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U
ác chuẩn truyền thông
-

Hỗ trợ VoI – H323/SIP/MGCP/IAX

-

Hỗ trợ ST

2

– ISDN/SS7/CAS/R2 (Optional)

hả năng định tuyến

TVCTI Cung cấp một khả năng định tuyến các cuộc gọi đến mềm dẻo, thông
minh, dựa trên sự kết hợp inh hoạt của các ựa chọn định tuyến

ịnh tuyến theo nguồn/ đích
Routing)

Source/Destination –based

guồn gốc (số máy chủ gọi, địa chỉ nguồn, định danh khách hàng ) và đích
gọi (số máy bị gọi, địa chỉ đích ) của cuộc gọi đƣợc xem xét trong quá
trình xử lý định tuyến

ịnh tuyến theo thời gian Time-based Routing)
gày trong tuần, ngày ễ và các ngày đặc biệt theo ịch định trƣớc và thời
điểm trong ngày của cuộc gọi đến đƣợc xem xét cho quá trình xử lý định
tuyến

ịnh tuyến theo nhóm

roup-based Routing)

Cuộc gọi có thể đƣợc định tuyến đến nhóm các giao dịch viên có cùng một
chức năng nghiệp v (ACD group) Việc phân phối cuộc gọi trong nhóm có
thể đƣợc thực hiện theo các phƣơng thức:
- Công bằng: cuộc gọi mới sẽ đƣợc định tuyến đến giao dịch viên có thời
gian rỗi âu nhất
- Trƣợt quay vòng: cuộc gọi mới đƣợc địch tuyến đến giao dịch viên sẵn
sàng đầu tiên theo theo thứ tự quay vòng
- Trƣợt tuyến tính: cuộc gọi mới đƣợc địch tuyến đến giao dịch viên sẵn
sàng đầu tiên theo theo thứ tự từ thấp đến cao

ịnh tuyến theo kỹ năng Skill-based Routing)
Cho phép phân oại các cuộc gọi với các yêu cầu khác nhau và phân phối
đến giao dịch viên có kỹ năng phù hợp nhất
Có khả năng định nghĩa nhiều kỹ năng và các cấp độ kỹ năng khác nhau

ịnh tuyến theo “giá trị khách hàng”
Định tuyến theo “giá trị khách hàng”
tuyến:

ustomer Value Routing)

ấy các thông tin sau àm căn cứ định

- Thông tin cuộc gọi (ca information): chủ gọi, bị gọi, thông số hàng chờ
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- Dữ iệu hiệu năng hệ thống (performance data): tỷ ệ cuộc gọi ỡ, thời
gian chờ trung bình, số cuộc gọi trên hàng chờ, thời gian chờ ƣớc tính,
thời gian chờ âu nhất trên hàng chờ, mức ph c v
-

ịch thời gian (schedu e) : ngày và giờ

- Các truy vấn cơ sở dữ iệu (Database Queries): các thông tin về khách
hàng đƣợc truy xuất từ cơ sở dữ iệu thông qua giao diện ODBC (Open
Database Connection).
Kết quả của quá trình định tuyến theo “giá trị khách hàng” à chỉ ra một
kiểu cuộc gọi cho cuộc gọi đến và cuộc gọi sẽ đƣợc tiếp t c xử lý theo các
thuật toán định tuyến theo kỹ năng

ặt trƣớc giao dịch viên Agent Reserving)
Để đẩy nhanh quá trình định tuyến, có thể định trƣớc các giao dịch viên c
thể tƣơng ứng cho một số các kiểu cuộc gọi

ịnh tuyến theo ứng dụng ngoài (Host-routing)
Định tuyến theo ứng d ng ngoài cho phép kiểu cuộc gọi đƣợc xác định bởi
một ứng d ng ngoài căn cứ vào các thông tin cuộc gọi

ịnh tuyến theo VR

VR routing)

Định tuyến theo các hệ thống tƣơng tác bằng giọng nói IVR (Interactive
Voice Respond) ngoài, cho phép các kiểu cuộc gọi đƣợc xác định bởi kết quả
của tƣơng tác giữa ngƣời gọi với hệ thống IVR

ịnh tuyến trên mạng

etworking)

Cho phép iên kết nhiều trung tâm ACD tƣơng tác với sự phân tải hợp lý
trên toàn mạng với hai phƣơng thức định tuyến cơ bản:
- Đến trung tâm có hiệu suất tốt nhất (best perfoming site)
- Đến trung tâm theo thứ tự ƣu tiên (prefered site)
- Các cuộc gọi đến khi đó có thể đƣợc xử lý nhƣ bởi một trung tâm duy
nhất

Thông báo và nhạc chờ
Các thông báo và bản nhạc chờ có thể đƣợc sử d ng trong quá trình định
tuyến hiều thông báo và nhạc chờ có thể đƣợc sử d ng trong quá trình xử
lý một cuộc gọi và nhiều cuộc gọi có thể đƣợc kết nối đồng thời với một
thông báo và nhạc chờ

Thông tin cuộc gọi
Thông tin về cuộc gọi có thể đƣợc cập nhật ở mỗi bƣớc định tuyến và đƣợc
chuyển đi cùng với cuộc gọi từ giao dịch viên này đến giao dịch viên khác

ức ƣu tiên của cuộc gọi
ỗi cuộc gọi đƣợc gắn một mức ƣu tiên khi đƣợc tiếp nhận bởi hệ thống,
mức ƣu tiên này có thể đƣợc tăng cấp theo thời gian chờ trên hàng chờ
Confidential

Page 4

12/07/2010

CallCenter Specifications

1.3

Liên Hoa Co., Ltd (www.lotus-asia.net)

hức năng điện thoại

ăng nhập/ thoát

ogin/ ogout)

Giao dịch viên/ giám sát viên có thể sử d ng một mã số định danh (ID) để
đăng nhập hệ thống tại một máy điện thoại bất kỳ khi bắt đầu phiên àm
việc của mình và thoát khỏi hệ thống khi kết thúc phiên àm việc

Sẵn sàng/ không sẵn sàng Available/ Unavailable)
Giao dịch viên/ giám sát viên có thể kích hoạt chế độ sẵn sàng hay không
sẵn sàng tiếp nhận cuộc gọi sau khi đã đăng nhập hệ thống

àm việc Work)
Giao dịch viên/Giám sát viên có thể đƣợc kích hoạt chế độ này để thực hiện
các công việc cần thiết sau khi xử lý mỗi cuộc gọi (ghi chép, cập nhật) Chế
độ này có thể đƣợc tự động kích hoạt sau mỗi cuộc gọi và tự động chuyển
sang chế độ sẵn sàng sau một khoảng thời gian định trƣớc

ết nối tự động Automatic

all

onnection)

Các cuộc gọi điện thoại có thể đƣợc kết nối tự động với máy điện thoại của
giao dịch viên/ giám sát viên có dùng headset mà giao dịch viên không cần
thực hiện một thao tác bất kỳ nào Giao dịch viên/ giám sát viên có thể
đƣợc nghe một tín hiệu đặc biệt hay một thông báo về nguồn gốc cuộc gọi
(Audib e Source ID) trƣớc khi cuộc gọi đƣợc kết nối

gừng phục vụ Service out)
áy điện thoại của giao dịch viên/ giám sát viên không trả ời cuộc gọi đến
sau một thời gian nhất định sẽ có thể đƣợc tự động đƣa về trạng thái không
sẵn sàng tiếp nhận cuộc gọi

Thông số hàng chờ
àn hình máy điện thoại của giao dịch viên/ giám sát viên có thể hiển thị
các thông tin về trạng thái hoạt động của hệ thống và các cuộc gọi chờ

iám sát không báo trƣớc hoặc báo trƣớc
Giám sát viên có thể giám sát các cuộc gọi đang đƣợc xử lý bởi các giao
dịch viên từ máy điện thoại của mình Các cuộc gọi giám sát có thể đƣợc
báo trƣớc bằng một tín hiệu đặc biệt (tone) hoặc không có tín hiệu báo
trƣớc (si ent)

iều khiển chức năng giao dịch viên
Giám sát viên có thể điều khiển một số chức năng của điện thoại giao dịch
viên từ máy điện thoại của mình nhƣ kích hoạt trạng thái sẵn sàng/ không
sẵn sàng, thoát khỏi hệ thống của một hay một nhóm giao dịch viên

1.4

hức năng E-mail

- Tích hợp sẵn chức năng định tuyến e-mai theo kỹ năng cho các tƣơng tác
e-mail. E-mai đƣợc đẩy (push) tới các ứng d ng của giao dịch viên dựa
trên các từ khóa hay c m từ tìm kiếm trong phần tiêu đề và nội dung eConfidential
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mai , sử d ng cùng một cơ chế định tuyến theo kỹ năng và hồ sơ giao dịch
viên nhƣ định tuyến các cuộc gọi thoại và các tƣơng tác khác
- Kết nối với các máy chủ e-mai ( icrosoft Exchange, otus Domino ) bằng
các giao thức POP3, IMAP4/SMNP (Internet Message Access Protocol 4/
Simple Mail Transfer Protocol). Có khả năng kết nối với 1 hoặc nhiều mai server.
- Cho phép tự động tạo ra và gửi các e-mai phúc đáp cá nhân trở ại ngƣời
gửi và tự ghi ại các dữ iệu quá khứ cho mỗi e-mai cho việc theo dõi đáp
ứng của giao dịch viên hay giám sát viên
- Các giám sát viên có thể giám sát thời gian thực và xem trƣớc các e-mail
trả ời khách hàng của các giao dịch viên
- Các chức năng e-mai và thống kê e-mai đƣợc tích hợp trong các phần
mềm máy tính cho giao dịch viên, giám sát viên và báo cáo

1.5

ộng tác Web

- Chức năng cộng tác web bao gồm các khả năng cho phép khách hàng kích
hoạt các yêu cầu nói chuyện trực tuyến (chat) hay gọi cho giao dịch viên
từ trang web tƣơng tác và định tuyến các cuộc gọi chat, tự động thiết ập
cuộc gọi đến khách hàng và định tuyến các cuộc gọi đến các giao dịch
viên sử d ng cùng một cơ chế định tuyến theo kỹ năng và hồ sơ giao dịch
viên nhƣ định tuyến các cuộc gọi thoại và các tƣơng tác khác
- Hệ thống thực hiện chức năng này thông qua kết nối với máy chủ Web của
Công ty. Cho phép tự động phát hiện các khả năng của trình duyệt của
khách hàng và đƣa ra các trang web tƣơng tác thích hợp nhất với trình
duyệt khách
- Các chức năng cộng tác web và thống kê cộng tác web đƣợc tích hợp trong
các phần mềm máy tính cho giao dịch viên, giám sát viên và tạo báo cáo

1.6 Dịch vụ gọi lại

allback)

- Dịch v gọi ại điều khiển việc thiết ập các cuộc gọi ra (outbound) theo
thời gian dựa trên những yêu cầu gọi ại (ca back)
hững yêu cầu gọi ại
có thể đƣợc thiết ập bởi các giao dịch viên hoặc giám sát viên để đáp ứng
với các cuộc gọi ỡ hoặc chƣa đƣợc trả ời thỏa đáng
hững yêu cầu gọi
ại cũng có thể đƣợc nhập vào tuần tự từ các fi e (text) soạn thảo trƣớc
chẳng hạn cho một chiến dịch điều tra, trƣng cầu ý kiến khách hàng
- Tại thời điểm yêu cầu, dịch v gọi ại sẽ gửi một thông báo đến màn hình
máy tính của giao dịch viên và nếu đƣợc chấp thuận, hệ thống sẽ thiết ập
cuộc gọi và kết nối tới giao dịch viên
- Các chức năng gọi ại và thống kê gọi ại đƣợc tích hợp trong các phần
mềm máy tính của giao dịch viên, giám sát viên và tạo báo cáo.
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hức năng giao dịch viên trên máy tính

- Các chức năng giao dịch viên trên máy tính đƣợc thực hiện với phần mềm
Agent hoặc thông qua trình duyệt web
- Giao dịch viên có thể thực hiện các thao tác sau:
- Các thao tác xử lý cuộc gọi (thoại, ca back, e-mai , chat), đăng nhập/
thoát khỏi hệ thống (các phƣơng tiện điện thoại, e-mai , chat), kích hoạt
các trạng thái giao dịch viên (sẵn sàng/ không sẵn sàng/ àm việc) Các
chức năng điện thoại trên máy tính (CTI- Computer Telephony
Intergration) nhƣ quay số, nhấc / đặt máy, chuyển thoại, tham vấn, hội
nghị đều có thể thực hiện đƣợc.
- Xem thông tin chi tiết và các thống kê tổng kết về các cuộc gọi đang và
đã đƣợc xử ý và các thông số hàng chờ
- Gửi các bản tin đến các giao dịch viên hay giám sát viên khác

1.8

hức năng giám sát viên trên máy tính

Các chức năng giám sát viên trên máy tính đƣợc thực hiện với phần mềm
Supervisor.
Giám sát viên có thể thực hiện tất cả các chức năng nhƣ của giao dịch viên,
đồng thời, có thể thực hiện việc giám sát trạng thái hoạt động của các giao
dịch viên và các cuộc gọi đến hệ thống, bao gồm:
- Giám sát thông tin chi tiết theo thời gian thực và tổng kết của các cuộc
gọi trên hàng chờ
- Giám sát trạng thái àm việc và các thông số hiệu năng của các giao dịch
viên và nhóm.
- Giám sát các thông số thống kê về các kiểu cuộc gọi, nhóm ACD và hệ
thống
- Điều khiển chức năng giao dịch viên nhƣ cho thoát khỏi hệ thống, đặt
trạng thái sẵn sàng, không sẵn sàng, àm việc
- Định hƣớng các cuộc gọi trên hàng chờ cho mình hoặc các giao dịch viên
thích hợp
- Giám sát các tƣơng tác chat và e-mai của các giao dịch viên

1.9

hức năng quản trị

Các chức năng quản trị, đặt cấu hình hệ thống đƣợc thực hiện trên phần
mềm bao gồm:
- Đặt cấu hình giao dịch viên, giám sát viên và quản trị viên bao gồm cả hồ
sơ kỹ năng, quyền hạn, phòng ban và các thông tin cá nhân
- Đặt các thông số hệ thống nhƣ phƣơng thức định tuyến, thống kê, cảnh
báo...
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- Cấu hình định tuyến, phân oại các kiểu cuộc gọi, định các yêu cầu kỹ
năng cho các cuộc gọi thoại, ca back, e-mail, chat.
- Cài đặt các thuộc tính cho các ứng d ng máy tính của giao dịch viên/
giám sát viên
- Cấu hình kết nối mạng

1.10

hức năng báo cáo

Các chức năng báo cáo bao gồm:
- Tạo các báo cáo theo chuẩn khoảng 15 phút, hàng ngày, hàng tuần, hàng
tháng theo giao dịch viên, kiểu cuộc gọi (dịch v ), nguồn/ đích gọi, nhóm
trung kế
- Kết xuất báo cáo ra màn hình máy tính, fi e hoặc máy in
- Đặt ịch báo cáo để tạo ra và kết xuất báo cáo tự động
- Các báo cáo chuẩn dựa trên dữ iệu thống kê cho từng khoảng thời gian
15 phút.
- Báo cáo theo cuộc gọi (ca by ca ) dựa trên dữ iệu mỗi cuộc gọi
- Bên cạnh các báo cáo chuẩn, có thể tạo ra các báo cáo theo yêu cầu
- Cho phép kết xuất các báo cáo dƣới dạng đồ thị
- Trong trƣờng hợp kết nối mạng, các báo cáo có thể đƣợc tạo ra trên cơ sở
thống kê của nhiều trung tâm trên mạng

1.11

hức năng mô phỏng hệ thống

gƣời quản trị có thể sử d ng công c phần mềm để mô phỏng hoạt động
của hệ thống, tìm ra cấu hình tối ƣu và đƣa vào áp d ng
-

ô phỏng các hiệu ứng có thể gây ra bởi các yếu tố bên ngoài nhƣ tải rất
ớn hoặc các hành vi khác nhau của ngƣời gọi đến

-

ô phỏng các hiệu ứng khi thêm các kỹ năng cho các giao dịch viên

-

ô phỏng các hiệu ứng khi điều chỉnh ịch àm việc của các giao dịch viên

1.12 Truyền tải thông tin hoạt động của hệ thống
Thông tin về hoạt động của hệ thống có thể đƣợc truyền tải đến các đầu ra
hiển thị theo thời gian thực, với các uật và điều kiện thống kê để giám sát
hoạt động của trung tâm, nhận các cảnh báo hay thông tin khẩn cấp mọi
úc, mọi nơi Cho phép truyền tải thông tin đến nhiểu thiết bị ra nhƣ:
- Các bảng chữ điện tử
- Các máy tính để bàn
- Các thiết bị hỗ trợ WA /S S nhƣ điện thoại di động, thiết bị hỗ trợ số cá
nhân PDA (Personal Digital Assistants)

Confidential

Page 8

12/07/2010

CallCenter Specifications

Liên Hoa Co., Ltd (www.lotus-asia.net)

- Các địa chỉ e-mail
- Các hệ quản trị mạng SNMP (Simple Network Management Protocol).

1.13

ác giao diện mở

Hệ thống cần cung cấp các giao diện mở cho ập trình ứng d ng A I
(Application Programming Interface) cho phép tích hợp với các ứng d ng
ngoài, bao gồm:
- Giao diện trao đổi dữ iệu động - DDE (Dynamic Data Exchange): cung
cấp các thông tin cuộc gọi cho ứng d ng trên máy tính của giao dịch viên
(ví d cho hiển thị các thông tin cá nhân của khách hàng)
- Giao diện kết nối cơ sở dữ iệu mở ODBC (Open Database Connectivity):
cung cấp các dữ iệu cho các ứng d ng thống kê, báo cáo ngoài
- Giao diện ập trình IVR A I: cung cấp các dữ iệu cuộc gọi, thông tin trạng
thái giao dịch viên, hệ thống đến các hệ thống IVR ngoài và tiếp nhận các
quyết định định tuyến từ các hệ thống IVR đó
- Các module định tuyến ngoài (Custom Routing): cho phép các quyết định
định tuyến từ bên ngoài thông qua các mođun định tuyến (D ), (.SO).

1.14

ộ sẵn sàng

Độ sẵn sàng của hệ thống cần đƣợc đảm bảo với các cấu trúc dự phòng
nóng (hot-standby) điều khiển, cấp nguồn, thiết bị ƣu trữ dữ iệu, cấu trúc
mođun, khả năng phân tán của các thành phần phần cứng, phần mềm

1.15

ăng lực xử lý

ệ thống độc lập
Số giao dịch viên hoạt động tối đa

500

Số giao dịch viên cấu hình đƣợc tối đa

1000

Số kỹ năng tối đa cho một giao dịch viên

100

Số trình độ cho mỗi kỹ năng

5

Số mức ƣu tiên kỹ năng

5

Số tiêu chí định tuyến tối đa cho một cuộc 100
gọi
Số bƣớc định tuyến tối đa cho hệ thống

15,000

Số mức ƣu tiên cuộc gọi

99

Số kỹ năng tối đa cho cả hệ thống

1000

Số giám sát viên tối đa

200

Số kiểu cuộc gọi ( oại dịch v ) tối đa

1000

Số cuộc gọi có thể đƣợc xử lý trong giờ 10,000
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bận (BHCA)

ệ thống nối mạng
Số trạm tối đa

25

Số giao dịch viên hoạt động tối đa mỗi 500
trạm
Số giao dịch viên hoạt động tối đa toàn 10,000
mạng
Số giao dịch viên cấu hình đƣợc mỗi trạm

1000

Số giao dịch viên cấu hình đƣợc toàn 25,000
mạng
Số cuộc gọi có thể đƣợc xử lý trong giờ 250,000
bận (BHCA) trên toàn mạng

2. TƢƠ
2.1

TÁ

Á

Ứ

T OẠ

VR

hức năng chính

- Hệ thống cung cấp công c phát triển ứng d
kịch bản- tiến trình xử lý cuộc gọi theo kiểu
nhanh chóng cập nhật cấu hình ph c v , cung
động mới cho khách hàng và công c cho việc
các động cơ tiếng nói

ng với khả năng xây dựng
ƣu đồ trực quan, cho phép
cấp các dịch v thông tin tự
ghi âm, xử lý âm thanh cho

- Hệ thống IVR đƣợc tổ chức thành một hay nhiều đơn vị theo cấu hình +1
( đơn vị hoạt động, 1 đơn vị dự phòng)
ỗi đơn vị IVR hỗ trợ đến 120
kênh truy cập đồng thời, có thể đƣợc bố trí tập trung hay phân tán trên
mạng nhƣng đƣợc quản ý, cập nhật chƣơng trình, giám sát hoạt động tập
trung.

2.2 Các tính năng khác
ội thoại tƣơng tác
Hệ thống cung cấp các khả năng hội thoại tƣơng tác với ngƣời gọi bằng:
- Tín hiệu DT F (các ựa chọn sau khi đã quay số dịch v
hàng)
-

hận dạng tiếng nói với các chữ số

-

hận dạng tiếng nói với một chữ cái

-

hận dạng tiếng nói iên t c

chăm sóc khách

huyển đổi văn bản – tiếng nói
Hệ thống cung cấp các khả năng chuyển đổi văn bản – tiếng nói cho các dữ
iệu:
-

Thời gian: ngày, giờ, tháng, năm, ngày trong tuần

-

Các con số, chuỗi số, chữ cái

-

Tiền tệ
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hức năng xử lý cuộc gọi
Hệ thống cung cấp các chức năng xử lý cuộc gọi hỗ trợ cho các hệ thống
ACD với các chức năng:
-

Chuyển cuộc gọi không điều kiện (un-screened)

Chuyển cuộc gọi có điều kiện (screened): khai thác viên sẵn sàng,
bận, rỗi, thời gian chờ, số cuộc chờ, độ ƣu tiên, mức ph c v
Chuyển cuộc gọi ra mạng ngoài (Outbound) thiết ập các kênh dịch v
tƣ vấn với các trung tâm khác,...
Gửi thông tin cuộc gọi (số máy, ngƣời gọi, thông tin truy cập) đến
màn hình C của khai thác viên
-

Thông báo ƣớc ƣợng thời gian chờ trên hàng chờ ACD

-

Chuyển cuộc gọi nhiều bƣớc khi không đƣợc trả ời

-

Thông báo/ ời chào cho hệ thống

-

hạc chờ cho hệ thống

hức năng fax
Hệ thống cung cấp các chức năng nhận và gửi fax bao gồm:
Hệ thống có khả năng nhận dạng định dạng fi e chuẩn nhƣ văn bản
( doc, rtf), bảng tính ( x s), kí tự ( txt), hình ảnh ( bmp, gif, ) và chuyển
thành bản fax để gửi đi
Fax theo nhu cầu (Fax on demand) Các bản fax đƣợc gửi tới ngƣời gọi
vào thời gian và số máy fax yêu cầu
Hỗ trợ 1 cuộc gọi (One ca Support/ Fax po ing) Các bản fax đƣợc
gửi đến ngƣời gọi trên cùng đƣờng dây đồng thời với cuộc gọi
Fax đến nhiều địa chỉ (mu tiaddress) Bản fax đƣợc gửi đến nhiều số
fax theo danh sách
Có thể nhận các bản fax vào, phân tích, ƣu trữ tại ổ cứng tại chỗ,
trên mạng hay gửi bản fax đến các địa chỉ emai

hức năng tin nhắn
Hệ thống cho phép các chức năng tin nhắn cho phép ngƣời gọi để ại các ời
nhắn và báo hiệu có tin nhắn cho các:
-

Hộp thƣ thoại cho hệ thống

-

Hộp thƣ thoại cho khai thác viên

hức năng báo cáo
Các báo cáo riêng của có thể đƣợc kết xuất bởi hệ thống IVR bao gồm:
-

Báo cáo theo ngƣời gọi

-

Báo cáo theo m c thông tin truy cập

-

Báo cáo theo cổng IVR

-

Báo cáo ƣu ƣợng theo thời gian (tối thiểu 15 phút)

-

Báo cáo chuyển cuộc gọi thành công/ không thành công

Các báo cáo có thể ở dạng bảng, đồ thị và có thể kết xuất ra màn hình, máy
in, fi e với các định dạng khác nhau, gửi đến các địa chỉ emai
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Các báo cáo có thể đƣợc kết xuất qua giao diện web hoặc thông qua giao
diện dữ iệu của IVR

iao diện dữ liệu
Hệ thống cũng cấp giao diện kết nối dữ iệu mở ODBC cho phép truy cập các
thông tin từ các hệ cơ sở dữ iệu ngoài sử d ng S Access, SQL Server,
Orac e, Sybase, DB/2 cho chức năng truy vấn dữ iệu khách hàng, chuyển
đổi văn bản – giọng nói, cập nhật dữ iệu thống kê hay các quá trình xử lý
khác.

iao diện giám sát thời gian thực
Thông tin hoạt động của từng cổng IVR cũng nhƣ toàn hệ thống đƣợc ghi ại
và cung cấp theo thời gian thực, hiển thị trên màn hình, qua giao diện Web

iao diện quản trị
Hệ thống cung cấp giao diện đồ họa trực quan cho phép quản lý cấu hình,
xây dựng ứng d ng IVR một cách trực quan và trực tuyến Các thông báo,
kịch bản, ƣu đồ xử ý cuộc gọi (ca f ow/ script) có thể đƣợc thay đổi theo
thời gian thực mà không cần phải khởi động ại IVR

3.
3.1

Á

SÁT

U

hức năng chính

Là thiết bị ghi âm đa phƣơng tiện, nó cho phép ghi âm và phát ại nội
dung của mọi hình thức tƣơng tác với khách hàng của giao dịch viên nhƣ
thoại, fax, emai hay các hình ảnh hiện trên màn hình máy tính
Đƣợc thiết kế với cấu trúc mở, hiệu năng cao, có khả mở rộng từ 4
cho đến hàng nghìn kênh ghi âm đồng thời, dung ƣợng ghi âm trực tuyến
(on- ine) có thể ên đến 15,000 giờ ghi âm
Có thể đƣợc ập cấu hình để ghi âm, giám sát thời gian thực, thu thập
thông tin truyền thông tập trung đồng thời cung cấp khả năng tìm kiếm và
phát ại thông tin tại chỗ hoặc qua A /WA , Intranet hay Internet

3.2 Các tính năng cơ bản
-

ăng ực xử ý, tính bảo mật và độ tin cậy cao.
Khả năng mở rộng các kênh ghi âm không hạn chế

Cấu trúc modu e cho phép nhiều ựa chọn và mở rộng cấu hình theo
yêu cầu
Tích hợp hoàn toàn các chức năng đánh giá chất ƣợng thông qua
phầm mềm
Hỗ trợ khả năng truy nhập thông qua WEB quá trình cài đặt và quản
lý đơn giản
Cấu hình ghi âm đa dạng có thể cho một khu vực, một bộ phận hay
cho toàn bộ trung tâm
Giao tiếp ứng d ng inh hoạt cho phép tích hợp với các ứng d ng của
khách hàng
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Quá trình ghi âm hoặc phát ại có thể đƣợc thực hiện theo các uật
định trƣớc và ựa chọn
-

Không cần thêm C hoặc Server

-

Cung cấp các công c khôi ph c và bảo dƣỡng từ xa

3.3

hức năng nghe lại

Cho phép phát ại thông tin thông qua mạng A hoặc WA với các đặc
điểm nổi bật sau:
Cho phép ngƣời sử d ng có thể tìm kiếm nhanh chóng thông tin theo
nhƣng tiêu chí đƣợc định nghĩa trƣớc hoặc các tiêu chuẩn có thể định nghĩa,
Kết quả tìm kiếm đƣợc hiển thị rõ ràng với đầy đủ thông tin yêu cầu Cửa số
tìm kiếm nhanh giúp ngƣời sử d ng tìm các cuộc gọi c thể theo thời gian
Cho phép ngƣời sử d ng dễ dàng phát ại các phiên giao dịch đã ựa
chọn bằng hình thức C ick chuột gƣời sử d ng cũng có thể nghe từng cuộc
gọi riêng ẻ hoặc phát ại ên đến 8 kênh đồng thời hiều ngƣời sử d ng có
thể đồng thời phát ại nhiều cuộc gọi.
Cung cấp khả năng nghe ại từ bất kỳ điện thoại nào, khi ngƣời dùng
không thể kết nối mạng bằng C

3.4

hức năng nghe lại trên Web

Cho phép ngƣời sử d ng có thể tìm kiếm và nghe ại thông tin dựa trên
trình duyệt Web (Brower) mà không cần phài cài đặt thềm bất cứ phần
mềm nào, gƣời dùng có thể truy nhập dữ iệu thông qua kết nối Web bảo
mật và thu thập thông tin của bất kỳ một cuộc gọi nào từ bất kỳ nơi đâu

3.5 Các thông số kỹ thuật
Số kênh và
tiện ghi âm

phƣơng

Đầu vào tƣơng tự

4 – 192 kênh

Đầu vào số

4 – 120 kênh MVTC
Hoặc 15 – 240 kênh PRI/PCM 30
Hoặc vừa ana og vừa số

Dung ƣợng ổ cứng sẵn 15,000 giờ ghi âm tiêu chuẩn
có
Thiết bị ƣu trữ ngoài

Disk Aray Storage (DAS),
Attached Storage (NAS)

Tín hiệu đầu vào

Tƣơng tự: cân bằng 1 – 200nV hoặc 10
– 2000 mV

Trở kháng

600 Ohm hoặc > 22 kOhm

Voice over IP (VoIP)

H323, SIP, RTP
PCM 30; PRI: E1 -ISDN / T1 -ISDN / T1
-RBS BRI ISDN EDSS 1, các giao thức
thuê bao số của các hãng khác nhau

Giao thức số
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Audio

Dải tần số

300 - 3400 Hz, +/- 3 dB

Tỷ ệ tính hiệu trên nhiễu > 42 dB (A)
<3%
Hệ số méo
hế độ hoạt động
én dữ iệu
Đồng bộ thời gian

iên

24, 32, 40 or 64 kBit/sec., hoặc 8
kBit/sec G.711 (A, U LAW), G.723.1,
G.729, GSM
NTP, RS 232, DCF 77,
GPS, IRIG B, IRIG E, HOPF,

ệ:
guyễn Trung Tín: 091.365.4857
Cty TNHH TH – VT LIÊN HOA
712 C T8, hƣờng 5, Quận Tân Bình
Điện thoại: 37128651
Fax: 39930967
Website: www.lotus-asia.net
Email: tin.nguyen@lotus-asia.net
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