KOMUNIKAČNÍ PRODUKTY | ONChytré IVR řešení

Datový sklad jako služba (DWaaS)

Daktela IVR

ADWnow!

Kategorie:
Komunikační produkty
Daktela, www.daktela.com

Kategorie:
On-line nebo související služby
Neit Consulting, www.adwnow.cz

Přihlašovatel:
Daktela, www.daktela.com
tvůrce

Přihlašovatel:
Neit Consulting, neit.cz
tvůrce a provozovatel služby

Použití produktu: Cílem řešení je maximalizovat samostatnost každého kupujícího
při volání na call centrum bez přítomnosti a asistence operátora zákaznické linky.
Na základě dostupných dat o chování kupujícího systém nabízí nejpravděpodobnější
scénáře vzniklých situací a poskytuje pro ně jednoduché řešení.
Popis produktu: Umožňuje nastavení pravidel IVR na příchozí lince provozovatele
kontaktního centra, např. e-shopu. Na základě informací ohledně nákupní historie
zákazníka nabízí linka pravděpodobné možnosti řešení daného klienta před přímým
spojením na živého operátora. Systém dokáže tímto způsobem samostatně odbavit
nejčastější dotazy bez přítomnosti živých operátorů, použitím modulů: Daktela Text
to Speech a Daktela API, propojených s informačním systémem provozovatele.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Automatizovaná distribuce hovorů na základě definovaných pravidel
■ Vysoká automatizace procesů včetně automatické distribuce hovorů
■ Rychlá a jednoduchá konfigurace
■ Vysoká škálovatelnost
■ Hluboká integrovatelnost s externími systémy
Cena (bez DPH): 85 000 Kč

Využití produktu: ADWnow! představuje koncept vybudování a provozu datového
skladu (nebo datového tržiště/datové integrace) formou služby, tak aby vývoj a provoz
byl pro zákazníka maximálně rychlý, efektivní a bez starostí, a mohl se tak soustředit
pouze na využívání dat. Klient využívá (a platí) jen to, co potřebuje, vždy má k dispozici
potřebný výkon. Zprovoznění služby od úvodní analýzy potřeb trvá jednotky týdnů,
přičemž součinnost zákazníka je nutná pouze v oblasti poskytnutí datových podkladů
a při spolupráci při analýze a byznys zadání.
Popis produktu: Produkt je postaven na technologiích a cloudových službách společnosti Oracle – Autonomous Database, Exadata, Cloud či Data Vault 2.0. Součástí
ADWnow! jsou řešení jako datová integrace, datový sklad, datové tržiště, data lake,
operational data store (ODS), data science, analytika, reporting, master data management (MDM), unifikace, data quality management (DQM), podpora systémů pro podporu rozhodování (DSS) a automatizaci procesů. Cílem je nabídnout rychlejší dodávky,
rychlejší reakce, minimalizaci chybovosti, optimální poměr cena/výkon a vysokou
dostupnost a spolehlivost.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Nízké nebo nulové investiční náklady
■ Velmi nízké provozní náklady
■ Krátký časový harmonogram dodání
■ Rychlé rozšiřování služby při požadavcích na změnu
■ Plná auditovatelnost
■ Vysoká úroveň zabezpečení
■ Lze kombinovat s on-premise či s existujícím řešením
■ Možnost rozšíření o datovou linii jako součást data governance
Záruka: na základě SLA, garantovaný uptime 99,995 %
Cena (bez DPH): od 30 000 Kč měsíčně
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