
  

 

 

 Smart Call چیست؟ 

SmartCall روي بر ارائه قابل اي حرفه تلفن افزار نرم یک Microsoft Dynamics CRM این باشد. می 

 براي pop up نمایش صفحه خروجی، و ورودي هاي تماس کنترل کلیک، یک اشاره با گیري شماره افزار، نرم

و VOIP تلفنی هاي سیستم با سازگار افزار نرم این کند. می فراهم را ... و ها رکورد جستجو تماس، ثبت

Panasonic  داراي(قابلیت CTI) و پروتکل TAPI .می باشد 

 قابلیت ها:ویژگی ها و 

 یکپارچه سیستم تلفن با  قوي ترین نرم افزار اتصالMicrosoft dynamics CRM با در ایران 

 قابلیت چند زبانه بودن

  کامالDynamic  

 و تمامی سانترال هاي بر پایه  اتصال مایکروسافت داینامیک سی آر ام به سانترال هاي پاناسونیک

Asterisk  :مانندElastix ،FreePBX  



  

 

 

 نمایش اطالعات شخص تماس گیرنده قبل از پاسخگویی 

  خصوصی سازي نحوه نمایش اطالعات و امکان انتخاب نوع اطالعات قابل نمایش بر اساس اطالعات فرم

 تنها با چند کلیک CRMموجود در 

  نمایش اطالعات بر اساسSQL Query خاص 

 امکان ثبت خودکار تماس ها در CRM به همراه اطالعات زمان، تاریخ و مدت زمان تماس 

  ،خروجی و بی پاسخ در نرم افزارنمایش تماس هاي ورودي 

 داراي دفترچه تلفن خصوصی بر روي سیستم هر کاربر 

 جستجو کامل درCRM  از طریق نرم افزار 

  نمایش فرم میانی جهت افزایش سرعت در ثبت اطالعات تماس بدون نیاز به باز کردنCRM  

 ماره گیري از طریق تلفنتماس خودکار با مشتریان تنها با یک کلیک در نرم افزار بدون نیاز به ش 

 فرصت هاي فروش و پرونده ها نمایش سابقه تماس ها ، 

  امکان ثبتCase  و Opportunity 

  امکان افزودن شنود مکالمات ضبط شده به تماس هاي تلفنی ثبت شده درCRM  در سیستم هاي

Asterisk Base  

 امکان اتصال به سرویس هاي جدید 

  امکان ارائه سرویس به سایرCRM  ها 

 کان سفارشی سازي توسط کیان )ام امکان ساخت فرم هاي جدید براي افزایش سرعت پاسخگویی

 براي استفاده هاي خاص(پردازهوشمند 

  و اطالع رسانی بورس و .... 111امکان افزودن پایگاه دانش صوتی مانند مراکز اطالع رسانی مثل 

 قابلیت استفاده کامال مجزا و خاص براي هرOU در سیستم 

 امکان اتصال به سرویس هاي  Asterisk Bas   

 دامکان اتصال به سرویس هاس تلفنی از طریق پروتکل استاندار Tapi 

  نمایش اطالعات در حین تماس کامالDynamic و انتخابی می باشد 

 امکان افزودن شماره به لیست مشتریان قدیمی 



  

 

 

 هانمودار و گزارشات در بکارگیري و تحلیل جهت اطالعات آوري گرد 

  براي مراکز تماس شرکت هاي حمل و نقلو انواع امکانات امکان افزودن نقشه گوگل 

 گردد؟ می پیشنهاد SmartCall  از استفاده چرا

 درصد 05میزان  به حداقل وري، بهره افزایش 

 افزار نرم از آمده دست به هاي داده توسط ارائه قابل نمودارهاي به توجه با مدیریت کنترل افزایش 

 خروجی و ورودي هاي تماس براي وري بهره افزایش 

 افزار نرم روي بر ارائه قابل امکان تنها Microsoft Dynamics CRM سیستم از استفاده جهت 

 هاي تلفنی

 اسخگویی بسیار باال و تکمیل فرم هاي سفارشی سازي شده بر اساس نیاز هر سازمانسرعت پ 

 نهادي امکان پذیر می باشدشلذا هر گونه گسترش و پی ،تولید توسط تیم فنی بومی.  

  پشتیبانی کامل از نرم افزار 

 


