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Použití produktu: Cloudové kontaktní call centrum je určeno pro obsluhu jak příchozích, tak odchozích hovorů více telefonními operá-

tory z jedné zákaznické linky. Je škálovatelné, a mohou jej tak používat malé i středně velké firmy. Mezi možné způsoby využití patří na-

příklad telefonní objednávky a reklamace, zákaznická infolinka, technická podpora, nahlášení škodní události či prodejní call centrum.

Popis produktu: Řešení poskytuje standardní funkce call centra, jako jsou řazení příchozích hovorů do fronty, využití hlasového auto-

matu (IVR) pro předvolby, předání hovoru na volného tel. operátora, přehledový panel o čekajících zákaznících a vyřízených hovorech, 

nahrávání hovorů, statistiky. Při propojení s CRM nabízí i inteligentní rozpoznání volajícího zákazníka podle jeho tel. čísla a automatické 

přepojení na přiděleného obchodníka. Běží formou služby v datovém centru. Operátor call centra pracuje s webovým prohlížečem, ne-

potřebuje tedy hardwarový telefon ani žádné instalace. Funkcionalitu lze ovládat pomocí API.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Hovory se uskutečňují přes webový prohlížeč pomocí WebRTC

 ■ Panely fungují v reálném čase díky podpoře WebSockets

 ■ Šifrovaná komunikace

 ■ Není nutné hardwarový tele-

fon, instalovat žádný soft-

ware ani plug -in

 ■ Automatické přepojení pří-

chozího hovoru na přiděle-

ného obchodníka

 ■ Rychlé zprovoznění

 ■ Příznivá cena – platí se 

pouze za uživatele

Záruka: po dobu využívání 

služby

Cena (bez DPH): formou mě-

síčního paušálu za uživatele (tel. 

operátora) – 350 Kč/měsíc

Použití produktu: Je vhodný pro videokonferenční jednání jak pro malé, tak i středně velké firmy. Poskytuje realistickou osobní komu-

nikaci i pro vzdálené účastníky. Nahrazuje dojíždění např. z poboček na centrálu firmy kvůli poradám či jednáním.

Popis produktu: Videokonferenční řešení Yealink VC400 poskytuje realistickou osobní komunikaci i pro vzdálené účastníky. Obraz 

zajišťuje kamera s Full HD rozlišením 1 920 × 1 080 pixelů, o prostorový zvuk se stará VCS telefon se třemi integrovanými mikrofony 

a reproduktorem pokrývajícím 360 °. K videokonferenčnímu terminálu lze připojit až dva monitory. Yealink VC400 podporuje 

vícebodové spojení s Full HD nebo HD kvalitou, můžete se tak snadno spojit až s dalšími třemi místy ve Full HD kvalitě nebo až se 

sedmi místy v HD kvalitě. Konference umožňuje přenos audia, videa a prezentací z připojeného PC. I s videem s vysokým rozlišením 

a HD zvukem si videokonference vystačí se šířkou pásma 1 Mb/s (při Full HD) nebo jen 512 kB/s při HD rozlišení (podpora kodeku

H.264/MPEG 4). Navíc se umí přizpůsobit podmínkám přenosu při zachování požadované kvality. Videokonference má 1 SIP účet 

a podporuje videoprotokol H.323.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Full HD kvalita videa a sdílení prezentace

 ■ 3D prostorový HD zvuk

 ■ 18× optický zoom PTZ kamery

 ■ podpora USB nahrávání a pořizování fotek na libovolně velký disk

 ■ podpora VoIP protokolů SIP a H.323

 ■ kvalitní přenos i v případě horšího datového toku

 ■ lze použít i pouze pro audiokonferenci

 ■ vícestranná komunikace – čtyřcestná při Full HD

 ■ nebo osmicestná v HD kvalitě

 ■ uživatelsky přívětivé a jednoduché ovládání  - vše zvládnete

 ■ nainstalovat do pěti minut

Cena (bez DPH): od 150 585 Kč


