve sikerráták alapján. Kampányok végén átfogó, aggregált záró értékelések a tevékenységek és az eredmények ismeretében.

A Telemarketing rendszer funkcionális felépítése

A beépített voice detection megoldások kiszűrik a foglalt jelzést, rossz hívószámot, 

faxhangot, hangpostát, amelyek kiszűrésével még hatékonyabbá tehető a híváskezelés, 

hiszen ezen hívások már nem kerülnek leosztásra
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CRM 
A Host-IT keretrendszer CRM modulja az ügyfél adatok, az ügyfélkapcsolatok és az 

egyes ügyletek adatainak nyilvántartására, szerkesztésére, illetve visszakeresésére nyújt 

lehetőségeket. A CRM almodul lehetőséget biztosít egyes részfolyamatok 

automatizálására is. A beépített kontaktuskezelési folyamatok mellett lehetőség van 

egyedi folyamatok leképezésére is, amely az egyes hívások terminációitól függően 

automatikusan indíthatnak újabb folyamatágakat. 

A keretrendszer alkalmas egyedi vevő- és termék nyilvántartására. A leválogatott 

ügyfelek különböző célból és csatornákon történő megkereséséhez az adatok 

betölthetők új kampányként (pl. a fizetési felszólítások automatizálása) is. A CRM 

lehetővé teszi, hogy megbízóink saját alkalmazásaikat könnyebben integrálhassák az 

ügyfélkezelési rendszerhez is.

A Host-IT keretrendszer elemeként megvalósított CRM rendszerünk olyan egyedi 

funkciók is könnyen megvalósíthatók, amelyek más külső rendszerekkel nem, vagy csak 

külön fejlesztések révén valósíthatóak meg:

˘ Ügyfélkapcsolati csatornák egységesítése, értékesítések, megkeresések hívási 

adatainak közös adatbázisban tárolása

˘ Ügyfél felismerés, azonnali ügyfélprofil megjelenítés hívás esetén

˘ Teljes körű ügyfél-folyamatot tükröző contact history

˘ Adattárház funkció üzleti tranzakció lebonyolításából származó információk 

elemzésére

˘ Visszacsatolás, a múltbeli történésekből következtetés, előrejelzés

˘ Teljes ügyfélkezelési folyamat automatizáláshoz workflow trigger esemény 

indikátoraként

˘ CC rendszerbe integrált leosztási folyamatok módosítása (pl. VIP call 

menedzsment)
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Értékesítés Támogató modul
Az Értékesítés Támogató modul alkalmas bármilyen értékesítési folyamat hatékonyságának 

szignifikáns és mérhető növelésére. Az alkalmazás az ügyfélkapcsolatok részletes szabályozása, és 

pontosan mérhető folyamatlépései révén képes az egyedülálló értékesítési eredmények növelésére.

Az időpont egyeztető telefonhívásokon és a személyes találkozókon át egészen a szerződéskötésig 

automatizált rendszer szabályozottá és követhetővé teszi a folyamatban résztvevők munkáját.

Az Értékesítés Támogató modul a Host-IT rendszer elemei

CRM almodul A call center adatbázisából is dolgozó CRM modul az ügyfél adatok és kampány kapcsolatok, 

valamint az egyes tranzakció adatainak dinamikus felhasználásához.

Scriptkezelő almodul Az ügyféllel egyedi scriptek alapján folytatott telefonbeszélgetések eredményességének 

adatbázisa meghatározza az értékesítési folyamatot.

Naptár almodul Értékesítési képviselők és operátorok beosztásának, valamint az ügyfélkapcsolatok 

(telefonhívások és tárgyalások) tervezhetőségét és nyomonkövetését biztosítja.

Kontaktuskezelő almodul A Kontaktuskezelő almodul felelős az egyes értékesítési csatornák vezérléséért.

Kampánymenedzsment 

almodul

Képes nagy rekordszámú adatbázisok gyors betöltésére redundancia ellenőrzések futtatásával, 

így folyamatosan biztosított az értékesítési lépés optimális ütemezése.

Riporting almodul A riportsablonok az adatbázisok szűrhető adatmezőire hivatkozik, így könnyedén, tetszőleges 

lekérdezésre lehet releváns szkript alapú riportot összeállítani.

Utazó ügynök almodul A rendszerben generálódott értékesítési találkozók hatékony lebonyolítását támogató almodul, 

mely az értékesítési cím optimális megközelítését gyűjti le az operátor számára és tárolja le az 

ügyfélkontaktushoz.
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Offline folyamatkezelés
Az offline folyamatokhoz kapcsolódó integrált dokumentumkezelés a call center ACD 

alapú feladatkiosztására épülő hatékony, folyamat szemléletű ügyfeldolgozást tesz 

lehetővé.

A Workflow modul több csatornás folyamatkezelő rendszere az ügyfélszolgálati 

munkatársak által végzett offline (nem telefonos) tevékenységeket egységes 

kontaktuskezelésben integrálja. A postai levélben, e-mailben, WEB-formon, IVR-ban 

rögzített hangüzenetben vagy egyéb digitalizált formában az ügyfélszolgálathoz 

érkeztetett ügyek a rendszeren belül, ellenőrizhetően és szabályozottan kerülnek 

végrehajtásra.

A workflow rendszer - a call center hívási információival és a CRM rendszer ügyfél 

hivatkozásaival összekapcsolva - egységes, hatékonyan menedzselhető dokumentum 

kezelői rendszert alkot.

Bármilyen vállalati ügymenetre online ellenőrzést biztosító, központosít folyamat 

alakíthatóak ki.

A Workflow modul mérhetővé teszi az offline tevékenységeket, akár folyamatlépésekre 

vagy egyes ügyekre vetítve is, és részletesen mérhetőek az ügyintézők 

teljesítménymutatói is.

A vállalati levelező rendszer könnyen integrálható a folyamatvezérlő modulba, 

˘ Telefon, email, webes megkeresések integrált kezelése: a telefonos munkatársaknak 

lehetőségük van új workflow indítására is. 

˘ Határidőkezelés és ellenőrzés a megadott idő a válaszadási kötelezettséget fogja 

jelezni az ügyintézőnek a „lejárat ideje” oszlopban. Lehetőség van a rendszeren belül 

megkülönböztetni „belső” és „külső” határidőt

˘ Lehetőség van a beavatkozásra: Személyre történő mozgatás; Csoportra történő 

mozgatás; Folyamatban lévő ügy másik ügyintézőhöz történő átmozgatása; Két 

vagy több feladat összevonása; Feladat szétválasztása; Feladat manuális lezárása

˘ A standard válaszlevelek, írásbeli ajánlatok elkészítését a rendszerbe feltölthető 

vállalati sablonok támogatják. A workflow templatek interfészen keresztül 

automatikusan frissíthetőek az ismertebb vállalati tudásbázis rendszerekkel

A kialakításra kerülő folyamat teljes mértékben illeszthető a meglévő adminisztratív 

folyamatához.
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Log-on tesztek
Az ügyintézői tevékenység további minőségi elemeként bevonható a felhasználható 

teszteredmények beépítése az értékelési szempontok közé. Az ügyintézők az online 

elérhető log-on tesztek sikeres kitöltését követően kezdhetik meg a munkát. Az egyes 

log-on tesztek az értékelő szkriptek létrehozásával hasonló módon, egy külön grafikus 

editor felület segítségével történik.

Komplex motivációs rendszer
A QM modul összetett mennyiségi, minőségi és service level szintű értékelései lehetővé 

teszik az ügyfélszolgálatokon dolgozók teljesítményének komplex értékelését, amelynek 

segítségével a hiányosságok kiszűrhetők és pótolhatók, az erősségek mérhetők és 

elismerhetők. Ennek megfelelően komplex motivációs rendszer hozható létre az mutatók 

dinamikus értékelése mentén, amely az ügyfélszolgálati munka színvonalának és 

hatékonyságának emelését eredményezi..

Minőségirányítás - Quality 

management
A Minőségértékelő modul az ügyintézői munka ellenőrzését végző ügyfélszolgálati 

csoportvezetők és/vagy minőségellenőrzési munkatársak részére. 

Egységes, objektív értékelési rendszerben, hatékonyan végezhető el az ügyfélszolgálati 

munka rendszeres egyéni, csoport és cégszintű értékelése.

˘ Emocionális jegyek automatikus keresése, felderítése (Voice Analytical modul)

˘ Automatikus reprezentatív hangminta kiválasztás

˘ IVR alapú vevőelégedettségi vizsgálat

˘ Operátori szakmai felkészültség (Log-on tesztek)

Mennyiségi és minőségi mérőszámok
Egységes, visszakereshető rendszerben végezhetik el az ügyintéző tevékenységek 

számszerűsített és szöveges értékelését. A QM modul összetett értékelést tesz lehetővé, 

amely több információ forrásból (Statisztikai adatok, voice analytics adatok, supervisor 

értékelések) építkezik és ezáltal objektív mennyiségi és minőségi mérőszámok 

kialakítását teszi lehetővé.

Vevőelégedettségi kérdőívek /Értékelő iVR
A QM modul lehetőséget ad a közvetlen ügyfél által történő vevőelégedettség mérésére 

is. Ennek egyik költség hatékony módja az ügyintézői kontaktust követő értékelés, 

amelyet az ügyfél a telefon nyomógombjaival rövid idő alatt el tud végezni.
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Erőforrás optimalizálás - 

Work Force Management
A TCT Host-IT Technology WFM rendszere a Hosztolt Contact Center szolgáltatáshoz 

integrált, azzal egy egységet alkotó kiegészítő modul, ugyanakkor – a Contact Center 

integrációból adódó egyértelmű előnyei mellett – képes olyan csoportok, ügyintézők 

erőforrás-beosztásának menedzselésére is, akik napi munkájukat nem a Contact 

Centerben végzik.

Az ügyfélszolgálatok számára a Contact Center biztosítja a forgalmi adatokat, és minden 

olyan, statisztikai adatgyűjtésből származó információt, amelyek a WFM modul számára 

kiindulási adatként szolgálhatnak, 

A WFM főbb funkciói

Ł A közvetlenül a Contact Center adatbázisaiból dolgozó alkalmazás képes arra, hogy 

az üzemeltető által meghatározott szempontrendszer keretein belül az ügyintézők 

munkaidejét optimálisan ossza be. A modul a fejlesztés céljával összhangban az 

alábbi fő funkciókkal rendelkezik:

Ł A humán erőforrás igény meghatározása

Ł Munkaerő beosztási tervek generálása

Ł Terv-tényelemzések

Ł Opcionálisan feladások kezelése bérnyilvántartó rendszerek felé
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Statisztika és riporting
A Host-IT rendszerekből értékes információkat gyűjtő és rendszerező szolgáltatás a 

Statisztika csomag. Előre megírt és egyedileg kért jelentések elkészítésére szolgál a 

Reporting komponens. Mindkét szolgáltatás ügyfelenként bekapcsolható és külön-külön 

testre szabható.

Az egyedi riportok elkészítését számos előre definiált elemi komponens (kontroll) segíti, 

gyors tervezhetőséget biztosítva a jelentések számára. Lehetővé teszi a riportok 

elkészítésének automatizálását is, Az automatikusan előállított riportok kiválasztott e-

mail csoportokba automatikusan elküldhetőek.

A statisztikai és riport feldolgozás esemény alapú, így lehetőség van real-time 

frissességű adatok lekérdezésére, wall boardon történő megjelenítésére.

˘ Tetszőlegesen bővíthető számú plusz egyéni adatoszlop készíthető

˘ Tetszőleges számú egyéni nézet és bontási kritérium adható meg

˘ Több tucat előre gyártott jelentés

˘ Tetszőlegesen paraméterezhető egyéni jelentések

˘ Automatikus jelentés elkészítés, és továbbítás

˘ Számos, az adatok további felhasználását megkönnyítő kimeneti fájlformátum, txt, 

csv, formázott xls



18

Technológiai szolgáltatások 

– Telekonferencia
˘ Konferencia megszervezése - Webes menedzsment felületen keresztül

˘ Konferencia időpontok kiértesítése (e-mail, SMS)

˘ Telekonferencia lefolytatása - moderálás, résztvevők menedzselése

˘ Kihívásos beléptetés: utólagos tagbevonás esetén, a konferencia menedzser ad hoc 

jelleggel is bevonhat résztvevőt a folyó beszélgetésekbe

TcT Host-IT 

Mobility szolgáltatások 
A mobil mellékek teljesen szokványos GSM/3G telefonok. A mobil mellékek úgy 

viselkednek mintha az alközponti hálózathoz teljes körűen csatlakoztatott 

mellékállomások lennének, azaz

˘ az asztali mellékekkel egységesen kezelt rövid hívószám kiosztás valósítható meg

˘ az asztali mellékről hívásátadás lehetséges mobil mellékre úgy, hogy a hívó száma 

kijelzése kerül

˘ híváslánc (Call Hunting) szolgáltatásba mobil és vezetékes mellék bevonható

A Mobility szolgáltatásnál igénybe vett mobil mellékeken semmilyen telepített szoftver 

nem szükséges, valamint a vállalat mobilflottájába már korábban beszerzett előfizetések 

bevonhatók.

PSTN

MOBIL 
NETWORK

CISCO
CALL MANAGER

IP MELLÉK

ROUTER

MOBIL
MELLÉK

KÜLSŐ KAPCSOLATOK VÁLLALATI TELEFÓNIA
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WEB IVR - Értéknövelő ASP portál szolgáltatások 
A szolgáltatás internetről elérhető, grafikus kezelőfelületén a felhasználó saját kezűleg szabhatja egyedire, cége igényeire telefonos hangmenüjét, ha pedig később módosítani kívánja, a 

változtatások szinte azonnal megjelennek a rendszerben.

Az IVR statisztika valós idejű adatszolgáltatást nyújt a bejövő hívásokról, a menüválasztásokról, és az egyes menüpontokban eltöltött időről. Igény esetén lehetőség van a beszélgetések 

rögzítésére is.

Előnyök

˘ Nem kell új ügyfélkapcsolati számot bevezetni a piacra, a meglévő vezetékes és mobilhívószámok továbbra is központi számként használhatók

˘ Mobilszámhoz rendelt IVR-rendszer is megvalósítható

˘ Beruházás nélkül alkalmazható olyan esetekben is, ahol nincs alközpont, vagy az alközpont korlátozott IVR-funkciókkal rendelkezik

˘ Visszahallgathatók, illetve letölthetők a felvett beszélgetések

˘ Több telephely is bevonható egy nagy IVR-rendszerbe pluszberuházás nélkül

˘ Webes grafikus felületen a menürendszer rugalmasan alakítható

˘ „Elvesztett” ügyfélhívásokról statisztika készül, vagyis azokról a hívásokról is információt kaphat, melyek eddig vonalai túlterheltsége miatt nem voltak láthatók




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20

