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W drodze do cyfrowego biura telefonicznej
obsługi klienta
Jak firmy bez inwestycji w sprzęt
i oprogramowanie zyskują elastyczne,
skalowalne i bezpieczne rozwiązania
System telefoniczny następnej generacji.

Nowe możliwości
w chmurze
Technologie cyfrowe tworzą nowe
możliwości dla operatorów biur
obsługi telefonicznej i poprawiają
jakość obsługi klienta.
Pojawienie się technologii cyfrowych we wszystkich dziedzinach działalności i życia powoduje coraz szybszą i bardziej radykalną transformację możliwości i sposobów pracy. Wiąże
się z tym wiele możliwości, ale również nowe
wyzwania. Z jednej strony powstają bardzo
wydajne procesy komunikacyjne, wspierane
przez inteligentne sieci urządzeń elektronicznych, które były nie do pomyślenia kilka lat
temu. Z drugiej strony, operatorzy biur obsługi
klienta oraz dostawcy usług wsparcia telefonicznego mają do czynienia z dużą liczbą
nowych możliwości technicznych i związanych
z nimi wymagań. Kto chce zaoferować konkurencyjne usługi na atrakcyjnych warunkach,
stawia na nowe możliwości digitalizacji.
Innowacje technologiczne są teraz wysoko
na liście priorytetów strategicznych operatorów biur obsługi klienta. Coraz szybsze cykle
produkcyjne oraz rosnąca złożoność techniczna wymagają maksymalnej elastyczności w
dziedzinie usług. Biura obsługi klienta muszą
być skalowalne w krótkim czasie i tworzyć
nowe kompetencje, aby pokryć rosnące zapotrzebowanie na wsparcie. Nowe kanały cyfrowe zmieniają sposób, w jaki użytkownicy chcą
kontaktować się z firmami. Wielokanałowość,
Big Data i użycie internetu rzeczy (IoT) stawiają
nowe wymagania dotyczące widoczności danych klienta w trakcie rozmowy.
Sprzęt i oprogramowanie muszą przy tym być
utrzymywane na aktualnym poziomie przy rozsądnych nakładach czasu i finansowych
w celu uwzględnienia ciągłych zmian rynków,
kanałów i technologii.
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Digitalizacja jest koniecznością,
a nie opcją.
Badanie przeprowadzone przez Forrester Research nosi wymowny tytuł „Biura obsługi
klienta muszą ulec digitalizacji lub umrzeć”. Digitalizacja jest konieczna, aby odnosić sukcesy
na konkurencyjnym rynku, a najbardziej spójny
sposób digitalizacji to chmura. W szczególności małe i średnie biura obsługi telefonicznej
oraz firmowe infolinie wewnętrzne mają możliwość korzystania z wydajnego, elastycznego
i skalowalnego rozwiązania, bez konieczności
zakupu i konfigurowania własnego sprzętu.
NFON jest pionierem w tej dziedzinie, który
zrewolucjonizował komunikację firm wiodącą
na rynku centralą telefoniczną w chmurze.
W odpowiedzi na szczególne wymagania biur
obsługi telefonicznej i infolinii, oferujemy
Ncontactcenter
rozwiązanie,
które
przekształci każdy system NFON w wysoce
profesjonalne biuro obsługi telefonicznej.
Ncontactcenter posiada zintegrowany system
wiodącego na rynku specjalisty w zakresie biur
obsługi telefonicznej jtel i jest obsługiwany
za pomocą prostego interfejsu WWW, dzięki
czemu jest uporządkowany, przyjazny
dla użytkownika i efektywny. Rozwiązanie to
oferuje liczne możliwości z zakresu biur obsługi
telefonicznej i zapewnia cyfrową, skuteczną
i przejrzystą komunikację.
Być może już korzystasz z systemu NFON.
W tym przypadku Ncontactcenter jest najprawdopodobniej najlepszym rozwiązaniem
dla Twojej firmy. Jeśli nie używasz NFON,
na następnych stronach przedstawimy informacje, które pomogą dokonać właściwego
wyboru.

Rosnące wyzwania dla biur telefonicznej obslugi
klienta
Co odróżnia profesjonalne biuro telefonicznej obslugi
klienta od przeciętnego call center?
Rozwiązania w chmurze i innowacyjne aplikacje rewolucjonizują świat pracy we wszystkich sektorach. Od kilku lat, biura obsługi telefonicznej coraz częściej wybierają rozwiązania oparte na chmurze. Przyjrzyjmy się lepiej, co je do tego skłania.
Nowoczesny klient wymaga kompleksowych rozwiązań,
które są w stanie odwzorowywać wszystkie procesy komunikacji na jednej platformie i mogą być jednocześnie
elastycznie dostosowane do potrzeb. Coraz więcej firm
zdało sobie sprawę, że tylko chmura daje im elastycz-

ność pozwalającą na szybkie i skuteczne dostosowanie
się do nowych klientów, nowych kanałów komunikacji
i nowych wymagań. Chcą oni teraz wykorzystać chmurę
w swoich biurach obsługi telefonicznej. Z jednej strony,
nie chcą utrzymywać w firmie przestarzałej infrastruk-

tury. Z drugiej strony, muszą spełnić wymagania wynikające z użycia innych narzędzi i rozwiązań na poziomie
przedsiębiorstwa. Rozwiązania CRM takie jak Salesforce,
zautomatyzowany marketing, obsługa klienta oraz analiza i raportowanie, wymagają ścisłej integracji
z kluczowymi narzędziami biur obsługi telefonicznej takimi jak dialery, automatyczna obsługa głosowa (IVR)
i automatyczna dystrybucja połączeń (ACD). Znaczenia
tej integracji nie można przecenić. Większość firm juz
wie, że chmura jest doskonałym miejscem dla CRM i
zarządzania danymi klienta. Ncontactcenter to optymalne środowisko dla biura obsługi telefonicznej.
Tylko z kompleksowym wsparciem ze strony oprogramowania, agenci biur obsługi klienta i ich przełożeni
mogą skutecznie działać. ACD to podstawowe narzędzie
dla połączeń przychodzących i wychodzących, sprawnego
projektowania
przepływu
zadań,
przejrzystych tablic informacyjnych, kompleksowego
raportowania i analiz komunikacyjnych, bez których biura obsługi telefonicznej nie pracują wydajnie. To samo
odnosi się do CRM. Siłą napędową w tej dziedzinie
są rosnące oczekiwania klientów. Użytkownicy końcowi
zakładają, że konsultant ma pod ręką wszystkie informacje, kiedykolwiek i gdziekolwiek zechcą się z nami
skontaktować - czy to przez telefon, czat na żywo,
za pośrednictwem strony internetowej lub poprzez media społecznościowe. Aby zapewnić zadowolenie klienta,
dane te muszą być łatwo dostępne dla pracowników zaangażowanych w proces.
Dla udanej interakcji z klientami kluczowe znaczenie
ma zarówno proces komunikacji jak i zarządzanie informacjami. Oprogramowanie nie powinno zatem zastępować rozwiązań CRM, lecz je rozwijać. Działają one
wspólnie i wzajemnie się uzupełniają, aby oferować klientom najlepszą możliwą jakość usług. Aby te dwa światy mogły się połączyć, konieczna jest płynna wymiana
informacji i sprawne przekazywanie zadań w obu kierunkach na wspólnej podstawie technicznej. System
CRM zna całą historię klienta – jednak konsultantom w
biurze obsługi telefonicznej na niewiele się to zda, jeżeli
w trakcie rozmowy nie mają potrzebnych informacji w
zasięgu ręki. Powinny się one wyświetlić na ekranie jeszcze przed przekazaniem połączenia.
Z drugiej strony, agenci pracujący z rozwiązaniami CRM,
potrzebują zautomatyzowanych skrótów do funkcjonalności biur obsługi telefonicznej w celu uruchamiania
interakcji bez przeskakiwania między różnymi aplikacjami. Również ważne informacje, takie jak nagrania głosu
i danych, takich jak czas trwania połączenia, mogą być
automatycznie przygotowane w obu systemach tylko,
jeśli oba systemy są ze sobą płynnie połączone.

Wiodące instytuty badawcze rynku, takie jak Gartner
i Forrester przewidują, że korzystanie z chmury będzie
w przyszłości nadal rosnąć. W rzeczywistości, przejście
na systemy oparte na chmurze nastąpiło szybciej niż
przewidywano i ten trend będzie kontynuowany. Powód
jest oczywisty: Korzyści płynące z chmury pokrywają się
praktycznie z bolączkami firm. Przy rosnącej presji czasu
i kosztach, muszą one zwiększyć wartość dodaną i sprostać rosnącym wymaganiom klientów, a chmura
umożliwia im osiągnięcie tych ambitnych celów. Według
firmy Gartner, branża CRM to największy obszar migracji do chmury. Nie jest więc zaskoczeniem, że obecnie
również biura obsługi telefonicznej żegnają się ze swoją
lokalną infrastrukturą i zwracają się ku elastycznym
rozwiązaniom. Główne czynniki tego rozwoju to obniżenie kosztów inwestycyjnych i utrzymania, szybkie dostosowanie do zmieniających się wymagań rynku, maksymalna skalowalność i optymalne połączenie z aplikacjami
CRM. Ponadto chmura umożliwia bardzo łatwą integrację - tym łatwiejszą, jeśli biuro obsługi telefonicznej
i centrala telefoniczna oparte są na tej samej platformie.
Chmura lub instalacja lokalna? Biorąc pod uwagę korzyści, jakie daje chmura, odpowiedź jest oczywista. Maksymalna elastyczność i skalowalność w połączeniu z niewielkim nakładem w zakresie instalacji, montażu,
uruchomienia i konserwacji to główne argumenty przemawiające za korzystaniem chmury przez biura obsługi
telefonicznej.

Zalety rozwiązań w chmurze dla biur obsługi
klienta
Zmniejszenie inwestycji informatycznych
Brak kosztów konserwacji, naprawy i modernizacji
Nie jest wymagana dodatkowa przestrzeń
Szybkie uruchomienie, prosta integracja
Szybkie i elastyczne skalowanie (w górę i w dół)
Wysoka stabilność i bezpieczeństwo danych

Rozwiązanie zapewniające pełne zadowolenie klienta
Ekonomiczne, skalowalne, przyszłościowe: Twoje biuro
obsługi klienta w chmurze
		
 Centrala telefoniczna NFON zapewnia podstawowe funkcje inteligentnego kierowania połączeń
takich jak kolejki i przekierowania. Z Ncontactcenter możesz zanurzyć się w cyfrowym świecie zo
rientowanej na klienta, jasnej i przejrzystej komunikacji nowoczesnych biur obsługi telefonicznej. W
ten sposób w krótkim czasie uzyskasz sprawdzone rozwiązanie, które zapewnia maksymalną elastyczność przy niższych kosztach.

W Ncontactcenter NFON postanowił nie wyważać
otwartych drzwi. Firma wykorzystała sprawdzone rozwiązanie oferowane przez firmę jtel, wiodącego na rynku specjalistę dziedziny biur obsługi telefonicznej (z
17-letnim doświadczeniem). Dzięki temu otrzymujesz
pełne, gotowe rozwiązanie, rozszerzające centralę NFON
w chmurze o wszystkie funkcje niezbedne dla biura
obsługi klienta. Ncontactcenter integruje się także z innymikanałami komunikacji, takimi jak media społecznościowe, czat internetowy,e-mail, SMS i faks.
Dzielenie danych, projektowanie i automatyzacja zadań,
okienka na ekranie, konfiguracja połączenia przez kliknięcie myszą, historie klientów z informacjami w czasie rzeczywistym na potrzeby dostawy i fakturowania - możliwości są nieograniczone. Oprócz istniejącej już integracji
Salesforce, API umożliwia szybkie połączenie z innymi
rozwiązaniami i systemami.
Ncontactcenter został zaprojektowany z myślą o potrzebach różnych branż. Dostawcy usług biur obsługi telefonicznej, usług ubezpieczeniowych i finansowych, dostawcy usług medycznych, logistycznych, detaliści i inni
dostawcy usług należą do najbardziej zadowolonych
użytkowników, którzy z powodzeniem korzystają już z potencjału naszego rozwiązania.
Ncontactcenter zapewnia wszystkie funkcje potrzebne
do zarządzania i zastosowania operacyjnego, dostępne
w uporządkowanym interfejsie przeglądarki, przyjaznym
dla użytkownika. Jako rozwiązanie w pełni internetowe,
system nie wymaga instalacji oprogramowania na komputerze. Przejrzysty i intuicyjny interfejs można elastycznie dostosować do swoich potrzeb. W przypadku administracji, cenne wsparcie zapewnia menu pomocy
kontekstowej - zbiorowa wiedza pomocy Ncontactcenter
w portalu jest zawsze do dyspozycji, aby pomóc
rozwiązać każde zadanie szybko i bezpiecznie. Przez internet dostęp jest możliwy zawsze i wszędzie, warunkiem
jest używanie urządzenia z możliwością połączenia

z internetem.
Dzięki Ncontactcenter pracownicy mogą zapewnić klientom optymalną i indywidualną obsługę. Mogą oni,
na przykład, zadzwonić do klientów z aplikacji lub w trybie odbierania, za pomocą kompleksowych funkcji na
pierwszym ekranie zidentyfikować dzwoniącego i łączyć
informacje o klientach z różnych aplikacji. Można w ten
sposób łączyć dane kontekstowe pochodzące ze źródeł
zewnętrznych, takich jak oddział, sprzęt itp., aby dostarczyć szybsze, lepsze usługi i przekazywać klientom odpowiednie informacje na podstawie kontekstu.
Aby zapewnić konsekwentną aktualizację danych
klientów i utrzymywanie dokładnej chronologii wszystkich interakcji z klientami, dostępne są automatyczne
uwagi i kody transakcyjne. Dodatkowo, funkcje dziennika
i kronika dzwoniących ze śledzeniem wewnętrznych rozmów wspierają pracowników w sporządzaniu dokumentacji. Ułatwia to proaktywne dalsze przetwarzanie a
połączenia mogą być skutecznie przeszukiwane i sortowane.

ACD
Automatyczna dystrybucja połączeń (ACD) jest podstawą
Ncontactcenter, ponieważ zapewnia optymalne przekazywanie połączeń przychodzących i wychodzących. Zasady i warunki można jasno zdefiniować i w każdej chwili
łatwo dostosować. Dzięki komunikacji na różnych kanałach, w tym WebRTC, można zapewnić szybką, niezawodną obsługę klientów we wszystkich punktach styczności. System Zarządzania można łatwo zintegrować z
CRM korzystając z zasobów pochodzących z API REST.

IVR
Opcjonalnie Ncontactcenter oferuje kompletne rozwiązania IVR na potrzeby interaktywnej rozmowy, w tym
przekładu tekstu na mowę (TTS) i automatycznego rozpoznawania mowy. Możliwe są też telekonferencje z lub

bez rezerwacji i komunikacja DTMF. Ponadto, wszystkie
opcje komunikacyjne mogą być indywidualnie dostosowane do potrzeb klientów i kanałów usługowych. Dla optymalnego dostosowania do procesów biznesowych,
aplikacje biznesowe można wkomponować za pośrednictwem zintegrowanego interfejsu API, w celu wykorzystania procesów biznesowych wspieranych przez komunikację (CEBP) na potrzeby spersonalizowanej, zależnej od
kontaktu obsługi. Umożliwia to zaoferowanie klientom
możliwie najlepszej jakości obsługi.

Projektowanie
połączeń

i

optymalizacja

przepływów

dla agentów
Tablica informacyjna oferuje szereg dostępnych standardowych wyświetlaczy czasu rzeczywistego, przygotowanych przez przełożonego w zależności od wymagań
i udostępnianych do wglądu, dla uzyskania pełnej
przejrzystości wykorzystania i oczekujących zadań.
Wszystkie aplikacje www agentów są zbudowane z wykorzystaniem wielopoziomowej struktury uprawnień i indywidualnie konfigurowalne.

Przyszłościowo i elastycznie z Ncontactcenter

Masz dostęp nie tylko do wieloaspektowego, standardowego kierowania połączeń: Graficzny interfejs IVR
umożliwia też łatwe i efektywne tworzenie niestandardowych przepływów połączeń. Intuicyjnie, na zasadzie
przeciągnij i upuść, wprowadzisz żądaną sekwencję
do routingu. A jeśli to konieczne, zawsze jesteś w stanie
dokonać zmian w jednej chwili, aby zoptymalizować
przepływ połączenia.

Wysoka skalowalność

Dialer

Standardowe interfejsy dla minimalnej zależności
technicznej

Na technicznej podstawie platformy ACD, dialer zapewnia nie tylko klasyczne funkcjonalności CTI, lecz także dodatkowe funkcje, np. wybieranie numeru przez kliknięcie,
automatyczne wybieranie numeru, mieszanie i oddzwanianie. Zapewnia to maksymalną elastyczność - nawet
w przypadku nietypowych oczekiwań w ramach kampanii
i kontaktów z klientami. Aby uzyskać optymalną kontrolę
nad biurem obsługi klienta, masz dostęp do pełnego zakresu raportowania, włącznie z ACD.

Nagrywanie
Ncontactcenter umożliwia nagrywanie rozmów.
W połączeniu z potężnymi możliwościami analitycznymi
może być ważnym narzędziem do analizy danych biznesowych, dla celowej optymalizacji usług, kwalifikacji pracowników, a także zarządzania satysfakcją klienta i jakością usług.

W celu prawnie bezpiecznego nagrywania rozmów i przechowywanie zgodnie z wymogami
MiFID II, Neorecording firmy NFON oferuje
wysokiej jakości rozwiązanie – skontaktuj się
z nami, aby dowiedzieć się więcej!
Raportowanie
Dowolnie konfigurowalne logi, statystyki i raporty
agentów dają nie tylko pełną przejrzystość wydajności biura obsługi telefonicznej i agentów. Oprócz 20 standardowych raportów wszystkie pozostałe oceny mogą być
elastycznie uruchamiane i subskrybowane.

Tablice informacyjne wall-board i aplikacje www

Dojrzały produkt na podstawie czołowego rozwiązania
na rynku oferowanego przez jtel
Interfejs www, bez instalacji oprogramowania
w miejscu pracy
Głęboka integracja procesów
Oszczędność nawet w przypadku małych instalacji

 entra danych certyfikowane według najwyższych
C
standardów
Jakość made in Germany
Click-to-call i szybkie wybieranie
Ustrukturyzowane dane z pierwszego ekranu
Integracja zewnętrznych aplikacji biznesowych
Hierarchiczne poziomy uprawnień
Funkcje notatek i nagrywania
Integracja z programem Outlook i funkcjami
terminarza/przypomnień

Bezpieczeństwo danych made in Germany
Ncontactcenter pracuje w bardzo bezpiecznych i redundantnych centrach danych NFON, zlokalizowanych
wyłącznie w Niemczech. Wszystkie serwery podlegają
ustawie telekomunikacyjnej (TKG) i spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa danych, niezawodności i
dokładności rozliczeniowej. Bezpieczeństwo informacji
w naszych centrach danych potwierdza certyfikat
ISO / IEC 27001. Jakość głosu w centrali telefonicznej
NFON opartej na chmurze została przetestowana i certyfikowana przez TÜV Saarland. Oferujemy również zabezpieczenia na wypadek problemów technicznych, takich jak przerwy w dostawie prądu
w budynkach obsługiwanych firm.
Made in
W takich przypadkach, NcontactGermany
center zapewnia dostępność w dowolnym momencie.

O NFON GmbH.
NFON AG, z główną siedzibą w Monachium, jest jedynym ogólnoeuropejskim dostawcą usług Cloud PBX, który obsługuje
ponad 15 000 firm w 13 krajach europejskich. NFON, system telefoniczny w chmurze, oferuje ponad 150 funkcji oraz
bezproblemową integrację zaawansowanych rozwiązań biznesowych. Nasze intuicyjne rozwiązania komunikacyjne pozwalają europejskim przedsiębiorstwom stopniowo usprawniać pracę każdego kolejnego dnia. NFON to nowa wolność w
komunikacji biznesowej. http://www.nfon.com/

Usługa w chmurze Made in Germany
Znaczące oszczędności
Całkowita skalowalność
Inteligentne funkcje
Łatwość użytkowania
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