Telephone Bank

تلفنبانک هوشمند
اهرٍزُ یکی از راّْای ًَیي برای ارائِ خذهات استفادُ از تلفي باًک ّای َّضوٌذ هی باضذ .ایي سیستن ّا بِ دلیل ایٌکِ ًیاز بِ
ّیچ گًَِ آهَزش جاًبی ٍ یا برًاهِ خاصی برای استفادُ ًذارًذ هَرد تَجِ تواهی الطار جاهعِ لرار گرفتِ است  .اها پیص از ایي
بذلیل ّسیٌِ بسیار باالی ایي سیستن ّا تٌْا هَسسات ٍ ضرکت ّای بسرگ ٍ ّوچٌیي باًک ّا الذام بِ راُ اًذازی ایٌگًَِ

خذهات هی ًوَدًذ .اها ضرکت یگاًِ ارتباطات پیطرٍ با بْرُ گیری از تکٌَلَشی ّای ًَیي رٍز تَاًستِ است تا ّسیٌِ تَلیذ ٍ
اجرای ایٌگًَِ خذهات را برای ضرکت ّا ٍ سازهاًْا بِ حذالل رساًذ ٍ در همابل ّر گًَِ خذهاتی را کِ هَرد ًیاز ضرکت ّا ٍ

سازهاًْا باضذ را بطَر کاهل راُ اًذازی ًوایذ.
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مزایای استفاده از تلفنبانک هوشمند:
استریسک  Asteriskهحبَ ب تریي سیستن تلفٌی کذباز است ،عالٍُ بر کابرد ّای رایج آى ،ضوا هی تَاًیذ با برًاهِ ًَیسی بر رٍی
آى ّر آًچِ کِ از یک سیستن تلفٌی را اًتظار داریذ ،بر آٍردُ سازیذ .هاًٌذ ساخت تلفي گَیای َّضوٌذ ،تلفٌباًک ،برًاهِ ّای
هًَیتَریٌگ ٍ ًظارتی برای استریسک ٍ ّر برًاهِ دیگری کِ هذ ًظر ضواست .بطَر کلی ایي سیستن هی تَاًذ بِ دیتابیس ّای
داخلی سازهاى از طریك ٍب سرٍیس ٍ یا ّر اهکاى دیگر هتصل ضذُ ٍ اطالعات هَرد درخَاست را از دیتابیس دریافت کردُ ٍ بِ
کاربر تلفٌی اعالم ًوایذ ٍ یا ّوچٌیي هی تَاًذ بصَرت هعکَس عول ًوَدُ ٍ اطالعات را از کاربر دریافت کردُ ٍ در سیستن
اطالعاتی (دیتابیس) داخل سازهاى درج ًوایذ.
از آًجائیکِ اهکاى برًاهِ ًَیسی برٍی ایي سیستن ٍجَد دارد ّیچگًَِ هحذٍدیتی برای ایجاد سیستن ّای تلفٌی َّضوٌذ ٍجَد
ًذارد .از جولِ سیستن ّای عوَهی کِ هی تَاى بِ آى اضارُ ًوَد


سیستن پرسص ٍ پاسخ تلفٌی



سیستن دریافت ٍ رسیذگی ضکایات



سیستن اعالم بذّی ٍ یا هاًذُ حساب



سیستن اعالم خرابی



سیستن ًظرسٌجی تلفٌی



سیستن هطاٍرُ تلفٌی



صٌذٍق صَتی



هٌَی  IVRکاهال پیطرفتِ



هطاّذُ لبَض



اعالم کذ رّگیری



ارسال رسیذ ٍ یا کذ رّگیری بصَرت پیاهک بِ هَبایل کاربراى



ارسال ّر گًَِ گسارش درخَاستی کاربر بصَرت فکس ٍ بِ ضوارُ فکس اًتخابی کاربر



اهکاى ایجاد یک پٌل تحت ٍب پیطرفتِ برای هذیریت برًاهِ



ٍ بی ًْایت اهکاى دیگر در صَرتیکِ ضوا ًیاز داضتِ باضیذ....
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