Neorecording
Przyszłościowe, profesjonalne nagrywanie
rozmów telefonicznych
Nowa swoboda w komunikacji biznesowej.
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Przyszłość bezpieczna w świetle prawa
Neorecording integruje sprawdzone i technicznie dopracowane rozwiązanie lidera rynku ASC z Cloudya,
systemem telefonii w chmurze NFON.
Jest to kompleksowe rozwiązanie służące do dopuszczonego prawnie nagrywania i dokumentowania
konsultacji, w 100 procentach zgodne z MiFID II. Neorecording umożliwia firmom różnej wielkości przestrzeganie przepisów prawnych i wymogów zgodności, unikanie sankcji, obniżanie kosztów i pozyskanie
nowych obszarów biznesowych.

Rozwiązanie dla branży finansowej i ubezpieczeniowej zgodne z MiFID II
Zapis konsultacji elektronicznych zgodny z wymogami prawa
Szyfrowana archiwizacja dla maksymalnego bezpieczeństwa danych
Przechowywanie wszystkich wymienianych informacji
Wyszukiwanie tekstowe zapewnia efektywne odtwarzanie nagrań
Zawsze aktualne, bezpieczne i elastycznie skalowalne
Zintegrowane rozwiązanie lidera rynku firmy ASC - made in Germany

Wymogi prawne spełnione, koszty zminimalizowane
Neorecording oferuje dostawcom usług finansowych
i biurom obsługi klienta możliwość szybkiego wdrożenia
MiFID II oraz uniknięcia ryzyka sankcji ze strony Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Doświadczeni eksperci
NFON dokładnie dostosowują rozwiązanie do indywidualnych potrzeb. Obniża to koszty i pomaga szybko spełnić
nowe wymogi prawne.

Szybkie wdrożenie, kompetentne wsparcie.
Dostosowanie Neorecording do indywidualnych wymagań, jak również montaż, będą przeprowadzane przez
doświadczonych specjalistów NFON, którzy będą do
Państwa dyspozycji w celu uzyskania kompleksowego
wsparcia nawet po pierwszym uruchomieniu.

Korzyści dla dostawców usług finansowych
Bezpieczeństwo prawne, bezawaryjność,
pełna ochrona
Neorecording zawiera wszystkie funkcje, które są potrzebne do dokumentacji konsultacji telefonicznych i innych
kontaktów z klientami. Każda rozmowa jest rejestrowana
jako nagranie audio, szyfrowane w celu zabezpieczenia
przed manipulacją i archiwizowane w bezawaryjnych centrach danych.

Szybki dostęp poprzez wyszukiwanie
tekstowe
Dzięki automatycznej analizie mowy, Neorecording
wzbogaca swoje nagrania rozmów o dodatkowe dane.
Pozwala to na szybkie i pełne przeszukiwanie archiwum.
Wydajne wyszukiwanie tekstowe pozwala znaleźć zapisy
szybko, kiedy są potrzebne i odtworzyć je w zintegrowanym odtwarzaczu.

Łatwy w użyciu, zawsze dostępny
Neorecording rejestruje rozmowy na bazie internetowej, dzięki czemu nie jest wymagany dodatkowy sprzęt.
Obsługa odbywa się za pomocą łatwego w obsłudze
interfejsu użytkownika, który jest instalowany bez żadnego wysiłku na licencjonowanych stacjach roboczych.
Odtwarzanie nagrań jest możliwe za pośrednictwem
bezpiecznego dostępu do Internetu w dowolnym miejscu i czasie oraz za pomocą dowolnej kompatybilnej przeglądarki obsługującej HTML5.

Wydajne narzędzia analityczne zapewniające
zgodność
Neorecording wspiera przestrzeganie wymogów zgodności przez indywidualnie ustalane prawa dostępu. Rozwiązanie to posiada także narzędzie do analizy mowy,
dostosowane do branży finansowej, które automatycznie
oznacza rozmowy naruszające przepisy.
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O NFON GmbH.
NFON GmbH, z siedzibą w St. Pölten, jest firmą córką NFON AG. NFON AG z główną siedzibą w Monachium jest jedynym
ogólnoeuropejskim dostawcą usług Cloud PBX, który obsługuje ponad 30 000 firm w 15 krajach europejskich. NFON
z systemem Cloudya oferuje proste, niezależne i niezawodne rozwiązanie do nowoczesnej komunikacji biznesowej w
chmurze. Dalsze rozwiązania klasy premium i branżowe uzupełniają portfolio w dziedzinie komunikacji w chmurze. Nasze
intuicyjne rozwiązania komunikacyjne pozwalają europejskim przedsiębiorstwom stopniowo usprawniać pracę każdego
kolejnego dnia. NFON to nowa wolność w komunikacji biznesowej.

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