ระบบ Contact Center เพื่องานพัฒนาการบริการลูกคา
Voxtron AgenTel Version 6.0
คุณสมบัติของโปรแกรม
AgenTel คือ โปรแกรมระบบศูนยบริการ
ขอมูลขาวสารและศูนยตอบรับทางโทรศัพท ที่ไดนําเอา
เทคโนโลยีดานการติดตอสื่อสารแบบเดิมๆ มาพัฒนาขึ้น
เพื่อใหทํางานรวมกับระบบฐานขอมูล, งานบริการลูกคา และ
งานบริหารบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับงาน
บริการลูกคาและงานลูกคาสัมพันธในองคกรธุรกิจปจจุบัน
เพราะระบบจะสามารถตอบสนองการบริการใหแกลกู คาได
ตลอดเวลา มีความรวดเร็วและความถูกตอง ทั้งยังชวยลด
คาใชจาย และสามารถเสริมสรางรายไดใหแกองคกรในระยะ
ยาวอีกดวย
ฟงกชั่นการทํางานสามารถตอบสนองทุกความ
ตองการของลูกคาไดทกุ ประเภท โดยเสียคาใชจายไมแพงมาก
เพราะ เปนซอฟตแวรทั้งหมดและคิดคาไลเซนสเพียงครั้งเดียว
ก็สามารถใชงานไดทุกฟงกชั่น ดังนี้
 การใหบริการขอมูลเสียงทางโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR)
 การรับฝากขอความ (Voice Mail)
 การบันทึกเสียงสนทนา (Voice Logger)
 จอรายงานทางสถิติแบบ Real-time (Wallboard)
 การรายงานผลทางสถิติ ใหผูบริหาร (Report)
 การขายสินคาและบริการอัตโนมัติ (Telemarketing)
 ประชุมทางไกลผานโทรศัพท (Voice Conferencing)
 ระบบรับสงขอความอัตโนมัติ (Unified Messaging)
นอกจากนี้ยังสามารถเรียกใช และเปลี่ยนแปลงลําดับ
ขั้นตอน หรือขอความตางๆ ใน Call Flow ไดตามความ
ตองการอยางงายดาย โดยไมใชการเขียนโปรแกรม
ราคา
 ชุดจริง : ราคาเริม่ ตน License ละ 2x,xxx บาท ตอ
พนักงานรับสาย 1 คน (ราคาไมรวม VAT และ คา
ติดตั้ง)
 ชุดทดลอง : ดาวโหลดฟรีที่เว็บไซต

System Requirements
 Computer capable of running
Win NT4.0/2000/XP/2003
 Compatible150 Different PBXs
 Analog, Digital, VoIP Universal
Site Reference
บริษัท บลิส-เทล จํากัด (มหาชน)
บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทย เควสท เฟรแกรนส เฟลเวอรส ฟูด - อินกรีเดียนส จํากัด
บริษัท ไออีซี บิซิเนสพารทเนอร จํากัด
บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร Help Desk System
กรมปาไม
บริษัท DTAC Contact Center by IEC
สถานทูต อเมริกา
บริษัท หลักทรัพยจดั การกองทุน บีที จํากัด
บริษัท สํานักขาว ไอ.เอ็น.เอ็น. จํากัด
ศูนยการแพทยเอราวัณ สํานักการแพทย
Generali Life Assurance(Thailand) Co., Ltd.
สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 199
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ฯลฯ..

ตัวแทนจําหนาย
บริษัท ที.เอส.อาร.-เทเลคอม ซีสเท็มส จํากัด
68/818 หมู 8 ซอยรัตนาธิเบศร 28 ถนนรัตนาธิเบศร
ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000.
โทรศัพท : 02 – 528- 0383
โทรสาร : 02 – 525- 4080
เว็บไซต : www.tsr.co.th

Wallboard

IVR Call Flow Design
หนาจอโปรแกรมหลัก
สําหรับการออกแบบทิศทาง
ของระบบโทรศัพทที่โทรเขา
มา คลายการเขียน Flow
Chart ไมตองเขียน
โปรแกรมใดๆ ติดตั้งที่
เครื่องแมขาย Server ที่
เดียว

Integrate Web Application

ระบบสามารถเลือกแสดง
หนาจอสถิติและสถานะของ
ระบบทั้งหมดไดแบบ Real
time ตามทีต่ องการ เชน
จํานวนสายที่หลุดไป .
เปอรเซ็นตการใหบริการ, การ
รอสาย ฯลฯ

Report
หนาจอโปรแกรมของ
พนักงานรับสาย Agent
โดยสามารถเชื่อมตอกับ
โปรแกรม CRM, ฐานขอมูล
เดิมที่ใชงานอยูและดึงขอมูล
ของลูกคาที่โทรเขามาขึ้นมา
บนหนาจอ ติดตั้งที่เครื่อง
ของ Agent ทุกคน

โปรแกรมสามรถสรางรายงาน
ใหกับผูบริหารอยางงายดาย
เปนไฟล HTML โดยสามารถ
เลือกทํารายงานตามขอมูล
ตางๆ ที่ตองการทั้งยังสามารถ
ตั้งเวลาใหทํารายงานและ
จัดสงใหแบบอัตโนมัติไดดวย

Popup new Fax
Popup new call
โปรแกรมจะแสดง หนาจอ
popup ขอมูลของลูกคาที่
โทรเขามา ไดแก เบอร
โทรศัพท, แผนกที่ตองการ
จะติดตอ, เวลารอสาย, และ
อื่นๆ ที่ลูกคากดตามเมนู
จาก call flow ที่ออกแบบไว

FAX Recieving faxes : skill based routing

 Mini Popup when
new FAX arrive
 Once accepted,
FAX document is
shown inside
agent client…

โปรแกรมจะแสดง ขอมูล
Mini Fax popup บน
หนาจอเพื่อแสดงขอมูล
ของแฟกซกอนทีจ่ ะ
เปดรับแฟกซ ทําใหไม
จําเปนตองพิมพเอกสาร
ออกมาเปนกระดาษ ชวย
ใหประหยัดคาใชจาย

Certificate

Monitor
Agent and Waiting monitor

10 July 2007

Page 25

ระบบสามารถบันทึกเวลา
การทํางานของพนักงาน
รับสายแตละคน และแสดง
สถานะ การทํางานของ
พนักงานแตละคน รวมถึงดู
สายโทรศัพทและอีเมลที่
กําลัง รอสายอยูในระบบได

ผลิตภัณฑของ VOXTRON
มีจําหนายมากกวา 30
ประเทศทั่วโลกและไดรับ
การรับรองจากบริษัทชั้นนํา
ของโลก ทางดาน
โทรคมนาคมอาทิ Alcatel,
Panasonic, Siemens, etc

