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Podręcznik NCTI premium / CRM dla
Windows

A. Informacje ogolne

1. Wprowadzenie

Serdecznie witamy!

Cieszymy się, że możemy przedstawić Państwu naszego klienta NCTI premium / CRM. Przy
projektowaniu klienta CTI kierowaliśmy się możliwie prostą obsługą, nie rezygnując przy tym z
szerokiej funkcjonalności i integracji systemów CRM. Dzięki klientowi NCTI premium / CRM można
na przykład realizować statusy obecności, funkcję czatu i podłączanie różnych systemów CRM / ERP.

Życzymy wiele radości z korzystania!

Dzięki klientowi CTI (integracja komputera i telefonii) używa się komputera do zdalnej obsługi
swojego telefonu stacjonarnego. Można używać klienta CTI dla wszystkich telefonów stacjonarnych
snom. Można dodatkowo z klientem integrować systemy CRM i ERP. Standardem jest NCTIpremium
bez integracji CRM.

Dzięki klientowi NCTI premium / CRM można zintegrować wiele narzędzi Customer Relationship
Management (CRM) bezpośrednio w urządzeniu telefonicznym. Skrócone dzięki temu procesy
robocze i ułatwione zarządzanie połączeniami prowadzą do wysokiej produktywności i wydajności w
miejscu pracy.

Podręcznik ten daje szczegółowy wgląd w instalację i korzystanie z klienta NCTI premium / CRM,
aby telefonowanie było tak przyjemne i proste jak to tylko możliwe.

 

1.1. Wskazówki

Aby móc używać klienta NCTI premium/CRM wymagana jest instalacja serwera u klienta.
Serwer ten nie jest ustawiany ani hostowany przez NFON AG. Wymaga dokonania
konfiguracji przez samego klienta.

Klient NCTI premium do komunikacji wymaga protokołu uaCSTA. Kompatybilne
urządzenia powinny zawsze korzystać z najnowszego oprogramowania układowego.

1.2 Użyte symbole

Rodzaj Ikona Opis
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Wskazówka Ważne informacje i wskazówki, których
należy koniecznie przestrzegać.

Porada Przydatne porady, zawierające
dodatkowe informacje.

Etap działania - Jest oznaczony myślnikiem.
Wynik działania ⇒ Jest oznaczony strzałką.

Zestawienie/Lista
 

•  
 

Są oznaczone kropką.

B. Szybkie uruchamianie

Tu znajdą Państwo instrukcje szybkiego uruchamiania do konfiguracji oraz początkowej obsługi i
rozpoczęcia pracy z klientem NCTI premium:

Konfiguracja
Obsługa i rozpoczęcie pracy

Z powodu oświadczenia producenta o zaprzestaniu produkcji systemu operacyjnego
„Windows XP” od dnia 8 kwietnia 2014 r. i "Windows 7" od dnia 14 stycznia 2020 r. oraz
serwerów Windows 2003 w lipcu 2015 r. użytkownikom nie jest już udostępniane żadne
oficjalne wsparcie ani aktualizacje. W ten sposób klient NCTI premium/CRM, jak podano
w przewodniku szybkiego uruchamiania „Obsługa i rozpoczęcie pracy” nie jest już
oficjalnie dopuszczony ani dla Windows XP, Windows 7 ani Windows Server 2003.

Ponadto z przyczyn bezpieczeństwa nie zalecamy używania Windows Vista w połączeniu z
NCTI premium/CRM, ponieważ TLS 1.2 nie są dostępne wśród starszych wersji Windows
jak Windows Vista lub XP. Zgodnie z zaleceniem BSI (Federalny Urząd Bezpieczeństwa w
Technologiach Informatycznych) TLS 1.2 obowiązuje jako minimalny standard dla
szyfrowania transportu przy użyciu TLS (Transport Layer Security).

C. Kompatybilność i wersja

Kompatybilność

Klient NCTI premium / CRM nadaje się dla następujących systemów operacyjnych (zarówno 32, jak i
64bit):

Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows 10

https://www.mynfon.com/fileadmin/Handbuecher/nCTI_premium_CRM/B._Quick_Start/NCTI_premium_Konfiguration_08-05-2014.pdf
https://www.mynfon.com/fileadmin/Handbuecher/nCTI_premium_CRM/B._Quick_Start/NCTI_premium_Bedienungsanleitung_08-05-2014.pdf


3

 

Klient NCTI premium / CRM działa z następującymi producentami telefonów systemowych
certyfikowanych przez NFON:

  snom

  Yealink

  Polycom

Szczegółowy przegląd certyfikowanych urządzeń końcowych znajdą Państwo tutaj.

Wersja

Najbardziej aktualna wersja Państwa klienta wyświetli się po wybraniu w punkcie menu "O
wersjach"  na panelu administracyjnym

 

D. Uruchomienie

1. Warunki

1.1. Instalacja

Aby móc obsługiwać klienta NCTI premium / CRM na swoim komputerze wymagane są następujące
warunki:

system operacyjny Windows Vista, 7, 8 lub 10 (32 i 64 bit)
połączenie z Internetem
telefon IP od producenta telefonów systemowych Yealink lub snom, Polycom
Państwa numer klienta, numer telefonu wewnętrznego i PIN poczty głosowej
Telefon systemowy snom musi być przypisany Państwa telefonowi wewnętrznemu w portalu
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serwisu jako urządzenie podstawowe*
Dla telefonu systemowego Państwa telefonu wewnętrznego musi być aktywowane uaCSTA w
portalu serwisu
Lokalnie zainstalowany u Państwa serwer NCTI premium*
W portalu serwisu dla Państwa telefonu wewnętrznego musi być wybrana opcja CTI „NCTI
premium“ lub „NCTI premium CRM*

   

*) Te ustawienia są standardowo przeprowadzane przez Państwa administratora systemu

Bardziej szczegółowe informacje na temat wymagań systemowych można znaleźć tutaj.

2. Instalacja oprogramowania

2.1. Instalacja podstawowa

W celu instalacji serwera NCTI premium proszę zwrócić się do naszego działu dystrybucji. Ponieważ
klient NCTI premium jest klientem 3rd Party, instalacja serwera musi być przeprowadzona lokalnie.

 

Za lokalną instalację serwera powstają dla Państwa jednorazowe koszty.

W razie dalszych pytań proszę zwrócić się do vertrieb@nfon.com.

W dalszej części przestawiona jest Instrukcja instalacji dla klienta NCTI premium:

 

 

- Kliknąć na Instaluj.

Instalacja klienta może potrwać kilka minut.

- Kliknąć na Zakończ.

Proszę pamiętać, że Port TCP 21050 w Państwa Zaporze sieciowej musi być
odblokowany dla klienta! W tym celu proszę skontaktować się z odpowiednią osobą z
Państwa działu technicznego.

https://www.nfon.com/en/service/documentation/overviews/product-overviews/product-overview-ncti-clients/ncti-clients-for-windows-1
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Po zakończeniu instalacji symbol NCTI premium  znajduje się na dole w pasku menu. 

Kolor shary oznacza to, że klient nie jest połączony z telefonem stacjonarnym.

 

O tym, w jaki sposób połączyć klienta z telefonem, można przeczytać w punkcie 2.3.
Tworzenie telefonu wewnętrznego.

Klient NCTI premium jest tak skonfigurowany, że zostanie automatycznie uruchomiony przy każdym
uruchomieniu komputera. Udany start jest sygnalizowany zieloną ikoną NCTI premium na pasku
menu.

2.2. Tworzenie urządzenia końcowego w systemie

Aby móc skonfigurować swojego klienta NCTI premium CRM z telefonem IP, należy utworzyć telefon
instalacji telefonicznej. W tym celu należy przestrzegać następujących kroków:

-Zalogować się przy użyciu swojej nazwy użytkownika i hasła w portalu serwisu.

-Przejść do punktu ELEMENTY   URZĄDZENIA KOŃCOWE i tam wybrać swój telefon. Znaleźć go
można wpisując swój telefon wewnętrzny w pole wyszukiwania.

 

-Tu proszę wybrać aktualny oprogramowanie dla swojego telefonu.

-Tutaj proszę wybrać odpowiednią lokalizację. Przy tym ustala się, czy telefon może pobierać
poprawne dane z serwera. W lokalizacji muszą być zapisane ustawienia uaCSTA, alternatywnie
można też zapisać je bezpośrednio w urządzeniu końcowym.

Jeśli Ustawienia uaCSTA zostały już wpisane w lokalizacji, zakładanie urządzenia końcowego
zostało zakończone.
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-Proszę podać adres IP serwera CTI jak np. 145.145.145.145.

-Jako port należy podać  6060.

-Jako protokół wybrać UDP.

-Wpisać hasło serwera CTI.

-Na koniec kliknąć „Zapisz”, aby przyjąć ustawienia.

 

Proszę sprawdzić, czy wybrany telefon Państwa telefonu wewnętrznego jest przypisany jako
urządzenie podstawowe i ewentualnie odhaczyć właściwą opcję.

-Należy przejść do Celów i w polu wyszukiwania podać swój numer telefonu wewnętrznego.

-Podwójnym kliknięciem przechodzi się do ustawień swojego telefonu. W Urządzeniach końcowych
należy sprawdzić, czy Państwa telefon został już wybrany jako urządzenie podstawowe, w innym
razie odhaczyć tę opcję.

-Na koniec nacisnąć Zapisz. 

⇒Ustawienia zostały przyjęte, a klient NCTI premium / CRM może połączyć się z Państwa telefonem.

2.3. Tworzenie telefonu wewnętrznego

Aby móc przypisać ważną licencję klientowi NCTI premium, musi być ona zapisana w portalu
serwisu. W tym celu należy przestrzegać następujące kroki:

 

W punkcie Administracja/Profil opcja CTI musi być ustawiona na „Włączony”, aby mogli
Państwo pracować z klientem CTI. W innym razie należy skontaktować się z osobą ze
swojego działu technicznego, aby odblokowała dla Państwa tę funkcję.

-Po odblokowaniu opcji CTI proszę ponownie zalogować się przy użyciu swojej nazwy użytkownika i
hasła w portalu serwisu.

-Należy przejść do CELÓW  i w polu wyszukiwania podać swój numer telefonu wewnętrznego.

-Podwójnym kliknięciem przechodzi się do ustawień swojego telefonu wewnętrznego. W punkcie
KONFIGURACJA należy sprawdzić, czy w polu "CTI" został już wybrany odpowiedni klient. Jeśli nie,
klikając na rozwijane pole wybrać swojego klienta NCTI premium z lub bez połączenia CRM.

https://portal.nfon.com/pl/login
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-Na koniec nacisnąć "Zapisz".

⇒Ustawienia zostały przyjęte, a Państwo mogą uruchomić klienta NCTI premium / CRM.

3. Konfiguracja klienta CTI

3.1. Informacje ogólne

-Aby przejść do ustawień konfiguracji klienta NCTI premium / CRM, proszę kliknąć prawym
przyciskiem myszy zielony symbol na pasku menu swojego pulpitu i nacisnąć na "Ustawienia".

⇒Następnie otworzy się menu ustawień.

-Aby połączyć klienta ze swoim telefonem, proszę podać następujące dane:

Serwer: Adres IP (np. 145.145.145.145) lub nazwa domeny Państwa serwera
Numer K: Państwa osobisty numer klienta (np. K1234)
Numer telefonu wewnętrznego: Państwa osobisty telefon wewnętrzny (np. 123)
PIN poczty głosowej: Państwa osobisty PIN poczty głosowej

3.2. Interfejs użytkownika

Na poziomie interfejsu użytkownika mogą Państwo dokonać indywidualnych ustawień dla swojego
klienta. W dalszej części zostanie to wyjaśnione dokładniej.

 

-Proszę wybrać tryb Ekspres, jeśli używają Państwo klienta NCTI premium. Dla wersji z możliwością
integracji z systemami Customer Relationship Management Systemen (CRM) proszę wybrać CRM.

-Proszę wybrać język.

-Proszę ustalić, jakie dźwięki mają dzwonić przy połączeniach przychodzących.

-W Klawiszach skrótów proszę ustalić, jakimi skrótami klawiszy chcą Państwo odbierać, wybierać lub
rozłączać połączenia.
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3.3. Opcje telefoniczne

W menu Opcje telefoniczne mają Państwo możliwość wybrania numerów telefonu i
skonfigurowania ich dopasowanych indywidualnie do Państwa.

-Można aktywować różne opcje telefoniczne. Ustawienia są przyjmowane dopiero wtedy, kiedy po
dokonaniu zmiany kliknie się Zapisz.

-Proszę dodać aplikacje takie jak np. Outlook, po których pobraniu można bezpośrednio wygodnie
dokonywać wyboru.

-Proszę ustalić minimalną i maksymalną długość numeru telefonu, który ma być rozpoznawany przez
klienta jako numer telefonu. Zalecamy Państwu w tym miejscu wpisanie minimalnej długości 5 i
maksymalnej długości 20.

Następnie dokładnie opisano różne metody wyboru.
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1.1. Wybieranie ze schowka

Jeśli aktywuje się „Wybieranie ze schowka”, po zaznaczeniu i skopiowaniu numeru do schowka
wyświetli się wyskakujące okienko przy symbolu Państwa klienta .

 

Jeśli klikną Państwo wyskakujące okienko myszką, klient bezpośrednio utworzy połączenie z
numerem telefonu skopiowanym do schowka.

-Po wybraniu tej funkcji należy kliknąć Zapisz, aby klient przyjął konfigurację.

1.2. Wybieranie z aplikacji

Proszę wybrać typ aplikacji, z którego chcą Państwo wybierać.

Należy przeciągnąć celownik w pole aplikacji, która zawiera numer telefonu i puścić przycisk myszki.
Następnie należy kliknąć „Dalej”.
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Kliknąć „Zamknij”, aby zachować dokonane zmiany.

Od teraz można wybierać numery telefonu z aplikacji. W tym celu wystarczy otworzyć kontakt z
Outlooka i kliknąć pole, na którym numer się znajduje.

Jeśli klikną Państwo symbol telefonu, klient utworzy połączenie z wybranym numerem telefonu.

-Po wybraniu tej funkcji należy kliknąć Zapisz, aby klient przyjął konfigurację.

W zależności od aplikacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera, aby
można było telefonować z danej aplikacji.

1.3. Focus Dialing

Jeśli aktywuje się „Focus Dialing”, można wybierać numery telefonu bezpośrednio z edytowalnych
pól.

-W tym celu prawym przyciskiem myszy należy kliknąć symbol NCTI premium .

-Wybrać Ustawienia, aby przejść do panelu administracyjnego klienta.
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  Znajduje się on w dolnym pasku menu na Państwa pulpicie.

Teraz można wybierać numery telefonu z pola.

-W tym celu wystarczy kliknąć wybrane pole.

-Następnie pole zostanie zaznaczone żółtymi ramkami.

⇒Aby wybrać numery telefonu, należy kliknąć symbol telefonu.

-Po wybraniu tej funkcji należy kliknąć Zapisz, aby klient przyjął konfigurację.

1.5. Wybieranie przez TAPI

Klient NCTI premium / CRM obsługuje interfejs TAPI. Dzięki temu interfejsowi można połączyć z
klientem wiele wewnętrznych baz danych.

-Aby aktywować „Wybieranie przez TAPI”, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na symbol w
dolnym pasku menu Państwa pulpitu, aby przejść do dialogu administracji.

3.4. Wydarzenia

W punkcie Wydarzenia można ustawić akcje, które sprawią, że zarządzanie połączeniami będzie
bardziej przejrzyste i wydajniejsze.

Wydarzenia standardowe

Mają Państwo możliwość wyboru dla scenariuszy „w trakcie dzwonienia”, „w trakcie rozmowy” i
„wychodzące”, czy ma się otworzyć okno telefonu. Dzięki temu numery i ewentualnie dane
kontaktowe osoby dzwoniącej będą wyświetlane już podczas nadejścia połączenia.

Wydarzenia indywidualne
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Jeśli chcą Państwo założyć własne wydarzenie, należy kliknąć "Dodaj".

Mają Państwo możliwość np. zintegrowania narzędzia internetowego CRM jak np. salesforce.com w
swoim kliencie CTI. Przy tym integracja odbywa się poprzez okno przeglądarki internetowej, które
otwiera się, kiedy przychodzi połączenie. Jeśli Państwa narzędzie CRM może dostarczyć URL z
określonymi parametrami, można zastąpić te parametry kodami, aby przy połączeniach
przychodzących lub wychodzących numer telefonu lub nazwa były przekazywane i wyświetlane
bezpośrednio poprzez narzędzie CRM. Po jednorazowej konfiguracji zawsze można z niego
korzystać.

Przykład: Jako narzędzia CRM używana jest Google

Program:
Proszę najpierw wybrać przeglądarkę z listy programów.

Parametry:
Aby wyświetlić wynik wyszukiwania dla „słowo" w Google, URL wygląda tak:

„http://www.google.com/search?q=słowo"

Aby używać Google jako narzędzia CRM, należy podać następujący URL:

"http://www.google.com/search?q=%Call\CallerContact\Tel%"

Jak widać, „słowo" zostało zastąpione przez "%Call\CallerContact\Tel%". Przy późniejszych
połączeniach „%Call\CallerContact\Tel%“ zastępowane jest następnie przez numer telefonu osoby
dzwoniącej.

3.5. Aktaualizacje

- Prawym przyciskiem myszy należy kliknąć symbol NCTI premium na pasku zadań i wybrać punkt
menu „Ustawienia”.
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⇒ Następnie wyświetli się okno konfiguracji.

- W oknie konfiguracji należy kliknąć w punkcie menu „Wersje” na „O wersji”.

E. Zakres funkcji

1. Telefonowanie

Dzięki klientowi NCTI premium / CRM mają Państwo do dyspozycji wiele funkcji telefonicznych.

-Aby otworzyć okno telefonu, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy zielony symbol klienta w
pasku menu pulpitu .

-Następnie wybrać Telefonowanie.

⇒Otworzy się okno telefonu klienta.
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Po otworzeniu okna telefonu należy przejść prawym przyciskiem myszy w oknie u góry po lewej
stronie ponownie do menu klienta.

1.1. Podstawowe funkcje

Uruchomienie aplikacji i gotowość do działania

-Należy upewnić się co do połączenia z siecią i z Internetem i uruchomić aplikację.

⇒Aplikacja uruchomi się zminimalizowana na pasku zadań (z reguły w dolnym rogu ekranu).

⇒Po zarejestrowaniu się w systemie klient NCTI premium / CRM sygnalizowany jest zielonym
symbolem na pasku zadań.

 

Połączenie wychodzące

-Dla połączeń wewnętrznych należy wpisać numer telefonu wewnętrznego i kliknąć "Wybierz". 

-Dla połączeń zewnętrznych należy wpisać całe numery telefonu i kliknąć "Wybierz". 

-Po zakończeniu rozmowy należy kliknąć "Rozłącz".
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Połączenie przychodzące

Połączenia przychodzące sygnalizowane są oknem telefonu na ekranie.

-Aby odebrać rozmowę należy kliknąć przycisk na telefonie lub w oknie telefonu na „Odbierz”.

-Po zakończeniu rozmowy należy kliknąć „Rozłącz”.

Jeśli chcą Państwo ochronić się przed połączeniami przychodzącymi, można zmodyfikować
dostępność w zarządzaniu obecnością. 

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

1.2. Wygodne funkcje

Podczas trwającej rozmowy w prawej części okna telefonu wyświetlane są funkcje połączenia.
Poniżej opisano szczegółowo funkcje komfortowe.

Oczekiwanie na rozmowę i przełączanie między rozmowami
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Jeśli akurat prowadzą Państwo rozmowę i przychodzi drugie połączenie, to drugie połączenie
wyświetli się po prawej stronie ekranu na dole poprzez wyskakujące okienko. Po drugie obok „Akcji”
w oknie telefonu można zobaczyć dwie niebieskie strzałki. Przy pomocy tych strzałek można
przeskakiwać między połączeniami.

Teraz można klikając na „Wstrzymanie” zawiesić dane połączenie. Wstrzymaną rozmowę
można rozpoznać po żółtym symbolu słuchawki. Aktywna rozmowa oznaczana jest zielonym
symbolem słuchawki.
Alternatywnie można przyjąć drugie połączenie, klikając „Odbierz”. Wcześniejsze połączenie
zostanie automatycznie ustawiane jako wstrzymane.
Aby zakończyć rozmowę, należy kliknąć „Rozłącz”.

 

Przekierowanie bez zapytania zwrotnego

Po udanym odebraniu połączenia mają Państwo możliwość bezpośredniego przekierowania
połączenia.

-W tym celu podczas rozmowy należy kliknąć „Połącz”.

-Potem należy wprowadzić wybrany numer telefonu.

⇒Osoba dzwoniąca zostanie w tym czasie wstrzymana.

-Należy ponownie kliknąć „Połącz”, aby przekierować połączenie na wybrany numer. Teraz można
się rozłączyć.

⇒Rozmowa jest bezpośrednio przekierowana, a telefon jest znów „wolny”.

Przekierowanie z zapytaniem zwrotnym i konferencja

Rozmowa została odebrana. Teraz chcą Państwo przekierować osobę dzwoniącą do kogoś innego, ale
wcześniej zapowiedzieć ją.

-Podczas rozmowy należy kliknąć „Zapytanie zwrotne”.

-Proszę wybrać numer, z którym chcą się Państwo połączyć.

-Jeśli zapowiedzenie osoby dzwoniącej powiedzie się, należy podczas rozmowy z osobą docelową
kliknąć na „Całkowicie” celem potwierdzenia.

⇒Po zakończeniu rozmowy z uczestnikiem rozmowy zwrotnej, telefon przekierowuje rozmowę do
osoby docelowej wydając przy tym sygnał akustyczny.

-Aby włączyć konferencję, to po tym, jak obie rozmowy będą aktywne, należy kliknąć „Konferencja".
Alternatywnie można aktywować konferencję przy
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2. Zarządzanie obecnością

Dzięki swojej prostej prezentacji zarządzanie obecnością zapewnia Państwu szybki przegląd
dostępności Państwa kolegów. Dzięki różnej prezentacji statusu rozmowy, za pomocą
różnokolorowych symboli, wiedzą Państwo zawsze, kto jest dostępny.

Do zarządzania obecnością przechodzi się poprzez kliknięcie symbolu klienta prawym przyciskiem
myszy na pasku menu na pulpicie.

 

Details of the Presence Management window

Symbol Opis
Uczestnik jest dostępny
Uczestnik jest offline
Uczestnik ma aktywowaną funkcję Nie przeszkadzać (DnD)
Uczestnik wykonuje połączenie wychodzące

 Uczestnik jest w trakcie rozmowy przychodzącej

 

Zarządzanie statusem

Mają Państwo możliwość indywidualnego dopasowania dostępności, jaka ma być wyświetlana
Państwa kolegom. Jest to przydatne np. jeśli znajdują się Państwo na spotkaniu i nie chcą
otrzymywać żadnych połączeń wewnętrznych.

W tym celu proszę kliknąć w zarządzaniu obecnością symbol obok Państwa imienia w punkcie
Własna dostępność, można wybrać, czy są Państwo dostępni, na naradzie lub nieobecni w biurze. W
ten sposób koledzy zawsze są informowani o Państwa statusie i nie otrzymują na ten czas
niekorzystnych połączeń.
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3. Książka adresowa

Aby otworzyć książkę adresową klienta NCTI premium / CRM, należy kliknąć symbol na pasku zadań
menu na pulpicie.

Książka telefoniczna ma taką strukturę, że jeśli używają Państwo wersji klienta CRM, dane
kontaktowe wyświetlane są osobno według systemów CRM. W ten sposób mają Państwo
zintegrowane w książce adresowej wszystkie swoje kontakty z różnych baz danych.

Wybieranie z książki adresowej

Mają Państwo poza tym możliwość wybierania kontaktów bezpośrednio z książki adresowej.

-Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w książce adresowej na wybrany kontakt.

-Jeśli klikną Państwo Wybierz , wyświetlone zostaną zapisane numery telefonów kontaktów.

-Klikając na numer telefonu ustanawia się rozmowę.

 

Funkcja wyszukiwania

-W polu wyszukiwania należy podać nazwę wybranego kontaktu.

-Jest ona wyświetlana także w różnych kategoriach, jeśli zapisana jest w różnych bazach danych.
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4. Lista połączeń

Poprzez listę połączeń można przeglądać historię połączeń w szczegółowej formie i w ten sposób
zachować orientację o wszystkich wykonanych i przychodzących połączeniach.

-Aby przeglądać listę, proszę kliknąć prawym przyciskiem myszy     symbol na dolnym pasku zadań
pulpitu i kliknąć na „Lista połączeń".

⇒Następnie otworzy się lista połączeń.

Działania związane z połączeniami wyświetlane są w formie różnokolorowych symboli strzałek.

Symbol Opis

    sygnalizuje odebrane połączenie przychodzące

   sygnalizuje nieodebrane połączenie przychodzące

   sygnalizuje wykonane aktywne połączenie

   
sygnalizuje wykonane połączenie, które nie zostało odebrane
przez osobę docelową

 

Ponadto mają Państwo możliwość ustawienia różnych filtrów, według których będą selekcjonowane
połączenia. W tym celu należy kliknąć na pasku listy połączeń na „Filtry”.

Oznaczenie Opis
Kierunek Choose between incoming and outgoing calls.
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Odebrane Tu można wybierać „Odebrane" lub „Nieodebrane".
Połączenia
zewnętrzne

Tu do wyboru połączenia „Wewnętrzne" i
„Zewnętrzne”.

Czas Tu można wybrać okres czasu, z którego mają być
wyświetlone połączenia.

Czas trwania Tu można filtrować połączenia według czasu
trwania.

 

Wysyłanie mailem szczegółów połączenia

Jeśli chcą Państwo przekierować nieodebrane połączenie do kolegi, należy wykonać następujące
kroki:

-Zaznaczyć odpowiednie połączenie na liście połączeń tak, aby było podświetlone na niebiesko.

-Następnie nacisnąć „Ctrl+c" i otworzyć e-mail.

-Po kliknięciu „Ctrl+v" szczegóły połączenia wklejane są do wiadomości e-mail.

5. Funkcja czatu

Przy pomocy funkcji czatu mają Państwo możliwość dzielenia się informacjami ze swoimi kolegami
bez zajmowania linii telefonicznej. W ten sposób mogą Państwo wymieniać się informacjami z
kolegami nawet jeśli są Państwo w trakcie aktywnej rozmowy.

-Do funkcji czatu przechodzi się poprzez kliknięcie symbolu klienta prawym przyciskiem myszy w
pasku menu na pulpicie.
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Następnie otworzy się okno funkcji czatu. Państwa wiadomości tekstowe są pokazane
chronologicznie.

- Aby otworzyć nowy czat, należy kliknąć Nowa wiadomość.

Przychodząca wiadomość czatu jest sygnalizowana w formie wyskakującego okienka ekranowego na
Państwa pulpicie.

-Jeśli klikną Państwo na Odpowiedz, otworzy się okno czatu i można tu napisać odpowiedź..

F. Integracja CRM

1. Informacje ogólne

Integracja ze zmodyfikowanym systemem CRM na żądanie .

Klient NCTI premium CRM umożliwia Państwu zintegrowania wielu narzędzi Customer Relationship
Management (CRM).

Są to:

Egroupware
GoldMine
Lotus Notes
Maximizer
Microsoft Acces
Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Outlook
NetSuite
ODBC
Pegasus Opera II / 3
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Sage 50 Accounts
Sage ACT!
Sage CRM
Sage SalesLogix
Salesforce CRM
Sugar
SuperOffice CRM
vtiger
XING
Zoho CRM

Umożliwia to Państwu płynne zintegrowanie wszystkich kontaktów, które już zostały zapisane w
Państwa wewnętrznych bazach danych. Na kolejnych stronach pokazana jest przykładowa integracja
CRM z użyciem narzędzi Outlook i Internetu.

2. Outlook

Dzięki klientowi NCTI premium / CRM można w łatwy sposób zintegrować kontakty zapisane w
Outlook w instalacji telefonicznej. W ten sposób zawsze wiedzą Państwo, kto akurat dzwoni i są
przygotowani do odbierania telefonów. Optymalizuje to procesy pracy i zwiększa produktywność w
miejscu pracy.

 

Prawym przyciskiem myszy należy kliknąć symbol na pasku menu na pulpicie i wybrać
„Konfiguracja”, aby przejść do panelu administracyjnego klienta.
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Aby aktywować Outlook, należy z listy wybrać Microsoft Outlook, a następnie kliknąć Zapisz.

Aby klient NCTI premium CRM mógł zsynchronizować się z Państwa Outlookiem, musi
zostać uruchomiony ponownie!

Połączenie przychodzące

Jeśli zapisali już Państwo kontakt osoby dzwoniącej w swoim Outlooku, będzie on teraz wyświetlany
w wyskakującym okienku ekranowym z nazwą, firmą, numerem telefonu itd. Ponadto dane
kontaktowe wyświetlane są w okienku telefonu.

 

 

Następnie mają Państwo możliwość kliknięcia symbolu Outlook . Dzięki temu bezpośrednio z
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Outlooka otworzy się kontakt ze wszystkimi szczegółami, a Państwo będą mogli na przykład
przeczytać wpisane notatki przed odebraniem połączenia.

3. Salesforce

Wtyczka Salesforce klienta NCTI premium działa tylko z następującymi edycjami
Salesforce:

Dzięki klientowi NCTI premium / CRM można w łatwy sposób zintegrować kontakty zapisane w bazie
danych Salesforce w instalacji telefonicznej. W ten sposób zawsze wiedzą Państwo, kto akurat
dzwoni i są przygotowani do odbierania telefonów. Optymalizuje to procesy pracy i zwiększa
produktywność w miejscu pracy.

Należy kliknąć symbol w pasku menu na pulpicie, aby przejść do panelu administracyjnego klienta i
kliknąć „Konfiguracja”.
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Aby aktywować Salesforce, w polu Integracja należy kliknąć Dodaj i wybrać Salesforce CRM z
listy.

Menu konfiguracji

Oznaczenie Opis
Nazwa
użytkownika
Hasło

Tu należy wpisać  nazwę logowania Salesforce, swoje
hasło Salesforce (składające się z hasła logowania +
SecurityToken). 

Objekt
Mają Państwo możliwość wybrania, jakie informacje
kontaktu mają być wyświetlane. Każdorazowo należy
zaznaczyć wybrany obiekt.

Telefon
Przez wpisanie numeru telefonu można tutaj
przeprowadzić test integracji. W dolnym polu
wyświetlane są żądane informacje.

Zapisz Następnie należy kliknąć „Zapisz”, aby przyjąć
ustawienia klienta.
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G. W jaki sposób uzyskać pomoc?

W ramach pomocy mają Państwo do dyspozycji różne źródła, proszę korzystać z nich w
proponowanej tu kolejności:

NFON AG
Machtlfinger Str. 7
81379 München
Tel.: + 49 89 45 3000
www.nfon.com

nfon.com

Na stronie nfon.com w dziale Serwis znajdą Państwo przegląd wszystkich
dokumentacji, plików do pobierania, blogów i portali jako stron pomocy i
inne informacje.
Przy dodatkowych komentarzach do dokumentacji, proszę zwrócić się do
redaktion@nfon.com.

portal.nfon.com
Na stronie startowej portalu serwisu znajdą Państwo liczne linki do
podręczników, krótkich instrukcji, pobrań oprogramowania i projektów.
Proszę szczegółowo przeczytać podręczniki. Pomogą oni Państwu w
optymalnym wykorzystaniu Państwa urządzenia telefonicznego.

support.nfon.com
Na stronie wsparcia NFON AG znajdą Państwo szczegółowe FAQ z
wartościowymi informacjami dotyczącymi Państwa urządzenia
telefonicznego. Zawsze mogą Państwo sprawdzić status swoich zapytać
dotyczących wsparcia i odpowiadać na zapytania zwrotne.

https://www.nfon.com
mailto:redaktion@nfon.com
https://portal.nfon.com
https://www.support.nfon.com
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Gorąca linia
wsparcia dla stałych
klientów

Jeśli nie znaleźli Państwo pomocnych informacji w podręcznikach ani w FAQ
ani pośród pozostałych     treści strony internetowej wsparcia, mogą
Państwo utworzyć telefonicznie zapytanie o wsparcie. Mogą Państwo
dzwonić do naszych pracowników wsparcia od poniedziałku do piątku w
godzinach między 8:00 a 18:00 pod numerem telefonu +49 800 63 66 555.
Proszę uwzględnić w swoim zapytaniu przynajmniej następujące punkty:
•
Proszę podać numer klienta, swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu
zwrotnego
•
Kompletny opis problemu, błędu lub zapytania dotyczącego obsługi
•
Proszę dokładnie określić sprawiające problem komponenty urządzenia (np.
przy urządzeniach końcowych adres MAC)
•
Proszę określić, od jakiego czasu z jaką częstotliwością występuje takie
zachowanie
•
Proszę podać, jakich z jakich innych źródeł wsparcia Państwo korzystali
Poza godzinami pracy włączone jest centralne przyjęcie błędu, która
przyjmuje Państwa zapytanie, tworzony jest formularz kontaktowy i w
bardzo pilnych przypadkach informowany jest personel dyżurny. W razie
pytań dotyczących obsługi i wsparcia przy konfiguracji w zależności od
indywidualnych warunków umowy może zostać naliczona opłata do 120,- €
za godzinę. Rozliczenie dokonywane jest przy tym dokładnie co do minuty.

Gorąca linia
wsparcia dla
klientów testowych

Dla klientów testowych utworzona jest specjalna gorąca linia serwisu
dopasowana specjalnie do ich potrzeb. Mogą Państwo dzwonić do
pracowników tej gorącej linii od poniedziałku do piątku w godzinach między
9:00 a 17:00 pod numerem telefonu +49 89 45 300 553. Prosimy o
wyrozumiałość, że poza tymi godzinami pracy nie możemy oferować
wsparcia dla klientów testowych.
Wsparcie dla klientów w Niemczech:
portal.nfon.com ~ support.nfon.net ~+49 800 63 66 555
Wsparcie dla klientów z Wielkiej Brytanii:
portal.nfon.at ~ support.nfon.net ~ Hotline +44 20 3740 6740
Wsparcie dla klientów z Austrii:
portal.nfon.at ~ support.nfon.net ~ Hotline +43 2742 7 55 66-555
Wsparcie dla klientów we Francji:
portal.nfon.at ~ support.nfon.net ~ Hotline +33 01 88 45 38 00
Wsparcie dla klientów we Włoszech:
portal.nfon.at ~ support.nfon.net ~ Hotline +39 02 99749 920
Wsparcie dla klientów z Holandii:
portal.nfon.at ~ support.nfon.net ~ Hotline +31 88 938 2444
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