
Klasična telefonija
Osnovna funkcionalnost 

klicnih centrov

Email | SMS | Fax
Proširene mogućnosti

klicni center

.
Videotelefonija
enostaven način za

videotelefonija

Kontaktni center ii7 Suite
Racunalniško podprta telefonija 
za sodobne komunikacije

Kontaktni centri se danes soočajo s povpraševanjem po storitvah multimedijskih vsebin. Stranke 
pričakujejo, da se bo osnovna funkcionalnost klicnih centrov – klasična telefonija – razširila tudi na 
sprejem in obdelavo elektronske pošte, SMS in FAX sporočil, videotelefonije ter spletnih klepetal-
nic. Kontaktni center ii7 Suite omogoča konsolidacijo slednjih tehnologij ter njihovo povezavo
z operativnim okoljem. Prilagodljivost, zanesljivost in zmogljivost sistema ii7 Suite so lastnosti, ki 
bodo pripomogle k dvigu ravni kakovosti in učinkovitosti vašega kontaktnega centra, zato je ii7 
Suite je vodilni produkt na področju kontaktnih centrov.
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Podjetje ZASLON TELECOM nenehno razvija nove, 
tehnološko najzahtevnejše rešitve na področjih dokument-
nih, sporočilnih, CTI in glasovnih
sistemov ter na ostalih področjih, ki so povezani z informaci-
jskimi tehnologijami. Globalni programski produkti, zavidlji-
va referenčna lista in
povezava z nekaterimi domačimi ter tujimi strateškimi 
poslovnimi partnerji, podjetje ZASLON TELECOM danes 
suvereno postavljajo na vodilno
mesto v Sloveniji na podrocju razvoja CTI, Voice in VoIP 
produktov. ZASLON TELECOM je hitro rastoče podjetje z 
ambicijami postati globalno
razvojno podjetje na področju informacijskih tehnologij.

Programski produkt ii7 Suite je zastavljen zelo 
široko in povsem modularno. Uporaba najsodobne-
jših razvojnih orodij in tehnologij
botruje visokemu nivoju stabilnosti in ponuja enos-
tavno povezljivost z različnimi telekomunikacijskimi 
sistemi. 

Arhitekturno je organiziran po modelu odjemalec – 
strežnik, kar omogoča mrežno uporabo tudi v velikih 
sistemih. 
Naše rešitve na podrocjih kontaktnih centrov upora-
blja že vec kot 200 največjih slovenskih in drugih 
evropskih, hrvaških ter ruskih podjetij. Z našo pomoč-
jo boste razmišljanja o konkurenčnosti prenesli na 
konkurenco.

Vse dodatne informacije dobite na spletni strani: 
www.zaslon-telecom.si ali po telefonu (01) 563 43 30, kjer 
vam bomo svetovali najprimernejšo rešitev za potrebe vašega 
podjetja.

www.zaslon-telecom.siPOIŠČI NAS  NA

› sprejem in obdelava klicev v čakalni vrsti
› napreden sistem razvrščanja klicev
› prikaz zgodovine predhodnih pogovorov še 
pred sprejemom klica
› možnost uporabe povratnih klicev
› baza znanja
› večnivojski uporabniški dostop
› snemanje telefonskih pogovorov
› delo iz oddaljenih lokacij (npr. od doma)
› povezljivost s tretjimi sistemi
› statistika in poročila

FUNKCIONALNOSTI


