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Usnadnění práce s IVR

IPEX Kontaktní centrum –
grafické IVR

Prevence před bezpečnostními útoky
a výpadky informačních systémů

Atom ONE, v. 20. 9.

Kategorie:
Komunikační produkty
IPEX, www.ipex.cz

Kategorie:
On-line a související služby
KPCS CZ, atomone.net/cs

Přihlašovatel:
IPEX, www.ipex.cz
výrobce

Přihlašovatel:
KPCS CZ, kpcs.cz
výrobce a prodejce

Použití produktu: Produkt se používá jako součást Kontaktního centra IPEX. Jde o plně
grafické rozhraní pro generování hlásek a konfigurace IVR (Interactive Voice Response).
Díky jednoduchému použití má manažer call centra (supervizor) přímo možnost nastavit IVR bez programování. Koncový uživatel může v rámci IVR využívat šablony, kopírovat použité hlásky, případně využít kopie jen konkrétních bloků IVR, to vše jednoduše
pomocí drag & drop. Zároveň má k dispozici rozšířené funkcionality jako např. text-to-speech pro rychlé generování vlastních hlásek v IVR stromu nebo speech-to-text pro
využití komunikace s volajícím v přirozeném jazyce.
Popis produktu: Grafické IVR je naprogramované v React/JS a je součástí produktu
Kontaktní centrum IPEX od verze 4.6.0. Cílem produktu je maximálně uživatelsky zpříjemnit práci s IVR v rámci kontaktního centra a rozšířit selfservice manažerům call center. IVR je využitelné nejen pro příchozí, ale i pro odchozí hovory. IVR se díky RestAPI
nebo Webhooks dokáže napojit na libovolný informační systém zákazníka (zpravidla
CRM/ERP). Jednotlivé komponenty i celé IVR lze jednoduše kopírovat. IVR je možné
vytvářet z předpřipravených šablon. Vizuálně lze na první pohled poznat, co dané IVR
dělá, což značně zrychluje diagnostiku problémů.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Nocode rozhraní konfigurace IVR
■ Generování IVR hlásek on-line
■ Šablony pro opakované nasazení IVR hlásek
■ Text-to-speech
■ Speech-to-text
■ Podpora webhooks a RestAPI pro široké možnosti integrací
■ Identifikace volajícího podle dat z firemního CRM/ERP
■ Automatické směrování hovorů na základě dat o volajícím
■ Použitelnost jak pro příchozí hovory, tak pro hovory odchozí

Použití produktu: Atom ONE je výkonný nástroj pro zajištění prevence před kybernetickými útoky. Během několika desítek minut od aktivace je organizace schopná identifikovat bezpečnostní a provozní nedostatky svého IT prostředí a získat přehled o slabých
místech. Díky neustálé aktualizaci je připravená včas reagovat i na nové hrozby. Všechny sledované parametry se nacházejí na jednom místě (v jedné konzoli), takže je okamžitě zřejmé, na co se zaměřit a jak případné problémy odstranit. Organizace tak
nepotřebuje provozovat několik robustních nástrojů.
Popis produktu: Atom ONE je cloudová služba poskytující na jednom místě přehled
o provozních a bezpečnostních parametrech IT prostředí. Zajišťuje sběr a analýzu bezpečnostních událostí a doporučuje preventivní kroky pro předcházení kybernetickým
útokům. Sledují se parametry ve čtyřech oblastech – provoz, bezpečnost, kapacita
a dostupnost – každá z kategorií je odpovídajícím způsobem hodnocená a ve všech
ihned uživatel vidí, v čem je problém a jak ho řešit, a to napříč cloudovým i on-premise
prostředím.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Centrální dashboard s vyhodnocením stavu prostředí pomocí celkového skóre
organizace
■ Doporučení na úpravy prostředí přehledně ve čtyřech kategoriích
■ Identifikace závažnosti zjištění a doporučení na odstranění nedostatků
■ Škálovatelnost
■ Rychlost nasazení v řádu minut
■ Aktuálnost
■ Okolo 350 detekčních pravidel
■ Vyhodnocení i hybridních prostředí
Cena (bez DPH): od 399 eur měsíčně

Záruka: SLA 99,9 %
Cena (bez DPH): Jde o součást licence Kontaktní centrum IPEX
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