Communication Pack

Verimax IVR
Anýnda hizmet...
Verimax IVR, bilgiye bir tuþ ya da bir sesle ulaþmanýzý saðlayan
interaktif sesli yanýt sistemidir. Kurumunuzla bilgi baðý olan her
bireyin mesai kavramý olmaksýzýn bilgiye ve hizmete telefonla
ulaþmasýný saðlar. Verimax CRM yazýlýmý ile entegre çalýþan
Verimax IVR sayesinde müþterileriniz telefonda bekletilmeden
kendileri ile ilgili cari hesap, borç, alacak gibi bilgilerine ulaþabilir,
servisteki arýzalý cihazlarýnýn durumunu öðrenebilir veya benzeri
konularda otomatik olarak bilgilendirilebilir. Verimax IVR, bilgi
veya hizmeti telefon sistemi üzerinden paylaþmak isteyen banka,
kredi kartý merkezi, aracý kurum, sigorta þirketi, müþteri hizmet
birimi, eðitim kurumu gibi tüm kuruluþlar için ideal çözümdür.

CallerID tanýyarak arayan kiþiye göre farklý senaryolarý iþletebilir.
Sýnýrsýz sayýda Menü tanýmlanabilir. Standart gelen Türkçe ve
Ýngilizcenin yanýsýra kullanýcý tanýmlý 9 dil desteði saðlar.
Birden fazla firmaya deðiþik anonsla karþýlama yapar, tatil
günleri için deðiþik anons ve senaryolar tanýmlanabilir.
Telefon sisteminden baðýmsýz ACD Speech Recognize desteði
sunar.
Verimax Voice Mail sistemini standart olarak barýndýrýr.

Teknik Özellikleri:
Son derece esnek ve kolay kullanýlabilir tasarým arayüzü ile hýzlý
çaðrý senaryolarý üretebilir.
Tek bir PC ile 256 Port desteði saðlar. Analog ve ISDN dijital
baðlantýyý destekler.

Teknolojiyi rakiplerinizden daha iyi kullanýn!
Verimax CTI

Türkiye'de ilk defa geniþ kapsamlý müþteri iliþkileri yönetim

Verimax SCDR Çaðrý Raporlama

Küçük boy satýþ gruplarýndan, çok geniþ servis organizasyonlarýna

Verimax Voice Mail
Çözüm Merkezi
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Verimax IVR

sistemi ile tam entegre, hazýr telefon entegrasyonu çözüm ailesi!
kadar her ihtiyaca cevap verebilecek Verimax Çaðrý Merkezi ve
Santral Otomasyonu Çözümleri ile tüm görüþmeleriniz artýk
kontrolünüz altýnda!
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Verimax CTI
Telefondaki müþteri bilgisayarýnýzda...

Verimax Voice Mail
Ýyi bir karþýlama için!

Verimax CTI, telefon makinesi özelliklerini Verimax CRM ürün ailesine taþýyan bir uygulamadýr.
Sisteme çaðrý geldiðinde, Verimax CRM yazýlýmý, Verimax CTI aracýlýðý ile telefon santrali
ile haberleþerek arayan kiþinin müþteri kartýný ilgili hizmet yetkilisinin ekranýna gönderir.
Ayný þekilde operatörler arama yapmak istediklerinde bu kez aranan numaraya ait bilgiler
operatör önüne çýkar. Verimax CTI sayesinde, müþteri temsilcileriniz çok daha fazla sayýda
görüþmeyi, maksimum müþteri memnuniyeti saðlayarak hýzlý þekilde cevaplandýrabilirler.
Bunun yanýsýra yapýlan her görüþme, otomatik olarak Verimax CRM yazýlýmý içerisindeki
müþteri tarihçesine kayýt edildiðinden, o müþteriye ait geçmiþte yapýlan her bir görüþmeye
eksiksiz olarak geri dönmek mümkün olmaktadýr.

Teknik Özellikleri:

Söz konusu teknolojiyi destekleyen tüm marka ve modellerdeki telefon santralleri ile
çalýþabilmektedir.

Verimax SCDR Çaðrý Raporlama
Önceliklerinizi belirler...
Verimax SCDR, telefon santralinizden yapmýþ olduðunuz tüm
görüþmelerin detaylarýný kaydeden bir uygulamadýr. Verimax
SCDR ile yapmýþ olduðunuz kayýtlar sayesinde, þirketinizin
personel performansý, haberleþme yatýrýmlarý gibi
hesaplamalarýný kolayca yapabilirsiniz. Verimax CRM ürün
ailesi ile birlikte kullandýðýnýzda, bu hesaplamalarý, müþteri
performanslarý ile karþýlaþtýrarak daha öncelikli müþterilerle
daha yoðun görüþme yapýlmasý gibi önemli konularda çok
daha etkin düzenlemelere gitmeniz, böylece satýþ/servis
performansýnýzý artýrmanýz da mümkün olmaktadýr.

Temel Özellikleri:
Tüm telefon sistemleri ve MS Windows XP iþletim sistemine
sahip PClerde çalýþýr.
Ücretlendirme tablosu, aramanýn fiziksel olarak
yapýldýðý yere, aranan bölgeye, ararken kullanýlan hatta
göre farklý tanýmlanabilir. Böylece daha gerçekçi
maliyet hesabý çýkartýlabilir.
Telefon santralinden bir saat süre ile görüþme gelmezse,
merkezi otomatik olarak uyarýr.

Detay ve özet raporlarýn yaný sýra grafik bazlý raporlar
da hazýrlayabilir. Raporlar kullanýcýnýn istekleri
doðrultusunda kolayca düzenlenebilir.
Telefon santrali ve Telekomun desteklediði özelliklere göre
sýk arayan ve sýk aranan numaralarýn raporlarýný verir.
Raporlamayý MS Excel, HTML veya XML ortamýnda
hazýrlayabilir.

Verimax Voice Mail, iþletmenize gelen telefon çaðrýlarýný sizin için
sesli olarak yanýtlar ve sizi arayanlarýn ulaþmak istedikleri kiþilere
veya gruplara en kýsa zamanda eriþmelerini, gerektiðinde mesaj
býrakmalarýný saðlayarak haberleþme trafiðini her an kontrol altýnda
tutar. Müþterilerinizin telefonda bekleme sürelerini önemli ölçüde
düþüren sistem sayesinde, müþteri memnuniyeti üst düzeye
çýkmaktadýr.

Temel Özellikleri:
Esnek yapýsý sayesinde, ayný anda birden fazla çaðrýyý þirketin
iþleyiþine göre, her hatta ayrý anons senaryolarý ile yanýtlayabilir.
Telefonlarý günlere, saatlere ve tatil zamanlarýna göre farklý dil
seçenekleri ile cevaplandýrabilir.
Telefon santralinin model/markasý ne olursa olsun ilk
çalýþta telefona cevap verebilir.
Sýnýrsýz sayýda karþýlama menüsü tanýmlanabilir; karþýlamalar
Türkçe/Ýngilizce olarak kullanýcý tarafýndan seçilebilir. (Ýngilizce
standart olarak kayýtlý gelir)
Arayan müþteriye dahilisi tuþlanan abonenin ismini
okuyabilir; aranan numara meþgulse yönlendirme anonsu
yapabilir; beklemek isteyenlere kaçýncý sýrada olduklarýný
söyleyebilir; aboneler isterlerse kendi seslerinden yerinde
yok mesajý veya bulunduklarý numarayý bildiren kaydý
girebilirler.
Kullanýcýlar, posta kutularýna býrakýlan mesajlarý
evlerinde, mobil telefonlarýndan, network
üzerindeki PClerinden veya e-posta yoluyla
dinleyebilirler.
Sekreterli transfer özelliði ile arayan
kiþinin adýný kaydeder ve aboneye
baðlamadan önce dinletir. Abone
görüþme yapmak istemiyorsa,
sistem arayana geri döner ve
cevap vermiyor konumundaki
mesajý dinletir.

