
Odstranění bariér pro skutečné zapojení zákazníka

OpenScape Contact Center Enterprise V9
OpenScape™ Contact Center© V9 je 
integrované multimediální řešení kon-
taktního centra s funkcí nového uživa-
telského rozhraní (portál agenta) Circuit 
– rozhraní, které využívá naše špičkové 
GUI pro snadné a intuitivní používání a 
lepší kvalitu zapojení pracovníků kon-
taktního centra. OpenScape Contact 
Center V9 zahrnuje progresivní směro-
vání podle dovedností pro sestavování 
správných spojení, celistvý pohled na 
zákazníka, vyspělý SDK ekosystém a 
naši novou komplexní analytickou funk-
ci pro celostní přístup a lepší porozumě-
ní. Snížení ceny, orientované na pro-
středí agenta, vede k jednoduššímu a 
účinnějšímu způsobu obchodování 
se společností Unify.

OpenScape Contact Center umožňuje 
inteligentní směrování pro střední až 
velké kontaktní centrum až s 1 500 ak-
tivními agenty na jednom pracovišti. 
Napříč fyzickými nebo virtuálními pra-
covišti lze propojit několik serverů 
OpenScape Contact Center, čímž se 
rozšíří kapacita až na 7 500 aktivních 
agentů. Bez ohledu na to, zda se jedná 
o příchozí nebo odchozí interakce, zda 
má být řešení použito na jednom nebo 
několika pracovištích nebo integrováno 
do stávajícího CRM systému, poskytuje 
OpenScape Contact Center Enterprise 
přesně ty funkce, které potřebujete pro 
své kontaktní centrum.

• Zvyšování míry zpracování prvního 
kontaktu pomocí inteligentního 
směrování kontaktů více kanály

• Zlepšení efektivity zpracování inter-
akcí pomocí intuitivních, multimediál-
ních pracovišť agenta

• Přímočaré operace kontaktního 
centra s výkonnými nástroji správy

• Snadné nasazení s modulárním 
růstem a možnostmi rozšíření

Klíčové doplňky k OpenScape contact 
center V9 zahrnují nový portál agenta, 
koexistenci UC/CC, která umožňuje 
současné používání kontaktního centra 
a sjednocené komunikace v systému 
OpenScape Voice, celistvý pohled 
na zákazníka, analytickou funkci Open-
Scape Contact Center Life of Call (život-
nost volání) [LoC]; lepší bezpečnost a 
mobilní supervizor umožňují skutečně 
různorodé řešení kontaktního centra.

OpenScape Contact Center Enterprise 
poskytuje výkonnou technologii pro 
zvyšování míry zpracování prvního 
kontaktu. Intuitivní správní nástroje a 
pracoviště agenta zvyšují efektivitu 
vašeho kontaktního centra. Jedinečné 
nástroje pro zjišťování dostupnosti a 
podporu spolupráce umožňují vašim 
agentům zodpovědět více dotazů zá-
kazníků hned při prvním kontaktu. Kom-
fortní instalace s modulárními možnost-
mi rozšíření a pronájmu vašeho kontakt-
ního centra umožňuje potřebnou flexi-
bilitu a ochranu investice.

Aplikace OpenScape Contact Center 
Enterprise Manager nabízí progresivní 
zobrazovací nástroje příští generace pro 
správu kontaktního centra a systém re-
portů a umožňuje tak optimální výkon-
nost supervizorů a správců ve vašem 
kontaktním centru. Intuitivně ovladatel-
né pracoviště agenta a klienti nového 
portálu agenta poskytují funkce pro in-
tegrované zpracování multimediálních 
interakcí, které mohou zlepšením záka-
znické služby a zvýšenou efektivitou při 
zpracování kontaktu poskytnout vaší 
organizaci rozhodující konkurenční ná-
skok.

Multimediální nástroje pro zjišťování 
dostupnosti a podporu spolupráce 
umožňují rozšíření kontaktního centra 
o experty, kompetentní pracovníky 
s rozhodovací pravomocí a kvalifikova-
né pracovníky v celém podniku, včetně 
vzdálených pracovišť. Možnost agentů 
zapojit pro řešení zákaznických dotazů 
v případě potřeby odborníky s požado-
vanou kvalifikací mimo hranice kontakt-
ního centra může zvýšit míru zpracová-
ní prvního kontaktu a zároveň produkti-
vitu agentů i spokojenost zákazníků.

Modulární výstavba OpenScape Con-
tact Center Enterprise a podpora tra-
diční i IP telefonie, včetně SIP, zabezpe-
čují ochranu a rychlejší návratnost inve-
stice. Bez ohledu na to, zda provozujete 
centralizované kontaktní centrum nebo 
zda jsou uživatelé rozptýleni po různých 
pracovištích, odděleních nebo funkcích, 
je OpenScape Contact Center Enter-
prise navržen pro optimalizaci vašich 
obchodních postupů a cílů.



Analytická funkce 
OpenScape Contact 
Center 
Analytická funkce OpenScape Contact 
Center – Life of Call (vytvořená Soft-
comem) je výkonný nástroj analytiky a 
systému reportů, který umožňuje sprá-
vě kontaktního centra sledovat a ana-
lyzovat nejen volání, ale i jiné klíčové 
činnosti uvnitř kontaktního centra. To 
pomáhá odhalit, jak jsou zpracovávány 
toky dat. Můžete sledovat zákaznické 
kontakty, jak procházejí vaším kontakt-
ním centrem a ostatními systémy záze-
mí podniku. LoC vytváří vizuální náhle-
dy do vývojových tendencí interakcí, 
příčiny a následku, jakož i problémo-
vých míst (obrázek 1 & 2).

• Analýzu lze provádět podle datového 
rozsahu, tlačítek, filtrů, vývojových 
tendencí atd.

• Různá hlediska na jedno kliknutí myši 
– např. podle volání, agenta nebo 
ANI.

• Snadno použitelné prozkoumání 
za běhu.

Life of Call přidává ke stávajícím celko-
vým funkcím reportingu přímo grafické 
znázornění, jako například tzv. teplotní 
mapu (heat map).

Celistvý pohled 
na zákazníka
Celistvý pohled na zákazníka umožňuje 
úplnou prezentaci historie kontaktů. 
Tato funkce zpřístupněná prostřednict-
vím portálu agenta podporuje veškerá 
média - hlasové spojení, zpětné volání, 
e-mail a webový chat - a je rovněž na-
vržena na podporu jiných médií, jako 
např. Facebook a Twitter, až budou 
k dispozici v našich budoucích verzích.

Agenti budou moci přidat každému 
kontaktu individuální údaje, které jim 
pomohou najít souvislost pro zajištění 
lepší a individuální zákaznické zkuše-
nosti.

Life of Call – náhled teplotní mapy (obrázek 2)

Life of Call – časový přehled (obrázek 1)

Celistvý pohled na zákazníka 
(obrázek 3)



Správa kontaktního 
centra
Manažerské pracoviště OpenScape 
Contact Center Enterprise poskytuje 
jednotné a snadno ovladatelné uživa-
telské rozhraní pro všechny správní 
úkoly kontaktního centra. Zde se jedná 
o vysoce vizuální a snadno přizpůsobi-
telné ovládací stanoviště s pracovními 
centry, která jsou přiřazena příslušným 
hlavním úkolům při správě kontaktního 
centra:

• Správa uživatelů a zdrojů

• Návrh inteligentních směrovacích 
strategií a postupů pro zpracování 
front kontaktů napříč médií a praco-
višti

• Definování a zobrazování kontroly 
v reálném čase a systému reportů 
za minulé období pro všechna média

• Definování wallboardů a dělení obsa-
hů záznamů pro pracoviště ageta 
(formou „telegrafního pásku”)

Pro zařízení s více nájemci může mana-
žerské pracoviště Enterprise Manager 
desktop konfigurovat každý nájemce.

Centrum správy
Centrum správy je komfortní uživatel-
ské rozhraní pro správu uživatelů kon-
taktního centra, uživatelských doved-
ností, kvalifikací a virtuálních skupin. 
V tomto centru jsou konfigurovány také 
kódy pro důvody činnosti a nedostup-
nosti agenta.

Jednoduchým kliknutím myši mohou 
správci přiřadit uživatelům vysoce flexi-
bilní dovednosti na bázi oprávnění v zá-
vislosti na jejich rozdílných rolích a funk-
cích v kontaktním centru. Pomocí těch-
to dovedností můžete také určit, jaké 
interakce bude každý uživatel zpracová-
vat – hlas, e-mail, internet, odchozí a 
zpětné volání. Uživatelské šablony a 
možnost masového přesunování více 
uživatelů usměrňují správu velkých 
kontaktních center.

Kvalifikace, úrovně a preference odbor-
nosti lze přiřadit každému agentovi jed-
notlivě. Definováním různých úrovní 
odborností pro každého agenta mohou 
správci zajistit optimální využití jeho 
kvalifikace. Úrovně preferencí mohou 
odrážet uživatelské preference při zpra-
cování kontaktu a tím zvyšovat spoko-
jenost agentů. Umožňují ale také super-
vizorům přiřadit agentovi opakovaně 
určitý typ kontaktu za účelem školení.

Centrum plánování
Centrum plánování poskytuje správ-
cům vizuální nástroj na bázi workflow, 
nazývaný Editor plánování pro definová-
ní strategií směrování a postupů zpra-
cování front kontaktů pro hlasové a we-
bové interakce a pro spojení elektronic-
ké pošty. Pro optimalizaci nastavení 
postupů poskytuje knihovnu konfiguro-
vatelných a znovu použitelných kompo-
nent pro koncepce směrování a zpraco-
vání front kontaktů. Správci mohou vy-
tvořit a editovat postupy pomocí rozhra-
ní „Táhni & pusť”, kde je automaticky 
kontrolována a potvrzována úplnost 
strategií.

Centrum plánování nabízí komponenty, 
které lze použít pro multimediální smě-
rování, jako např:

• Denní/týdenní plány

• Rozhodnutí o směrování zdrojů/cílů

• Složená kritéria směrování sítě 
pro více pracovišť

• Rozhodnutí o směrování podle úrovní 
vytíženosti

• Rozhodnutí o směrování řízená daty

• Přístup k externím databázím 
pro čtení/zápis

• Uživatelské prvky pro provádění 
prakticky jakékoli rutiny nebo externí 
aplikace

• Funkce pro sestavování zpětných 
volání umožňuje správci používat 
sebraná data k vytváření zpětných 
volání jako součást celkového zpra-
cování kontaktu na bázi workflow

• Rozhodnutí o kategorii elektronické 
pošty na bázi obsahové analýzy adre-
sy, zavedeného ID, řádku s předmě-
tem nebo textem příchozích zpráv 
elektronické pošty

• Automatická potvrzení, automatická 
odpověď a automatické návrhy 
pro zprávy elektronické pošty

• Automatické vkládání textu webo-
vých stránek a textových zpráv 
pro interakce webové spolupráce

OpenScape Contact Center Call 
Director
OpenScape Contact Center Enterprise 
poskytuje plně integrovaný interaktivní 
systém hlasové reakce (IVR), Call Di-
rector, pro počáteční zpracování přícho-
zích spojení. Umožňuje evidenci poža-
davků volajícího, například tím, že pre-
zentuje volajícím interaktivní menu 
s možností prohlížení.

OpenScape Contact Center Call Direc-
tor je plně integrovaná platforma pro 
zpracování volání se samoobslužnými a 
transakčními funkcemi. Správci mohou 
používat pohodlné rozhraní „Táhni & 
pusť” centra plánování pro integraci 
následujících komponent do postupů 
směrování a zpracování front kontaktů:

• Automatická spojovatelka s listová-
ním nápovědou menu

• Registrace číslic zadávaných vola-
jícím

• Zprávy a ohlášení

• Odhadovaná doba čekání nebo 
pozice ve frontě

• Dynamické přehrávání „čísel do hla-
su” v několika formátech

Centrum plánování s Call Director - jednoduchý samoobslužný scénář

Zákazník volá 
obchodní 
zastoupení, 
aby zjistil stav 
opravy svého 
vozu

V menu 
vybere 
možnost 
dotazu na stav 
opravy svého 
vozu

Zákazník 
zadá potvr-
zovací číslo 
objednávky 
na opravu

Zákazníkovi se 
přehraje zpráva 
o stavu opravy 
jeho vozu

Stav opravy 
se určí podle 
potvrzovacího 
čísla vyhledá-
ním v externí 
databázi



Call Director lze snadno kombinovat 
s jinými komponentami centra plánová-
ní, například pro čtení a zápis dat v ex-
terních databázích. To usnadňuje inte-
graci základních transakčních nebo sa-
moobslužných aplikací, které dříve vy-
žadovaly složitější a rozsáhlejší IVR inte-
graci.

Multimediální směrování podle 
dovedností
OpenScape Contact Center Enterprise je 
založen na patentovaném směrovacím 
modulu podle dovedností, který zajišťu-
je, aby příchozí kontakty byly přiřazeny 
nejvhodnějšímu agentovi na bázi jed-
notlivých kontaktů. Směrování podle 
dovedností umožňuje správcům opti-
malizovat využívání nejcennějších zdro-
jů vašeho kontaktního centra, vašich 
agentů. Vytvoření optimální rovnováhy 
mezi požadavky na kvalifikaci a úrovní 
obsluhy pro každý kontakt pomáhá za-
bezpečovat splnění nebo dokonce pře-
kročení výkonnostních cílů kontaktního 
centra.

Se směrováním podle dovedností 
v OpenScape Contact Center Enterpri-
se jsou multimediální spojení se zákaz-
níkem spravována a směrována pro-
střednictvím jednotné fronty kontaktů. 
Hlas, elektronická pošta, internet, od-
chozí kontakty a zpětná volání jsou in-
teligentním způsobem směrovány 
k „integrovaným” agentům a to umož-
ňuje jednoduchou správu s plně inte-
grovaným systémem reportů.

Bez ohledu na média identifikuje Open-
Scape Contact Center Enterprise auto-
maticky „virtuální skupinu” agentů, 
kteří mají veškerou potřebnou kvalifika-
ci pro úspěšné zpracování kontaktů.

Po zjištění požadavků na hlasová spo-
jení, spojení elektronické pošty nebo in-
ternetová spojení pomocí vaší koncep-
ce směrování přiřadí směrovací modul 
na bázi dovedností každý kontakt uživa-
teli virtuální skupiny s momentálně nej-
vhodnější kvalifikací.

Pro zajištění stálých úrovní obsluhy je 
virtuální skupina dynamicky nově defi-
nována tím, že se s rostoucí dobou če-
kání kontaktu nebo podle vytíženosti 
kontaktního centra v reálném čase 
uvolňují požadavky na kvalifikaci.

Pro zabezpečení cílů úrovně obsluhy 
v době vyššího objemu příchozích kon-
taktů, než je obvyklé, může funkce vý-
konnostního směrování (obrázek 4) 
urychlit novou definici virtuální skupiny. 
Jsou-li překročeny určité definovatelné 
prahové hodnoty v reálném čase, zkrátí 
se automaticky jednotlivé kroky fronty, 
aby bylo rychleji k dispozici více agentů 
pro zpracování kontaktů.

Manažeři a správci mohou směrování 
optimalizovat tím, že změní kritéria dů-
ležitosti pro zpracování spojení v pro-
středí svého kontaktního centra.

Pomocí předdefinovaných „schémat vy-
hodnocení” (obrázek 5) umožňuje intui-
tivně ovladatelné rozhraní dolaďování 
směrovacích modelů vzájemným po-
rovnáním závažnosti jednotlivých para-
metrů – například doby ve frontě kon-
taktů nebo preference kvalifikace agen-
ta – pro ovlivnění postupu zařazování 
do fronty.

Síťování mezi pracovišti
OpenScape Contact Center Enterprise 
nabízí volitelné síťování mezi pracovišti 
pro optimální směrování podle doved-
ností a rozdělení zátěže mezi více pod-
nikových pracovišť při zabezpečení cen-
trální kontroly v reálném čase i konsoli-
dovaného systému reportů na všech 
pracovištích.

Strategie směrování pro více pracovišť 
jsou plně integrovány do centra pláno-
vání. To poskytuje flexibilně složená 
kritéria, jako např. plány použití, úrovně 
obsluhy a dostupnost zdrojů jako základ 
pro distribuci volání mezi pracovišti.

Více nájemců
Funkce Více nájemců OpenScape Con-
tact Center Enterprise Vám umožňuje 
vytvořit ve vašem podniku samostatné 
„obchodní jednotky“ pro bezpečné a 
nezávislé soužití v jednom systému 
kontaktního centra. Samospráva ná-
jemců umožňuje každé individuální 
'obchodní jednotce' spravovat své 
vlastní kontaktní centrum. 

Funkce Více nájemců je ideální konfigu-
race pro poskytovatele managed servi-
ces, uživatele externích služeb (out-
sourcing) a podniky s mnoha obchod-
ními jednotkami, které požadují úsporu 
nákladů a rostoucí kontrolu svých kon-
solidovaných kontaktních center na jed-
né virtuální platformě.

Centrum plánování s Call Director – jednoduchý transakční IVR

Zákazník 
volá, aby 
přerušil 
doručování 
novin během 
své dovolené

Zákazník 
zadá číslo 
svého
privátního 
telefonu

Zákazníkovi 
je nabídnuta 
možnost 
zastavit 
dodávku 
novin

Zadaná 
čísla se mu 
pro potvr-
zení ještě 
jednou 
přehrají

Zákazník 
zadá přísluš-
nou odpo-
věď, aby vy-
bral měsíc/
den pro pře-
rušení/opět-
né zahájení 
doručování

Odpovědi 
se zapíšou 
do externí 
DB pro 
zobrazení 
požadova-
ných údajů 
o přerušení/
opětném 
zahájení

Směrování podle dovedností: 
výkonnostní směrování (obrázek 4)

Směrování podle dovedností: 
výkonnostní směrování (obrázek 5)



Report
OpenScape Contact Center Enterprise 
poskytuje systém reportů prostřednict-
vím analytické funkce OpenScape Con-
tact Center – systému zpráv Life of Call 
od Softcomu a report centrum 
v OpenScape Contact Center Manager.

Report centrum správce

Je založeno na přizpůsobitelném, vi-
zuálním modulu systému reportů pro 
definici a zobrazení prakticky neomeze-
ného počtu reportů v reálném čase, 
souhrnných reportů a reportů za minulé 
období pro všechna média. Pomocí fle-
xibilního rozhraní lze reporty nebo for-
máty bez problému zpracovat, aniž by 
byl zapotřebí externí program. Report 
centrum poskytuje podrobné náhledy 
do operací vašeho kontaktního centra a 
umožňuje tak lepší kontrolu provozu, 
efektivnější rozhodování a schopnost 
zjistit nedostatky a reagovat na ně – 
dříve, než se stanou problémem.

Zprávy v reálném čase a souhrnné 
zprávy

Náhledy v reálném čase a souhrnné ná-
hledy, které jsou neustále aktualizová-
ny, poskytují důležité informace, jako 
např. o vytížení agentů, úrovni obsluhy, 
mírách ukončení volání volajícím a prů-
měrné době zpracování pro hlasová 
spojení, e-mail, web a zpětná volání 
(obrázek 6).

Integrovaný analytický model používá 
aktuální datové trendy k předpovědi 
vzorků vytíženosti a objemů kontaktů 
v reálném čase a zlepšuje tak rozhodo-
vání ohledně lidských zdrojů nebo smě-
rování kontaktů.

Prahové hodnoty v reálném čase a alar-
my lze snadno definovat pro akustické i 
vizuální sdělení správci, jsou-li překračo-
vány definovatelné provozní veličiny.

Protokoly o činnosti

Na základě podrobných, vyhledatelných 
protokolů o činnosti (obrázek 7) mohou 
správci podrobně sledovat průběh jaké-
hokoli kontaktu se zákazníkem nebo 
kontrolovat podrobné aktivity agenta 
během dne pro všechna média.

Sestavování reportů za minulé 
období

Kliknutím myší lze vybrat množinu dat i 
parametry reportů a rychle vytvořit 
kompletní reporty za minulé období. 
Správci si mohou vybrat z široké palety 
statistických hodnot pro sestavení smí-
šených reportů nebo reportů specific-
kých pro média, například podle uživa-
tele, skupiny, fronty kontaktů, typu kon-
taktu nebo pracovišť.

Report centrum poskytuje reporty za 
minulé období v podobě grafů i tabulek 
(obrázek 8). V prohlížeči reportů Open-
Scape Conctact Center Enterprise lze 
zobrazené reporty za minulé období 
flexibilně přizpůsobit, a to i po jejich pro-
vedení. Přitom je možné změnit třídění 
a pořadí obsahů a nastavit úroveň pod-
robností, se kterou se má report zobra-
zovat. V prohlížeči reportů lze zobrazit 
několik reportů současně a vyvolat je 
kliknutím myši.

Reporty lze na požádání zobrazit nebo 
naplánovat tak, aby byly prováděny 
denně, týdně nebo měsíčně. Ukonče-
né reporty lze dodatečně vytisknout, 
poslat e-mailem nebo exportovat jejich 
obsah do excelu, HTML, PDF nebo tex-
tového souboru.

Report centrum - prohlížeč v reálném čase (obrázek 6)

Report centrum – prohlížeč reportů za minulé období (obrázek 8)

Multimediální report o činnosti 
uživatele (obrázek 7)



Centrum vysílání zpráv
Centrum vysílání zpráv poskytuje plně in-
tegrované rozhraní pro definici statistik 
směrování na bázi nastavených pravidel 
pro wallboardy i náhledy „ticker-tape” 
(telegrafní pásek) pro pracoviště agenta 
nebo externí plazmové displeje. 

S integrovaným vysílačem zpráv lze dy-
namickým zobrazováním přenášet statis-
tiky v reálném čase a údaje o výkonnosti 
pro všechna média přímo na pracoviště 
agenta.

Správci mohou konfigurovat na bázi na-
stavených pravidel prahové hodnoty pro 
wallboardy i náhledy vysílače zpráv pro 
vizuální upozornění agentů na změny pro-
vozních podmínek kontaktního centra.

Snadno definovatelné distribuční sezna-
my pro náhledy vysílače zpráv zajišťují 
posílání důležitých dat vybrané skupině 
příjemců.

Agenti – posílení pro lepší kvalitu 
kontaktu
OpenScape Contact Center V9 se do-
dává se dvěma klienty agenta; našim 
novým klientem agenta (portálem 
agenta) – klientem s Circuit GUI, které 
umožňuje uživatelům instalaci na jedno 
kliknutí, a naším předchozím pracoviš-
těm agenta. Portál agenta je navržen 
tak, aby poskytoval stejné funkce, kte-
rým se těší naši zákazníci na pracovišti 
agenta - spolu s novým náhledem, díky 
němuž lze portál agenta využívat s ma-
ximálním komfortem. 
Klienti agenta OpenScape Contact Cen-
ter (obrázek 9, 10, 11 & 12) poskytují 
nástroje a informace pro efektivnější 
zpracování multimediálních interakcí
při současném zlepšování kvality služby 
zákazníkům.

Funkce zahrnují:

• Nový náhled s intuitivním, společ-
ným pracovištěm pro zpracování 
multimediálních kontaktů (portál 
agenta)

• Snadné umístění – jedno kliknutí za-
jistí aktualizovaný agentský software 
(portál agenta)

• Dynamické zobrazování statistik 
v reálném čase a údajů o osobním 
výkonu (portál agenta)

• Funkce celistvého pohledu (360°) – 
umožňující náhled na kontakty zákaz-
níka za minulé období (portál agenta)

• Agenti mohou přidávat údaje o jed-
notlivých kontaktech

• Jednotné nástroje pro zjišťování do-
stupnosti a podporu spolupráce 
ke zvýšení míry zpracování prvního 
kontaktu

• Vizuální zobrazení čekajících kontaků 
pro všechna média

• Stav dostupnosti a důvody pro doda-
tečné zpracování s možností reporto-
vání

• Kompaktní režim, který omezuje vý-
stup na obrazovce na jeden symbol 
v pruhu nástrojů

Portál agenta (obrázek 9)

Portál agenta (obrázek 10)

Portál agenta (obrázek 11)

Lišta skupiny pracoviště agenta



Zpracování hlasových kontaktů 
(příchozí, zpětná, odchozí volání)

Kompletní řada řídicích telefonických 
prvků a nástrojů optimalizuje zpracová-
ní příchozích volání. Kromě toho může 
agent provést zpětná nebo odchozí vo-
lání ze seznamu kampaní nebo na zákla-
dě požadavku zákazníka z webu.

Komponenta pro sestavování zpětných 
volání umožňuje správcům používat se-
braná data k vytvoření zpětného volání 
jako součást strategie směrování nebo 
postupů zpracování front kontaktů.

Jakmile přichází nové volání, ihned se 
agentovi na obrazovce otevře „opera-
tivní okno” (obrázek 13, 14 & 15) s údaji 
o zákazníkovi a podrobnostmi o kontak-
tu synchronizovanými se všemi interak-
cemi došlými na pracovní plochu.

Vestavěné rozhraní k CRM systémům 
(vlastním nebo jiných výrobců) může 
být použito pro automatické vyvolávání 
údajů o zákaznících na obrazovce agen-
ta.

Zpracování e-mailů

S OpenScape Contact Center Email na-
bízí portál agenta a pracoviště agenta 
nástroje pro efektivní zpracování pří-
chozích volání a spojení elektronické 
pošty, spuštěné agentem, ve formátu 
HTML i jednoduchého textu. Poskytují 
operativní okno (obrázek 16 & 17) pro 
přesměrované kontakty elektronické 
pošty a sledují přesměrování jak inter-
ních, tak i externích zpráv elektronické 
pošty a zpětných dotazů pro zlepšení 
doby reakce a urychlení řešení. Pro dal-
ší optimalizaci doby zpracování elektro-
nické pošty mohou agenti obdržet auto-
matické textové návrhy založené na ty-
pu kontaktu. Rovněž je možné použít 
textové moduly z knihovny vybraných 
šablon elektronické pošty.

Pomocí nástroje pro sledování elektronic-
ké pošty za minulé období lze nastavit růz-
ná kritéria pro sledování postupu interakcí 
a pro vyhledávání ve stávajících řetězcích 
zpráv elektronické pošty. Tímto způso-
bem mohou agenti a správci dosáhnout 
optimální efektivity při zpracování e-mailů.

Odesláním nových zpráv elektronické 
pošty mohou agenti aktivně informovat 
zákazníky. Pro vyhodnocení úspěšnosti 
akcí založených na zasílání elektronic-
kých zpráv a emailové komunikace vůbec 
lze sledovat elektronickou poštu odesíla-
nou agenty i příslušné odpovědi a zobra-
zovat je v reportech. Informace lze posílat 
volajícímu také během volání nebo bě-
hem relace webové spolupráce a tím 
zlepšit kvalitu služby zákazníkům a sní-
žit nutnost pozdějších následných čin-
ností agenta.

Portál agenta: odchozí a příchozí hlasová volání (obrázek 13)

Portál agenta: upozornění 
popup na příchozí hlasové volání 
(obrázek 14)

Pracoviště agenta: příchozí 
hlasové volání (obrázek 15)

Pracoviště agenta: zpracování e-mailů (obrázek 17)

Portál agenta: zpracování e-mailů (obrázek 16)



Zpracování webové spolupráce

Webová spolupráce OpenScape Con-
tact Center je plně integrované řešení 
pro efektivní dialog se zákazníkem 
v reálném čase prostřednictvím Inter-
netu pomocí pracoviště agenta. S we-
bovou spoluprací OpenScape Contact 
Center Web Collaboration můžete auto-
maticky roztřídit, směrovat a zařadit do 
fronty požadavky na webové interakce. 
Tím se vytvoří relace, která umožňuje 
zákazníkům i agentům komunikovat 
v reálném čase prostřednictvím inter-
netového chatu, s vkládáním interne-
tových stránek a s doprovodným pro-
hledáváním nebo prostřednictvím sou-
časné hlasové komunikace.

Pro urychlení zpracování interakcí může 
agent vybrat text z předdefinovaných tex-
tových bloků a internetové stránky pro 
vkládání přímo z knihovny médií, které se 
zobrazují okamžitě v internetovém prohlí-
žeči zákazníka. Doprovodné prohledávání 
umožňuje agentovi synchronizovat inter-
netový prohlížeč zákazníka se svým vlast-
ním, aby mohl zákazník provozovat webo-
vou stránkou nebo umísťovat specifické 
obsahy. Každá webová interakce a každý 
přepis se ukládají v databázi serveru.

Zpracování zpětných volání

Jestliže vaše kontaktní centrum zpraco-
vává výhradně příchozí zákaznické kon-
takty, ztrácíte popřípadě možnost zvýšit 
vytížení agentů a zlepšit vztahy se zákaz-
níkem. Zpětné volání OpenScape Contact 
Center vám umožňuje plně využít investi-
ce vašeho kontaktního centra, které po-
skytuje integrované pracovistě agenta 
pro zpracování příchozích a zpětných volá-
ní. To pomáhá optimalizovat produktivitu 
agentů zajišťováním vyváženějšího obje-
mu kontaktů pro agenta během dne. 

Vaši agenti mohou zajistit sledování sou-
činnosti se zákazníkem tím, že v případě 
potřeby definují zpětná volání. Interneto-
vé rozhraní umožňuje vašim zákazníkům 
požadovat zpětná volání ve vhodné době. 
Navíc poskytuje OpenScape Contact 
Center Enterprise integrovanou funkci 
pro automatické zapnutí zpětného volání, 
jestliže zákazník zavěsil při čekání 
ve frontě.

Zpracování odchozích volání

S možností OpenScape Contact Center 
Outbound mohou správci automaticky 
importovat seznamy volání až pro
10 000 odchozích volání. Odchozí volá-
ní jsou směrována k agentům podle je-
jich kvalifikace a dostupnosti pro sledo-
vání akcí nebo přímých marketingo-
vých kontaktů v době menšího počtu 
příchozích volání. Odchozí volání lze 
rovněž používat pro zákaznické prů-
zkumy.

Náhledy v reálném čase a souhrnné 
náhledy umožní správcům kontrolovat 
stav odchozích volání a akcí v reálném 
čase.

Zprávy za minulé období pro odchozí in-
terakce dokumentují úspěch odchozích 
akcí nebo výsledky zákaznických prů-
zkumů.

Jedinečné nástroje pro zjišťování 
dostupnosti a pro podporu spolu-
práce

Pro zlepšení míry zpracování prvního 
kontaktu a zkrácení doby reakce mo-
hou agenti používat funkce skupinové-
ho seznamu a lišty skupiny, které slouží 
k zobrazování přítomnosti a dostup-
nosti jejich spolupracovníků, správců 
nebo dokonce odborníků mimo kon-
taktní centrum v reálném čase. Do-
stupné uživatele lze kliknutím myši za-
pojit do zpracování volání pomocí funk-
ce předání volání, zpětného dotazu ne-
bo vytvoření konference.

Pro všechna média se zobrazují podrobné 
informace o dostupnosti, takže agenti 
mohou snadno najít vhodného partnera 
pro spolupráci v případě hlasových kon-
taktů, e-mailů i webových kontaktů.

Nástroje pro zjišťování dostupnosti 
ke zlepšení míry zpracování prvního 
kontaktu
OpenScape Contact Center Enterprise 
poskytuje jedinečné nástroje pro zjišťo-
vání dostupnosti a pro podporu spoluprá-
ce, které umožňují rozšíření zákaznické 
služby v celém podniku.

• Agenti v kontaktním centru mohou 
„vidět” stav svých spolupracovníků, 
odborníků a supervizorů

• Uživatelé na vzdálených pracovištích 
a agenti, kteří vykonávají práci z do-
mova, se nyní zobrazují s informace-
mi o dostupnosti v reálném čase

• Odborníci nebo kompetentní vedou-
cí pracovníci kdekoli v podniku mo-
hou signalizovat svou „dosažitel-
nost”, když jsou připraveni ke spo-
lupráci při součinnosti se zákazníkem

• Systém může automaticky zkontro-
lovat dosažitelnost uživatelů v podni-
ku (např. hovoří, odhlášen, k dispozi-
ci) nebo uživatel může vybrat speci-
fické důvody nepřítomnosti (na schů-
zi, na obědě, výzkumná práce atd.)

Mimo oficiální kontaktní centrum se na-
chází mnoho osob, které mohou pomoci 
při řešení problémů zákazníka: kvalifiko-
vaní pracovníci, experti, personál v záze-
mí, podpora druhé úrovně nebo správci 
účtů.

Ti by měli být pro agenty kontaktního cen-
tra k dispozici, aby byla umožněna spolu-
práce v případě problémů zákazníka nebo 
vznikajících obchodních perspektiv.

Agentská a přidružená elektronická pra-
coviště poskytují funkce lišty a seznamu 
skupiny. Tyto inovační nástroje pro zjišťo-
vání přítomnosti a dostupnosti v reálném 
čase zobrazují dosažitelnost jiných uživa-
telů bez ohledu na jejich skutečné stano-
viště. Dokonce s agenty na vzdálených 
pracovištích, agenty, kteří vykonávají prá-
ci z domova, nebo mobilními agenty 
s funkcí „Roaming” lze spolupracovat 
stejně snadno jako s kolegy přímo na pra-
covišti.

Uživatele v seznamu skupiny lze třídit a 
zobrazovat podle funkce, oddělení, sku-
piny nebo aktuálního stavu jejich dosa-
žitelnosti podle média, takže vhodný 
uživatel je nalezen rychleji a snadněji.

Volitelné „zeštíhlené” přidružené praco-
viště poskytuje optimální uživatelské roz-
hraní, které je přesto včleněno do směro-
vací a komunikační struktury kontaktního 
centra.

Toto pracoviště poskytuje nástroje pro-
duktivity na bázi soft phone, optimalizaci 
statistik v reálném čase a schopnost kon-
troly přítomnosti a dostupnosti jiných uži-
vatelů v systému OpenScape Contact 
Center Enterprise.

Scénáře kontaktního centra 
s funkcemi pro zjišťování 
dostupnosti a podporu spolupráce

Jestliže agent potřebuje během součin-
nosti se zákazníkem podporu, může najít 
vhodnou osobu na první pokus.

• Problém: Důležitý zákazník má složitý 
technický dotaz, který vyžaduje okam-
žitou odpověď

• Řešení: Agent, který přijal volání, použi-
je seznam skupiny, aby našel vhodné-
ho odborníka na vzdáleném pracovišti a 
zapojil ho pomocí konferenčního připo-
jení do hovoru

• Problém: Stálý zákazník volá prodejní 
tým a žádá o odstranění sporného ser-
visního poplatku ze svého účtu

• Řešení: Agent, který přijal volání, iden-
tifikuje pomocí lišty skupiny okamžitě 
dostupného supervizora ve službě, kte-
rý je oprávněn k odstranění poplatku 
v reálném čase



Rozšíření kontaktního centra na IP 
s ochranou investice

OpenScape Contact Center Enterprise je 
navržen jak pro prostředí tradiční (TDM), 
tak i pro smíšenou nebo čistou IP telefo-
nii. To umožňuje v případě potřeby bez-
problémový přechod na kontaktní cen-
trum plně na bázi IP a nezávislou infra-
strukturou současně chrání vaši investici. 
Flexibilita OpenScape Contact Center En-
terprise ve smíšených prostředích zajišťu-
je využití jednotlivých IP agentů v potřeb-
ném okamžiku na potřebném místě bez 
ohledu na jejich fyzické pracoviště.

Směrovací modul OpenScape Contact 
Center Enterprise na bázi dovedností in-
tegruje bez problémů agenty, kteří vyko-
návají práci z domova, agenty v poboč-
kách nebo na vzdálených pracovištích 
do směrovacích strategií vašeho kontakt-
ního centra. Distribuovaní uživatelé mo-
hou být rozmístěni prostřednictvím IP 
soft klientů nebo IP telefonů.

K dalšímu zlepšení míry zpracování první-
ho kontaktu lze používat mobilní řešení 
s koncovými zařízeními na bázi Hlas nad 
bezdrátovou LAN, aby byla odstraněna 
případná omezení pro uživatele v podniku 
a oni tím získali možnost spolupracovat 
při příchozích voláních. Informace o pří-
tomnosti a dostupnosti pro mobilní kom-
petentní pracovníky, odborníky a vzdálené 
uživatele umožní vašim agentům spolu-
pracovat s každým uživatelem, který patří 
k virtuálnímu kontaktnímu centru.

Integrace CRM Ready do OpenScape 
Contact Center Enterprise

Pro optimalizaci začlenění do vašich CRM 
systémů nabízí OpenScape Contact Cen-
ter Enterprise následující volitelné CRM 
integrace:

• CRM Ready integrace pro SAP:
Certifikovaná integrace pro SAP ICI a 
CIC poskytuje jednotné pracoviště 
s operativními okny a funkcí CTI, 
plně integrovanou do rozhraní SAP. 
Pomocí automatické identifikace 
zákazníka umožňuje osobní zákaz-
nickou službu. Dovoluje inteligentní 
směrování hlasových volání a zpráv 
elektronické pošty k nejvhodnějšímu 
agentu na základě dovedností, pra-
covních úkolů, odborných znalostí, 
zákaznických dat nebo obchodních 
pravidel mySAP CRM.

• CRM Ready integrace pro Siebel:
Schválená integrace OpenScape 
Contact Center Enterprise pro Siebel 
7.8 poskytuje jednotný náhled agen-
ta a pracoviště s integrovanými řídi-
cími telefonními prvky. Agenti jsou 
informováni prostřednictvím opera-
tivních oken o každém příchozím vo-
lání zákazníka. Pro zajištění optimál-
ního zpracování jsou potřeby zákazní-
ka sladěny s kvalifikací agenta na zá-
kladě směrování OpenScape Con-
tact Center podle dovedností a ob-
chodních pravidel Siebel.

• Microsoft Dynamics CRM
Integrované operativní okno s Micro-
soft dynamics CRM je funkce zahr-
nuta v ceně OpenScape Contact 
Center V9. Záznamy zákazníka jsou 
identifikovány a vyvolávány na zákla-
dě ID volajícího nebo číslic zadaných 
v IVR systému a automaticky předá-
vány agentovi.

Zajištění před výpadky provozu 
s redundancí systému

Riziko možných výpadků provozu lze 
efektivně zvládnout schopností záložní 
redundance OpenScape Contact Cen-
ter warm standby. Toto řešení lze na-
konfigurovat tak, aby splňovalo vaše 
požadavky, od zařízení odolného poru-
chám až po podporu geograficky rozdě-
lených pracovišť pro minimalizování 
rizika poruch. Zamezuje ztrátě jediného 
volání, zprávy elektronické pošty nebo 
zpětného volání, zajišťuje tvorbu pod-
robných reportů dokonce napříč zasíťo-
vanými uzly a minimalizaci nákladů 
na správu díky transparentně synchro-
nizovaným postupům a změnám. Toto 
vše udržuje chod vašeho podniku a spo-
kojenost vašich zákazníků, i když se vy-
skytnou chyby.

Přechod k IP s ochranou investice

IP síť

IP telefony 
vzdálených agentů

Zařízení Voice over WLAN 
správců/expertů

Speciální IP klienti 
přesahující pracoviště

OpenScape 
Contact Center 
server

Komunikační 
systém

TDM telefon agenta kontaktního centra



Jednodušší integrace OpenScape 
Contact Center Enterprise SDK

Někdy potřebujete pro své speciální ob-
chodní požadavky uživatelské aplikační in-
tegrace nebo rozšíření. Unify si je vědo-
ma požadavků na rozšíření funkcí kontakt-
ního centra a integrace do stávajících ap-
likací, přičemž je třeba přihlížet k omeze-
ným IT rozpočtům a nákladům na vývoj 
aplikací. 

Software Development Kit (SDK) Open-
Scape Contact Center Enterprise usnad-
ňuje integraci do jiných aplikací, jako jsou 
např. interní CRM aplikace nebo aplikace 
jiných výrobců, jakož i vývoj uživatelských 
aplikací. SDK pomáhá snižovat náklady a 
zajišťovat rychlý vývoj zákaznických řeše-
ní pro kontaktní centrum poskytováním 
dobře zdokumentovaných a podporova-
ných programovacích rozhraní.

OpenScape Contact 
Center Enterprise V9

Systémové funkce
• Analytická funkce OpenScape Con-

tact Center přidává Life of Call a je 
zahrnuta do naší základní licence

• UC/CC koexistence na OpenScape 
Voice (OSV)

• Pokročilé směrování podle dovedno-
stí pro hlasová spojení, elektronic-
kou poštu, webovou spolupráci, od-
chozí a zpětná volání

• Lepší bezpečnost a provozuschop-
nost

• Integrovaná databáze

• Podpora wallboardů

• CTI integrace

• Podpora více jazyků a časových 
pásem

• Server datové správy s konfigurova-
telnou dobou opakování pro systém 
reportů elektronickou poštu a we-
bovou spolupráci

• Podpora IP telefonie, konvergova-
ných nebo TDM (s přepojovanými 
okruhy) platforem

Pracoviště správce
• Správa uživatelů, dovedností, virtuál-

ních skupin, front volání a datových 
zdrojů

• Návrh průběhu zpracování kontaktu, 
strategie směrování, zpracování 
front a příbuzné funkce pro všechna 
média

• Grafické monitorování a systém re-
portů v reálném čase i za minulé ob-
dobí, výstrahy a upozornění

• Funkce streamingového vysílání 
na bázi pravidel pro wallboardy, 
klientská pracoviště nebo plasmové 
displeje 

• Synchronizace telefonních platforem 

Mobilní supervizor
• Mobilní supervizor zplnomocní pra-

covníky na jakémkoli stanovišti mož-
ností přístupu k zařízení Apple nebo 
Android.

• Poskytuje rychlý přehled i stav agen-
ta a fronty v reálném čase.

• Přístup k podrobnějším informacím 
o stavu agenta dotykem záznamu 
agenta v seznamu na obrazovce.

• Supervizor může změnit stav směro-
vání agenta na obrazovce dotykem 
položky stavu směrování.

• Supervizor může přidat nebo odstra-
nit dovednosti agenta.

Klienti agenta (volitelné)

Pracoviště agenta

• Jednotné nástroje pro správu do-
stupnosti a spolupráci více médií 

• Ovládací prvky pro telefonii na celé 
pracovní ploše; plus zkrácená volba 
s funkcí „click-to-dial” (klikni a vol), 
adresář, záznam kontaktů pro více 
médií

• Operativní okno s podrobnostmi 
o kontaktu

• Kódy pro zpracování a důvody nedo-
stupnosti

• Kódy pro dodatečné zpracování přiřa-
zené frontám volání

• Vizuální indikátor čekajících kontaktů 
podle médií

• Statistiky v reálném čase a údaje 
o osobní výkonnosti

• Režim systémových tray ikon 

• Přizpůsobitelný launch pad s nástroji 
„tear and park”

• Volitelná společná pracovní plocha

• Integrace dostupnosti - zobrazení 

UC stavu1

• Vysílač „ticker tape”1

• Podpora plně konfigurovatelných 

klávesových zkratek1

• Lišta s nástroji – zobrazení skupiny1

• Webová spolupráce – společné 
prohlížení prostřednictvím URL 

Push1

• Zpětné volání – správa termínů1

• Opětné posílání e-mailových zpráv 

za minulé období1

Portál agenta (níže uvedené funkce 
plus funkce pracoviště agenta)

• Nový portál agenta s instalací klienta 
na jedno kliknutí a uživatelská zkuše-
nost na bázi Circuit

• Integrovaný celistvý pohled na zákaz-
níka, který slučuje všechna média 
do jednoho seznamu za minulé ob-
dobí

• Společné pracoviště agenta s více 
médií (příchozí hlasové spojení, e-
mail, web, odchozí / zpětné volání)

OpenScape Contact Center Call 
Director (volitelné)
• Integrovaná IVR

• Nápověda menu volání

• Shromažďování číslic zadávaných vo-
lajícím

• Přehrávání „čísel do hlasu” v něko-
lika formátech

• Přístup pro čtení/zápis k externím 
databázím 

• Dynamické předávání údajů o volání 
aplikaci agenta 

• Inteligentní ohlášení ve frontě 
(např. předpokládaná doba čekání)

• Služba Call Director SIP (CDSS) pod-
porující až 200 relací.

• Ohlašovací zařízení Interalia XMU+ 
nebo SBX podporuje 4 až 64 portů

• Úplná integrace plánování směrování 

Síťování OpenScape Contact Center 
(volitelné)
• Load balancing (vyrovnávání zátěže) 

a distribuce volání až pro 5 pracovišť 
(7 500 aktivních agentů)

• Kritéria flexibilní, hromadné distri-
buce 

• Centralizovaný monitoring a systém 
reportů

• Strategie směrování více pracovišť 
plně integrované do procesů centra 
plánování 

1. Bude dodáno v budoucích verzích OpenScape 
Contact Center 



Více nájemců OpenScape Contact 
Center (volitelné)
• Umístění jedné licence pro více ob-

jektů obchodní jednotky až s 1 500 
aktivními agenty na jednom OSCC 
serveru

• Oddělená správa a bezpečnost

• Oddělené plánování a směrování

• Monitoring a systém reportů

• Podpora více časových pásem

• Rozšířená bezpečnostní oprávnění 
pro správce a supervizora na úrovni 
podnikové jednotky

Elektronická pošta OpenScape 
Contact Center (volitelné)
• Automatická analýza, třídění a 

směrování příchozích e-mailů

• Inteligentní funkce automatického 
potvrzení a automatické odpovědi

• Knihovna konfigurovatelných texto-
vých šablon

• Inteligentní směrování a řazení do 
fronty volání podle kvalifikačního 
profilu agenta a smíšené fronty

• Úplná integrace do procesů centra 
plánování a pracoviště agenta 

• Podpora HTML a textových formátů

Webová spolupráce OpenScape 
Contact Center (volitelné)
• Textový chat v reálném čase, dopro-

vodné prohlížení, okamžitá aktualiza-
ce webové stránky (Web page push)

• Knihovna konfigurovatelných texto-
vých šablon a URL push

• Inteligentní směrování a řazení do 
fronty volání podle kvalifikačního pro-
filu agenta a smíšené fronty

• Úplná integrace do procesů centra 
plánování a pracoviště agenta

Zpětné volání OpenScape Contact 
Center (volitelné)
• Smíšení zpětných volání s příchozími 

hovory

• Preview Dialer plně integrovaný 
do pracoviště agenta

• Zpětná volání zahájená agentem a 
požadovaná z webu 

• Zpětné volání požadované zákazní-
kem ve strategii směrování nebo 
při čekání ve frontě

• Automatizované sestavení zpětného 
volání při zavěšení ve frontě

• Inteligentní směrování a řazení 
do fronty podle kvalifikačního profilu 
agenta a jednotné řazení do fronty

OpenScape Contact Center 
Outbound (volitelné)
• Import odchozích kampaní z externě 

vytvořených seznamů

• Upload až 10 000 kontaktů do správ-
ce kampaní

• Inteligentní směrování a řazení do 
fronty volání podle kvalifikačního pro-
filu agenta a smíšené fronty přícho-
zích / odchozích volání

Integrace do OpenScape Contact 
Center CRM Ready (volitelné)
• Integrace předem vytvořené, certifi-

kované CRM pracovní plochy 
do mySAP CRM a SAP ICI

• Integrace předem vytvořené, 
ověřené CRM pracovní plochy
do Siebel

Sada pro vývoj software (SDK) 
(volitelné)
• Umožňuje začlenění do vývoje stáva-

jících nebo zákaznických aplikací

• Předkládá parametry a statistiky sys-
tému OpenScape Contact Center 
jiným aplikacím pro integraci uživa-
telů

• Umožňuje přístup k informacím o do-
stupnosti uživatele pro aplikace zá-
kazníka nebo jiných výrobců

• Monitoruje a předkládá informace 
o stavu agenta a média prostřednict-
vím API

Funkce zahrnutá v ceně
• Integrace do předem vytvořeného 

operativního okna pro Microsoft Dy-
namics CRM

Kapacita systému
• Počet nadefinovaných uživatelů 

na systém: 6 000

• Počet aktivních agentů na systém: 

1 5001

• Počet správců na systém: 1802

• Maximální počet systémů: 5

• Celkový počet agentů ve všech sys-
témech: 7 500

• Maximální počet profilů: 1000

• Maximální počet front: 2 000

Softwarová platforma

Server

• Windows Server 2008 R2 
Standard Edition

• Windows Server 2008 R2 
Enterprise Edition

• Windows Server 2012 
Standard Edition

• Windows Server 2012 
Datacenter Edition

• Windows Server 2012 R2 
Standard Edition

• Windows Server 2012 R2 
Datacenter Edition

Klient

• Windows Vista Business nebo 
Enterprise Edition na SP2

• Windows 7 Professional nebo 
Enterprise Edition (32 bitů a 64 bitů)

• Windows 8 a 8.1 
Professional Edition

• Windows 8 a 8.1 Enterprise Edition

• Windows 10 Professional a 
Enterprise Edition

Virtualizace

Podpora pro VMware V5.5 a V6

Pro elektronickou poštu OpenScape 
Contact Center 

• Microsoft Exchange Server 2007, 
2010, 2013 (a Office 365)

• IBM Lotus Domino 8.0, 8.5, 9

Pro webovou spolupráci OpenScape 
Contact Center 

• Microsoft Internet Information 
Server (IIS) 7.0, 7.5, 8.0, 8.5

• Oracle iPlanet Web Server 7.0

• Apache Tomcat 6.0 na Red Hat En-
terprise Linux 6

• SAP CRM 7.0 s rozhraním SAP ICI 
verzí 3.07

Poznámka: Podpora pro SAP CRM 4.0, 
5.0 a SAP CRM 2007 (6.0) pokračuje 
v nezměněné formě, jelikož rozhraní 
pro SAP CRM 7.0 jsou zpětně kompati-
bilní.

Podpora pro antivirový program Trend-
Micro.

Pro instalaci portálu agenta je zapotřebí 
Java 8 U 60.

1. V závislosti na komunikačním systému
2. V závislosti na konfiguraci systému



Hardwarové platformy serveru1

Doporučné dvě Intel Xeon E5-2609v2, 
8GB RAM, 1 TB HD SATA, 1GBps 
Ethernet, 16x DVD-ROM

Podporované komunikační systémy
• OpenScape Business V2

• HiPath (OpenScape) 4000 V6, V7, 
V7R2

• OpenScape Voice V7R1, V8, V8R1 a 
V9

Standardní předběžné integrace
• Operativní okno Microsoft Dynamics 

CRM 

• XML rozhraní pro optimalizaci pra-
covních sil (např. Blue Pumpkin)

• Zařízení Interalia XMU+ a SBX 

• Spectrum Wallboards

• LDAP adresáře

Standardní rozhraní
• CRM screen pop API

• 3rd party IVR API (HPRI)

• Hlasová XML, ODBC, SQL

• LDAP

• Komponenta uživatelské funkce

1. V závislosti na konfiguraci a zátěži systému
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