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Webová zákaznická linka

Call centrum Voipex Team 2.0 
(v.4)

Kategorie:
Komunikační produkty
Ipex, www.ipex.cz

Přihlašovatel:
Ipex, www.ipex.cz
výrobce

Použití produktu: Kontaktní call centrum je určeno pro obsluhu jak příchozích, tak 
odcho zích hovorů více telefonními operátory z jedné zákaznické linky. Je škálovatelné, 
a mohou jej tak používat malé i středně velké firmy. Lze jej využít pro telefonní objed-
návky a reklamace, jako zákaznickou infolinku, technickou podporu či nahlášení škodní 
události.

Popis produktu: Cloudová aplikace pro distribuci a vyřizování hovorů ze zákaznické 
linky více operátory, takže není nutné instalovat desktopové aplikace. Ovládá se přes 
vlastní komunikátor, proto není potřeba vlastnit hardwarové telefony – volá se přímo 
z aplikace. Call centrum může být propojené s CRM či ERP systémem zákazníka, takže 
operátor má hned podrobné informace o volajícím. Uskutečněné hovory se mohou 
auto maticky zaznamenávat do CRM.

Zajímavé vlastnosti produktu:
■■ Integrace s CRM
■■ Ovládání přes vlastní komunikátor = není potřeba hardwarových telefonů
■■ Využívá se pouze webová služba
■■ Fungování v reálném čase díky využití moderních technologií React, GraphQL
■■ Vlastní nastavení KPI pro supervizora a jejich vizuální signalizace

Záruka: po dobu využívání služby

Cena (bez DPH): 450 Kč měsíčně za uživatele (tel. operátora)

Služba vytváření kvalifikovaných elektronických 
pečetí na dálku podle eIDAS

I.CA RemoteSeal

Kategorie:
On -line nebo související služby
První certifikační autorita, www.ica.cz

Přihlašovatel:
První certifikační autorita, www.ica.cz
výrobce

Použití produktu: Služba umožňuje splnit povinnost orgánů veřejné moci používat 
kvalifikované elektronické pečetě počínaje 20. 9. 2018, danou § 8 zákona č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce: „Nestanoví -li jiný 
právní předpis jako náležitost právního jednání obsaženého v dokumentu podpis nebo 
tato náležitost nevyplývá z povahy právního jednání, veřejnoprávní podepisující a jiná 
právnická osoba, jedná -li při výkonu své působnosti, zapečetí dokument v elektronické 
podobě kvalifikovanou elektronickou pečetí.“

Popis produktu: Služba I.CA RemoteSeal je prostředkem pro vytváření kvalifikovaných 
elektronických pečetí na dálku. Na HSM modulu v prostředí I.CA leží privátní klíč pečeti-
cího certifikátu, k jehož použití se využije autentizační certifikát vydaný danému klien-
tovi. V prostředí klienta je instalována komponenta, která zasílá do prostředí I.CA poža-
davky na opečetění (hash dat, nikoli obsah dokumentu) a zpět jsou vrácena data, jež 
komponenta použije pro vytvoření opečetěného dokumentu.

Zajímavé vlastnosti produktu:
■■ Jde o první službu vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí na dálku hodno-

cenou podle eIDAS v ČR ministerstvem vnitra.
■■ Služba, která umožňuje klientům vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí 

bez nutnosti provozovat vlastní HSM modul.
■■ SLA služby může být až 99,5 s propustností až 60 ověření/min.
■■ V současné době je služba v produkčním prostředí využívána prvními klienty.
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