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Naso CC - statystyki po³¹czeñ + Call Center

Automatyczny dialer - kampanie telemarketingowe

Naso CC Agent - Aplikacja konsultanta

Naso CC Supervisor - Aplikacja supervisora

Dostêpne wersje Naso CC

Naso CC to oprogramowanie klasy Call Center pozwalaj¹ce na obs³ugê ruchu 
przychodz¹cego, jak i wychodz¹cego. Naso CC pozwala na rozszerzenie funkcjonalnoœci 
central telefonicznych o funkcje typowe dla systemów Call Center takie jak: zarz¹dzanie ruchem, 
dialer do automatyzacji ruchu wychodz¹cego, aplikacja agenta pozwalaj¹ca na logowanie oraz 
prezentacjê informacji o po³¹czeniach, statystyki po³¹czeñ oraz pracy agentów. 

Naso CC pozwala na zintegrowanie istniej¹cej bazy klientów w celu ich identyfikacji przy 
prowadzeniu rozmów.

Program Naso CC pozwala na zarz¹dzanie kampaniami telemarketingowymi (tworzenie grup 
docelowych klientów, przypisywanie agentów obs³uguj¹cych dan¹ kampaniê, godziny 
aktywnoœci) oraz zautomatyzowanie zestawiania po³¹czeñ do klientów. 

Aplikacja konsultanta pozwala na logowanie siê do systemu, bêd¹ce jednoczeœnie 
zg³oszeniem gotowoœci do odbierania lub wykonywania po³¹czeñ. Konsultant widzi informacje o 
po³¹czeniu, zidentyfikowanym kliencie oraz o kolejce oczekuj¹cych do niego po³¹czeñ. 
Logowanie pozwala rejestrowaæ czas pracy konsultantów poœwiêcony na obs³ugê telefonów, jak i 
innych prac dziêki mo¿liwoœci definiowania dowolnych statusów pracy.

Aplikacja konsultanta posiada mo¿liwoœæ w³¹czenia wbudowanego telefonu VoIP (softphone).
 

Aplikacja supervisora pozwala na wgl¹d w bie¿¹cy status pracy konsultantów, kolejek 
oczekuj¹cych po³¹czeñ oraz analizowanie statystyk pracy konsultantów (listy po³¹czeñ, iloœci 
po³¹czeñ, wydajnoœæ pracy). S³u¿y tak¿e do definiowania u¿ytkowników, linii, kolejek. 
Wielopoziomowe uprawnienia pozwalaj¹ na stworzenie kont dla supervisorów zarz¹dzaj¹cych 
ró¿nymi dzia³ami w firmie.

Oprogramowanie Naso CC dostêpne jest w dwóch wersjach:
üNaso CC START- z uproszczon¹ aplikacja agenta i pe³n¹  aplikacj¹ supervisora
üNaso CC Standard - z aplikacj¹ supervisora i agenta oraz modu³em dialera

http://www.ctisolutions.pl
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Wymagania sprzêtowe dla serwera 
Naso CC:

üprocesor Pentium IV lub lepszy
ümin 1 GB RAM
üCD-ROM
ükarta sieciowa
üWindows 7, 200x Server, XP Pro, 

Vista
ü.NET Framework 3.5

Wymagania sprzêtowe dla klienta
Naso CC:

üprocesor Pentium IV lub lepszy
ümin 1 GB RAM
ükarta sieciowa
üWindows 7,Vista, XP 
ü.NET Framework 3.5

Obs³ugiwane centrale telefoniczne:

üserwer telekomunikacyjny Platan 
Libra, Proxima

ücentrale telefoniczne Platan Micra, 
Sigma, Optima z kart¹ LAN lub 
LAN/VoIP

Mo¿liwoœæ integracji z innymi 
produktami CTI Solutions:
üGramma IVR  - system IVR
üChromis REC - rejestrator rozmów
üPercula CRM - system CRM

Funkcjonalnoœæ Naso CC Start Naso CC
Aplikacja agenta Uproszczona Pe³na

Aplikacja supervisora Pe³na Pe³na

Wyœwietlanie informacji o po³¹czeniu (numer, klient, 

czas)

Tak Tak

Wyœwietlenia informacji o infolinii na któr¹ dzwoni 

klient

Nie Tak

Wyœwietlanie informacji o wspó³pracownikach Nie Tak

Zmiany statusów agenta, logowanie do grup 

telefonicznych

Nie Tak

Wyœwietlanie informacji o d³ugoœci kolejek Nie Tak

Historia po³¹czeñ Tak Tak

Komunikator Tak Tak

Komentowanie rozmów (notatki) Nie Tak

Obs³uga SMS’ów Nie Tak

Dialer, kampanie telemarketingowe Nie Tak

Baza klientów / ksi¹¿ka telefoniczna Tak Tak

Opcjonalny soft-phone Nie Tak

API do innych programów Nie Tak

System statystyk i Call Center dla central telefonicznych 

Dystrybutor:

ul. Platanowa 2, 81-855 Sopot
tel. 58 555 88 00
http://www.platan.pl

Producent:
  

CTI Solutions

Platan Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Oriona 2, 01-934 Warszawa
tel. 22 211 22 99
http://www.ctisolutions.pl



Specyfikacja systemu

Naso CC Server

ümonitorowanie pracy konsultantów
üstatus konsultanta (zalogowany czy nie) i telefonu
ümonitorowanie kolejek po³¹czeñ do poszczególnych grup konsultantów
ümonitorowanie Infolinii zdefiniowanych w centrali Platan
ürejestrowanie informacji o wszystkich po³¹czeniach (zrealizowanych 

i niezrealizowanych)
üintegracja z baz¹ danych klientów w celu identyfikacji 

numerów dzwoni¹cych i zapisywania ich w statystykach 
po³¹czeñ

üdialer do automatycznego zestawiania po³¹czeñ
ükomunikator do rozmów miêdzy agentami

Naso CC Agent – aplikacja konsultanta

ülogowanie do systemu (zg³oszenie gotowoœci do 
obs³ugi po³¹czeñ)

üzmiany statusów konsultanta (np. przerwa, w trakcie 
której po³¹czenia nie s¹ kierowane do danego 
konsultanta)

üwyœwietlanie informacji o kolejce oczekuj¹cych klientów 
w poszczególnych Infoliniach

üwyœwietlanie informacji o bie¿¹cym po³¹czeniu (numer 
dzwoni¹cy, nazwa klienta jeœli zosta³ zidentyfikowany, 
dane z Infolinii, czas rozmowy)

üprzegl¹danie historii po³¹czeñ i  zmian statusów
ülista po³¹czeñ nieodebranych
üwbudowany telefon VoIP (softphone)
ükomentowanie rozmów, okreœlanie typu rozmowy
üwyœwietlanie skryptu rozmowy dla kampanii telemarketingowych

Naso CC Supervisor - aplikacja supervisora 

üpodgl¹d bie¿¹cego statusu wszystkich 
konsultantów oraz linii telefonicznych (kierunek 
po³¹czenia, numer dzwoni¹cy, godzina 
rozpoczêcia rozmowy)

üpodgl¹d bie¿¹cego stanu grup 
üprzegl¹danie historii po³¹czeñ 
üprzegl¹danie historii zmian statusów agentów
üprzegl¹danie informacji o kolejkach na Infolinii 

(aktualna d³ugoœæ, iloœæ dostêpnych 
konsultantów)

üraporty z pracy konsultantów
üczas pracy, w tym podzia³ na efektywn¹ pracê, 

przerwy
üiloœci i czas zrealizowanych po³¹czeñ w podziale na przychodz¹ce (przez Infolinie i 

bezpoœrednio) oraz wychodz¹ce
ürozk³ad godzinowy po³¹czeñ w celu wyszukiwania godzin najwiêkszego obci¹¿enia 

prac¹ (z podzia³em na po³¹czenia obs³u¿one i nie obs³u¿one)
üdefiniowanie kampanii telemarketingowych (grupy docelowe klientów, przypisani 

agenci, skrypt rozmowy)
üedytor do definiowania skryptów rozmowy
üraporty z postêpów kampanii 

telemarketingowych

Schemat dzia³ania

http://www.ctisolutions.pl
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linie 
wewnêtrzne
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dostêpne funkcje systemu zale¿ne s¹ 
od zastosowanej centrali telefonicznej

System statystyk i Call Center dla central telefonicznych 

Dystrybutor:

ul. Platanowa 2, 81-855 Sopot
tel. 58 555 88 00
http://www.platan.pl

Producent:
  

CTI Solutions

Platan Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Oriona 2, 01-934 Warszawa
tel. 22 211 22 99
http://www.ctisolutions.pl


