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Platforma pro řízení byznys procesů

Informační systém pro kontaktní centra

GEM Process Manager,
verze 2018

Tovek Hlasové analýzy 2.0

Kategorie:
Podnikový software
GEM System, www.gemsystem.cz

Kategorie:
Podnikový software
Tovek, www.tovek.cz

Přihlašovatel:
GEM System, www.gemsystem.cz/reseni-a-sluzby/
integrace-a-vyvoj/gem-process-manager
autor a poskytovatel řešení

Přihlašovatel:
Tovek, www.tovek.cz
výrobce

Použití produktu: Platforma slouží ke tvorbě procesně orientovaných aplikací pro
podporu a urychlení agilního vývoje klienta. Zahrnuje podporu procesů, schvalování
faktur, reklamace, objednávky, správu žádostí o dovolenou a řadu dalších podnikových
procesů. Systém dovoluje rychlou realizaci nasazení řešení a současně dovoluje modifikovat. Příkladem může být nasazení pro zajištění a realizaci procesů v rámci legislativy
GDPR.
Popis produktu: Produkt obsahuje komplexní řešení procesu schvalování faktur realizované na platformě GEM Process Manager (GPM), která slouží pro návrh, realizaci,
provoz a monitoring procesů, přičemž hlavním posláním řešení je automatizovat a pomáhat řídit procesy ve společnosti. GPM umožňuje podporu procesů s flexibilitou celkového řešení a lze jej použít například v situacích, kdy je možné předpokládat změny
a rozvoj systému workflow (časté úpravy vzorů zpracování případů). GPM také umožňuje implementovat úpravy procesů bez nutnosti zásahu do zdrojového kódu platformy.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■■ Flexibilita → řešení postavené a přizpůsobené na míru
■■ Propojitelnost → integrace na okolní systémy (SAP, DMS, e‑mail server aj.)
a podle SOA
■■ Otevřenost → lze rozšířit o řadu vlastních přizpůsobení
■■ Agilita → změny v řešení jsou snadné a rychlé
■■ Rozšiřitelnost → lze přidávat další procesy
■■ Automatizace → procesy propojují manuální činnosti uživatelů s aktivitami podle IS
■■ Data pro vyhodnocování procesů

Použití produktu: Hlasové analýzy 2.0 je softwarový nástroj, který umožňuje pokročilou orientaci v provozu kontaktního centra. Automaticky vyhodnocuje hlasovou i nehlasovou komunikaci, identifikuje potřeby klientů, kontroluje kvalitu komunikace operátorů či poskytuje ucelený přehled o struktuře provozu. Produkt také dovoluje automaticky vykonávat kontrolu kvality všech hovorů s až 90% přesností. Technologie detekce
témat automaticky třídí a hodnotí příchozí i odchozí komunikaci v podobě telefonátů,
e‑mailů nebo chatu.
Popis produktu: Hlasové analýzy 2.0 přinášejí schopnost vyhodnocovat obsah hovoru
zároveň s tokem řeči (rychlost řeči, aktivita řečníků a reakční doba, skákání do řeči, ticho na začátku a konci hovoru atd.). Unikátní vlastností produktu je, že přímo v přepisu
hovoru jsou vyznačena místa, kde například ani jedna ze stran nemluví, a to včetně
délky ticha (systém přitom dokáže odlišit řeč od hudby či ruchu na pozadí), či situace,
kdy oba řečníci mluví zároveň, včetně uvedení obsahu promluvy a toho, kdo komu skočil do řeči.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■■ Umí sledovat měkké dovednosti operátorů (aktivita, přizpůsobení rychlosti řeči zákazníkovi).
■■ Dokáže odlišit souhlasné přitakávání od netrpělivého nesouhlasu.
■■ Vyhodnocuje, s jakými otázkami si operátoři nejčastěji nevědí rady.
■■ Kvantifikuje, kolik času ztrácejí operátoři vyhledáváním informací či jejich zápisem
do systému.
Cena (bez DPH): podle objemu zpracovávaných dat

Záruka: 12 měsíců, pokud není domluveno jinak
Cena (bez DPH): podle rozsahu dodávky řešení, míry integrace a úrovně zvolené
customizace nebo podle zvolené podpory
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