
Bančništvo
stanja na računih, obrestne mere, 

tečaji, naročila čekov, ...

Mobilna telefonija
stanje na računu, 

polnjenje računa, ...

.
Zdravstvo

rezultati testov, naročanje bolnikov, 
urniki, uradne ure, ...

Interaktivni odzivnik 
v naprej posnete glasovne 
informacije na osnovi izbir klicatelja

Interaktivni odzivnik je naprava (računalnik + glasovni kartični vmesniki + programska oprema), 
priključena na telefonske linije (poljubno število), ki klicateljem omogoča, da prek telefonskega 
aparata pridobijo željene informacije v obliki glasovnih sporočil. Do željene informacije klicatelji 
pridejo prek glasovne menujske strukture (na primer: “Za informacije o proizvodih pritisnite 1, za 

cenike pritisnite 2, za uradne ure 3,...”), ki je lahko poljubno oblikovana..



ZASLON TELECOM d.o.o.
Brnciceva 13
SI - 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel +386 (0) 1 563 43 30
Fax +386 (0) 1 563 43 40
www.zaslon-telecom.si

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.

Komu je namenjen Interaktivni odzivnik?
Interaktivni odzivnik je namenjen podjetjem, ki želijo 
racionalizirati obveščanje svojih kupcev in strank prek 
sodobnih komunikacijskih poti (v nekaterih primerih lahko 
prevzame tudi do 80% klicev v podjetje). Interaktivni 
odzivnik je uporaben tudi tam, kjer želi podjetje na hiter, 
učinkovit in poceni način pridobiti nekatere podatke od 
svojih strank (stanje števcev, razna naročila, ...).

Kje se lahko uporablja Interaktivni odzivnik?
Interaktivni odzivnik se lahko uporablja na naslednjih 
področjih:
  › Bančništvo: stanja na računih, obrestne mere, tečaji, 
naročila čekov, ...
  › Mobilna telefonija: stanje na računu, polnjenje računa, ...
  › Zavarovalništvo: potrditev kritja, zahtevki za povrnitev 
škode, asistenca, ...
  › Izobraževanje: prijava na izpit, pregled ocen, ...
  › Zdravstvo: rezultati testov, naročanje bolnikov, urniki, 
uradne ure, ...
  › Loterija: rezultati iger na srečo, naročila kompletov, ...
  › Splošno: ceniki, ponudbe, uradne ure, interne številke, ...

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

www.zaslon-telecom.siPOIŠČI NAS  NA

DARS, Ljubljana: Glasovna postaja (informacije o 
stanju na slovenskih cestah) - 080 22 44
Debitel d.d., Ljubljana: Odzivnik za sporočanje 
mesečne porabe - 041 400 160
Elektro Ljubljana d.o.o., Ljubljana: Vnos stanja 
števcev - 01 430 42 70
Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana: Teledom 
(opravljanje bančnih storitev) - 080 15 85
SKB Banka d.d., Ljubljana: Tecajnica - 080 15 14
UniCredit Banka Slovenija d.d., Ljubljana: Kontofon 
(opravljanje bančnih storitev) - 01 587 68 88
ZZZS, Ljubljana: Splošne informacije - 01 307 73 00

IZBRANA REFERENČNA LISTA


