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CALLXPRESS GO
ניתוח תנועת שיחות

CallXpress GO היא מערכת חדשנית ומתקדמת לניתוח תנועת 
השיחות ולניהול החשבונות הכרוך בה. מערכת זו היא הכלי האידאלי 
לשיפור האיכות וביצוע אופטימיזציה של משאבים בעסקים קטנים  

ובינוניים כמו גם באירגונים גדולים. 

למערכת CallXpress Go, ממשק Dashboard גמיש 
המאפשר התאמות ומציג בזמן אמת אנליזה של מצב 
השיחות היומי או חיתוך לשעת פעילות )נענו וננטשו(. 

כמו כן מוצגים נתוני מחיר לשעה, השיחות היקרות 
ביותר, שיחות על פי סוג, קטגוריה ועוד. 

מגוון רחב של דוחות מאפשרים אנליזה מעמיקה של 
השיחות. את הדוחות ניתן להציג על גבי המסך או לשלוח 

אותם אוטומטית  בדוא"ל בתאריכים ושעות שנקבעו 
מראש. המערכת שולחת בזמן אמת,לבעלי השלוחה, 

התראות לגבי שיחות שלא נענו ומאפשרת ביצוע שיחה 
חוזרת באופן מיידי. CallXpress Go, מאתרת אירועים 

חשודים, כמו שיחות יקרות או ארוכות מהממוצע, שיחות 
משלוחות מסוימות או שיחות ליעדים אסורים, איתור 

כזה מפעיל התראות מייל הנשלחות  מיידית אל מנהל 
המערכת

הגישה למערכת CallXpress Go מתבצעת מכל מכשיר 
ומכל דפדפן. למערכת גירסה ייחודית לבתי מלון ולה 

פונקציונליות של Check-in ו- Check-out לחיוב האורחים 
וניהול הרווחים.

משפרת את איכות השירות
מזהה הונאות ושימוש לרעה במשאבים

מצמצמת עלויות וזמן התגובה
מקטינה את כמות השיחות הננטשות

מדוע כדאי לבחור במערכת
?CallXpress GO
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מערכת Fidelity מנהלת ומנתבת כמות גדולה של 
אינטראקציות, מורידה משמעותית את זמן המענה 

לשיחות ואת כמות השיחות שלא נענו. המערכת 
מאפשרת ביצוע אופטימיזציה של עלויות ושיפור של רמת 

הפרודוקטיביות במוקד.

מערכת Fidelity מציעה מגוון אפשרויות לטיפול בערוצי 
התקשורת שונים בהם ניתוב דואר אלקטרוני, טיפול 

בתקשורת מבוססת  WEB  פניות מרשתות חברתיות, 
צ'טים ועוד. ניתן לבצע אינטגרציה וממשק למערכת 

ה- CRM וה- ERP האירגוניות על מנת לשמור על תקשורת 
אחידה. למערכת מודול אופציונלי של הקלטות שיחות וכן 

אפשרות ליצירת סקרי משוב.

 Fidelity Telemarketing נותנת מענה לקמפיינים של 
שיחות יוצאות ומציעה חייגן אוטומטי אותו ניתן להפעיל 

Preview, Progressive, Multi-( ,בשיטות שונות
progressive or Predictive(, תוך שימוש בתסריטי שיחה 

וטפסי מערכת שונים. 

הקלטת השיחות מבוצעת באמצעות ממשק אינטואטיבי 
מבוסס .web על מנת להקל על תהליכי חיפוש ואיתור 
השיחות, מאפשרת המערכת לבצע תיוגים  להקלטות 

תוך כדי או  מייד לאחר השיחה. ניתן לצור אינטגרציה בין 
מערכת Recall למערכות ותוכנות אירגוניות שונות כולל 

.CRM -למערכת ה

מערכת Recall, היא פתרון מורשה )certified(, כפתרון 
משלים של מרכזיות המיוצרות על ידי הספקים המובילים 
בעולם. פתרון ההקלטה מתאים להקלטת קווים ושלוחות 

כאחד. את ההקלטות ניתן לבצע באופן אקטיבי או פאסיבי, 
מאחר והמערכת מאפשרת ביצוע הקלטה מלאה של כל 

השיחות, הקלטה סלקטיבית או הקלטה על פי דרישה

התראות בזמן אמת נשלחות למנהל המערכת על מנת 
להבטיח פעילות תקינה והמשכית. המערכת מתריאה 
כאשר הקלטות אינן מבוצעות, כאשר יש קיפאון דיסק 

וכאשר היא מאתרת כשלים בבסיס הנתונים.

משפרת את חווית הלקוח המתקשר
מייעלת את עבודת הנציג

מייצרת אופטימיזציה של עלויות ומשאבים
מצמצמת את זמני ההמתנה למענה

מקטינה את כמות השיחות הננטשות
מציעה מערכת דוחות ידידותית למשתמש
מטפלת בכל ערוצי התקשורת של הארגון

מאפשרת גישה מאובטחת להקלטות
מתממשקת עם מערכות CRM/ERP של הלקוח

 תיוג הקלטות תוך כדי /אחרי השיחה
מבטיחה את שלמות ההקלטה

מספקת התראות במקרה של בעיות תפעול
פתרון בהתקנה מקומית או בענן
מתממשקת לכל סוגי המרכזיות

מדוע כדאי לבחור
במערכת הקונטקט סנטר

?Fidelity

מדוע כדאי לבחור
במערכת הקונטקט סנטר

?Recall

FIDELITY
פתרון מתקדם לניהול מוקדים

RECALL
הקלטת שיחות

מערכת Fidelity הינה פתרון טכנולוגי מקיף לניהול מוקדים. 
מערכת Fidelity מורידה משמעותית את כמות השיחות שלא נענו 

ומשפרת את המימשק הטלפוני עם לקוחות החברה. 
מערכת Fidelity מאפשרת ניהול יעיל תוך שימוש בסטטיסטיקות 

ונתוני זמן אמת של פעילות המוקד. 

מערכת Recall היא פתרון הקלטת שיחות מקיף המספק תמורה גבוהה 
ביותר ביחס לעלותו. פתרון זה יוצר יתרון משמעותי לחברות בכל גודל 

ומכל תחום.

ממשק לכל 
סוגי המרכזיות 

והטכנולוגיות
אחזור הקלטה 

פשוט ומהיר
ממשק  ידידותי

לניהול ההקלטות
ממשק
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