
Oprogramowanie CTI Solutions 
dla central telefonicznych

Grandstream UCM 61xx / 6510 PBX

Rozszerz mo¿liwoœci swojej centrali Grandstream: 
?zarz¹dzanie nagraniami rozmów
?aplikacja klienta CTI
?Contact Center / Call Center
?Statystyki po³¹czeñ
?zaawansowany IVR (zapowiedzi g³osowe)
?Billing 
?integracja z telefonami komórkowymi (nagrywanie + statystyki)

http://www.ctisolutions.pl

Oprogramowanie dla  Grandstream UCM 6xxx PBX
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Chromis REC
System zarz¹dzania nagraniami dla Grandstream UCM 6xxx PBX

Bezpieczne i funkcjonalne 
zarz¹dzanie nagraniami 
dla central Grandstream 
UCM61xx i UCM 6510

Chromis REC dla central Grandstream

Bezpieczeñstwo nagrañ

Jakoœæ nagrañ, odtwarzanie 

U¿ycie Chromis REC

Chromis REC to oprogramowanie pozwalaj¹ce na zarz¹dzanie nagraniami zbieranymi przez 
centralê Grandstream. Nagrania s¹ pobierane na serwer i przechowywane w zaszyfrowanych 
plikach Mp3. Oprogramowanie klienckie pozwala zalogowanym u¿ytkownikom na przeszukiwanie 
nagrañ, odtwarzanie lub ich kopiowanie zale¿nie od posiadanych uprawnieñ. Pojemnoœæ systemu 
uzale¿niona jest wy³acznie od dysków na serwerze. Aplikacja kliencka pozwala na zdaln¹ pracê z 
systemem w sieciach LAN/WAN. 
Chromis REC dodaje nowe 
mo¿liwoœci do istniej¹cego w 
centrali nagrywania rozmów: 
kompresjê do Mp3, szyfrowanie 
nagrañ, wyszukiwarkê nagrañ, 
zarz¹dzanie u¿ytkownikami z 
okreœlonymi uprawnieniami, 
komentowanie nagrañ.

Chromis REC szyfruje 
wszystkie nagrania w celu ich 
bezpiecznego przechowywania. 
Odtwarzanie nagrañ mo¿liwe jest 
wy³acznie przez uprawnionych do tego u¿ytkowników, podobnie jak kopiowanie nagrañ do 
niezaszyfrowanego formatu. Istnieje mo¿liwoœæ definiowania uprawnieñ u¿ytkowników do 
odtwarzania / kopiowania wszystkich linii, grup linii lub pojedynczej linii telefonicznej. Wszystkie 
dzia³ania zapisywane s¹ w logu systemowym niezbêdnym do audytu pracy serwera.

Domyœlnie rozmowy s¹ przechowywane w zaszyfrowanych plikach Mp3 tak by zapewniæ 
odpowiedni¹ jakoœ dzwiêku przy optymalnym wykorzystaniu przestrzeni dyskowej. Istniej mo¿liwoœæ 
przechowywania nagrañ w formacie bezstratnym WAV. 

W trakcie odtwarzania nagrañ istnieje mo¿liwoœæ dodawania komentarza do nagrañ oraz 
kategrii rozmowy (definiowalnej przez administratora systemu).

Chromis REC jest u¿ywany w wielu typach firm:
ürejestrowanie rozmów w dzia³ach obs³ugi klienta
ürejestrowanie rozmów dotycz¹cych zamówieñ w celu ewentualnego rozwi¹zywania sytuacji 

konfliktowych.
ürejestrowanie po³¹czeñ na numery alarmowe / helpdesk

üklient pracuj¹cy w œrodowisku Windows
ükompresja nagrañ do formatu Mp3
üdefiniowanie kryteriów nagrywania rozmów 

d la  ka¿de j  z  l in i i  (p rzychodz¹ce,  
wychodz¹ce)

üdefiniowanie kryteriów do pomijania nagrañ 
dla okreœlonych numerów 

üzapisywanie pe³nych informacji o rozmowie
übaza klientów, historia po³¹czeñ dla 

wybranego klienta
übrak limitu nagrañ (zale¿ne tylko od wielkoœci 

dysku HDD na serwerze)
üszyfrowanie rozmów
ükomentowanie/flagowanie rozmów
üwyszykiwanie nagrañ wg ró¿nych kryteriów
üstatystyki z po³¹czeñ
ülog z historii dzia³añ w programie
üzarz¹dznie u¿ytkownikami (administratorzy/ 

u¿ytkownicy - definiowanie uprawnieñ
üprzechodywanie informacji o po³¹czeniach w 

bazie danych MS SQL Server 2014
üeksport danych

ükomputer pracuj¹cy w œrodowisku Windows  
, min. 4 GB RAM, procesor Core Duo lub 
lepszy,karta sieciowa,Windows 7,8,10, 
2008,or 2012, .NET Framework 4.0 

üGrandstream UCM61xx / UCM6510 (z 
bie¿acym firmware)

üLicencja pozwala na u¿ywanie systemu na 
okreœlon¹ liczbê linii wewnêtrznych centrali 
Grandstream PBX bez limitu zdefiniowanych 
u¿ytkowników

Licencja

Wymagania

Funkcjonalnoœæ
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Gramma IVR
System automatycznych zapowiedzi (Interactive Voice Response)

Gramma IVR

Co zyskujemy stosuj¹c Gramma IVR?

System Gramma IVR to kompletne rozwi¹zanie programowe typu IVR (Interactive Voice 
Response) pracuj¹ce na ³¹czu SIP Trunk, które pozwala na automatyczn¹ i interaktywn¹ obs³ugê 
przychodz¹cych po³¹czeñ telefonicznych zgodnie z predefiniowanymi scenariuszami po³¹czeñ. 
Podstawowym zadaniem sytemu IVR jest odci¹¿enie operatorów, dziêki udzielaniu standardowych 
informacji oraz realizacji prostych zadañ. System Gramma IVR udziela odpowiedzi g³osowych za 
pomoc¹ wczeœniej przygotowanych nagrañ lub syntezatora mowy.

Automatyzacja obs³ugi po³¹czeñ przychodz¹cych
System IVR pozwala zautomatyzowaæ odbieranie po³¹czeñ przychodz¹cych -  klient nie musi 
oczekiwaæ na odebranie po³¹czenia przez pracownika firmy. Gramma IVR odbierze po³¹czenie po 
pierwszym sygnale, powita i poprowadzi przez przygotowany scenariusz, ³¹cz¹c z odpowiednim 
pracownikiem lub udzieli automatycznie wymaganych informacji.

Profesjonalny wizerunek naszej firmy
Dziêki zastosowaniu Gramma IVR dzwoni¹cy klient niezw³ocznie ³¹czy siê z profesjonalnym 
systemem, który kieruje go do odpowiednich osób bez zbêdnego oczekiwania i wielokrotnego 
t³umaczenia kolejnym pracownikom w jakiej sprawie dzwoni, skracaj¹c tym samym czas obs³ugi. 
Jesteœmy postrzegani jako profesjonalna firma.

Odci¹¿enie pracowników
Gramma IVR prze jmuje od pracowników koniecznoœæ odbierania te le fonów 
i ustalania z kim klient chce rozmawiaæ oraz w jakiej sprawie. To klient sam, korzystaj¹c 
z klawiatury telefonu, okreœl i  cel rozmowy a nastêpnie zostanie skierowany 
do odpowiedniego pracownika.

Wstêpne rozpoznanie potrzeb klienta
Dziêki mo¿liwoœci zdefiniowania w systemie 
Gramma IVR dowolnych menu mo¿emy w ³atwy 
sposób wstêpnie okreœliæ, w jakiej sprawie 
klient chce rozmawiaæ i szybko skierowaæ go 
do odpowiedniego pracownika.

£atwoœæ konfiguracji
Gramma IVR posiada graficzny edytor 
scenariuszy po³¹czeñ pozwalaj¹cy na szybkie 
dostosowanie programu do potrzeb firmy. 
Funkcje wyboru scenariusza pozwalaj¹ 
na u¿ywanie ró¿nych scenariuszy w zale¿noœci 
od dnia tygodnia, pory dnia czy numeru, 
z którego dzwoni klient.

Integracja z Naso CC 
Istnieje mo¿liwoœæ integracji z Naso CC i wyœwietlanie informacji o przychodz¹cym po³¹czeniu w 
aplikacji konsultanta (numer klienta, nazwa z bazy danych, wpisany parametr, wybrany scenariusz i 
etap w którym nast¹pi³o po³¹czenie)

Integracja z bazami danych
System Gramma IVR pozwala na integracjê z istniej¹cymi w firmie bazami danych i ich wykorzystanie 
w automatycznej telefonicznej obs³udze klienta, takiej jak np. automatyczne odczytywanie statusów 
zamówieñ, sald rozliczeñ z klientami.
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Licence

Requirements

Funkcjonalnoœæ

Automatyzacja po³¹czeñ przychodz¹cych

Profesjonalny wizerunek firmy

Graficzny edytor scenariuszy 

Rozbudowane statystyki

üpraca na ³¹czu SIP Trunk
ügraficzny edytor scenariuszy 
ü³atwe w obs³udze narzêdzie do 

administrowania systemem 
ümo¿liwoœæ zdefiniowania dowolnej liczby 

scenariuszy 
üwybieranie aktywnego scenariusza na 

podstawie: daty, dnia tygodnia, numeru 
DDI na który dzwonimy, pory dnia, 
numeru dzwoni¹cego 

üró¿norodne elementy scenariuszy:
üodtwarzanie komunikatów
ümenu
üprzekierowania na numer
üprzekierowanie do opiekuna
üprzekierowanie na grupê call center
ünagranie wiadomoœci
üautoryzacja klienta
üzmiana PINu klienta
üpobranie parametru
üodczyt informacji z bazy danych
üdzia³ania skryptu

üdefiniowanie linii do przekierowania 
(wewnêtrzne i miejskie)

ü graficzne statystyki z pracy IVR’a (iloœci 
po³aczeñ, rozk³ad godzinowy)

ühistoria po³¹czeñ 
üidentyfikacja numeru dzwoni¹cego 
üœcie¿ka scenariusza który przeszed³ 

klient 
üdata, godzina i czas po³¹czenia 
üstatus po³¹czenia

üintegracja z Naso CC
ümo¿liwoœæ integracji z innymi systemami 

w firmie 

start

Licencja

Wymagania

ükomputer pracuj¹cy w œrodowisku 
Windows  , min. 4 GB RAM, procesor Core 
Duo lub lepszy,karta sieciowa,Windows 
7,8,10, 2008,or 2012, .NET Framework 4.0

üGrandstream UCM61xx / UCM6510 (z 
bie¿acym firmware).

üLicencja pozwala na u¿ywanie systemu na 
okreœlon¹ liczbê jednoczesnych po³¹czeñ
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Naso CC
System Contact Center / Call Center / Statystyk z po³¹czeñ

Naso CC - statystyki po³¹czeñ + Call Center/Contact center

Telefon sprzêtowy, softphone

Kampanie telemarketingowe

Kamapnie przychodz¹ce

Aplikacja konsultanta

Aplikacja supervisora 

Naso CC to oprogramowanie klasy Call Center pozwalaj¹ce na obs³ugê ruchu przychodz¹cego, 
jak i wychodz¹cego. Naso CC pozwala na rozszerzenie funkcjonalnoœci central telefonicznych o 
funkcje typowe dla systemów Call Center takie jak: zarz¹dzanie ruchem, dialer do automatyzacji 
ruchu wychodz¹cego, aplikacja agenta pozwalaj¹ca na logowanie oraz prezentacjê informacji o 
po³¹czeniach, statystyki po³¹czeñ oraz pracy agentów. 
Naso CC pozwala na zintegrowanie istniej¹cej bazy klientów w celu ich identyfikacji przy 
prowadzeniu rozmów.
 Rozbudowane funkcje programu pozwalaj¹ na dodawanie notatek do prowadzonych rozmów, 
kategoryzowanie rozmów, zarz¹dzanie zadaniami zwi¹zanymi z zadaniami. Wbudowany 
komunikator pozwala na usprawnienie komunikacji miêdzy pracownikami.

Naso CC mo¿e pracowaæ zarówno z telefonem sprzêtowym 
(analogowy, systemowy, IP) jak i z wbudowanym w aplikacjê agenta 
softphone’m IP.

Program Naso CC pozwala na zarz¹dzanie kampaniami 
telemarketingowymi (tworzenie grup docelowych klientów, 
przypisywanie agentów obs³uguj¹cych dan¹ kampaniê, godziny 
aktywnoœci) oraz zautomatyzowanie zestawiania po³¹czeñ do 
klientów.

Naso CC umo¿liwia obs³ugê kampanii przychodz¹cych oferuj¹c 
informacje o dzwoni¹cym kliencie, skrypty rozmów, wysy³kê predefiniowanych wiadomoœci email. 

Aplikacja konsultanta pozwala na logowanie siê do systemu, bêd¹ce jednoczeœnie zg³oszeniem 
gotowoœci do odbierania lub wykonywania po³¹czeñ. Konsultant widzi informacje o po³¹czeniu, 
zidentyfikowanym kliencie oraz o kolejce oczekuj¹cych do niego po³¹czeñ. Logowanie pozwala 
rejestrowaæ czas pracy konsultantów poœwiêcony na obs³ugê telefonów, jak i innych prac dziêki 
mo¿liwoœci definiowania dowolnych statusów pracy.
Aplikacja konsultanta posiada mo¿liwoœæ w³¹czenia wbudowanego telefonu VoIP (softphone).

Aplikacja supervisora pozwala 
na wgl¹d w bie¿¹cy status pracy 
konsultantów, kolejek oczekuj¹cych 
po³¹czeñ oraz anal izowanie 
statystyk pracy konsultantów (listy 
p o ³ ¹ c z e ñ ,  i l o œ c i  p o ³ ¹ c z e ñ ,  
wydajnoœæ pracy). S³u¿y tak¿e do 
definiowania u¿ytkowników, linii, 
k o l e j e k .  W i e l o p o z i o m o w e  
u p r a w n i e n i a  p o z w a l a j ¹  n a  
stworzenie kont dla supervisorów 
zarz¹dzaj¹cych ró¿nymi dzia³ami w 
firmie.
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Licence

Requirements

Funkcjonalnoœæ

Ilu klientów tracisz z powodu nieodebranych po³¹czeñ?
 
Chcesz zwiêkszyæ wydajnoœæ swojej firmy? 

Chcesz zbieraæ wiêcej informacji o swoich klientach? 

Prowadzisz kampanie telefoniczne?

Naso CC Agent – aplikacja konsultanta

ülogowanie do systemu (zg³oszenie 
gotowoœci do obs³ugi po³¹czeñ)

üzmiany statusów konsultanta 
üwyœwietlanie informacji o kolejce 

oczekuj¹cych klientów w poszczególnych 
Infoliniach

üwyœwietlanie informacji o bie¿¹cym 
po³¹czeniu 

üprzegl¹danie historii po³¹czeñ i  zmian 
statusów

ülista po³¹czeñ nieodebranych
üwbudowany telefon VoIP (softphone)
ükomentowanie rozmów, okreœlanie typu 

rozmowy
üdefiniowanie zadañ zwi¹zanych z 

po³¹czeniami od klientów
üwyœwietlanie skryptu rozmowy dla 

kampanii telemarketingowych
üwbudowany komunikator
üwyœwietlanie informacji o statusie 

wspó³pracowników
üwsparcie dla obs³ugi programu przez 

osoby niewidome

Naso CC Supervisor - aplikacja supervisora 

üpodgl¹d bie¿¹cego statusu wszystkich 
konsultantów oraz linii telefonicznych 
(kierunek po³¹czenia, numer dzwoni¹cy, 
godzina rozpoczêcia rozmowy)

üprzegl¹danie historii po³¹czeñ 
üprzegl¹danie informacji o kolejkach na 

Infolinii (aktualna d³ugoœæ, iloœæ 
dostêpnych konsultantów)

üraporty z pracy konsultantów
üczas pracy, w tym podzia³ na efektywn¹ 

pracê, przerwy
üiloœci i czas zrealizowanych po³¹czeñ w 

podziale na przychodz¹ce (przez Infolinie 
i bezpoœrednio) oraz wychodz¹ce

ürozk³ad godzinowy po³¹czeñ w celu 
wyszukiwania godzin najwiêkszego 
obci¹¿enia prac¹ (z podzia³em na 
po³¹czenia obs³u¿one i nie obs³u¿one)

üdefiniowanie kampanii 
telemarketingowych (grupy docelowe 
klientów, przypisani agenci, skrypt 
rozmowy)

üedytor do definiowania skryptów rozmowy
üraporty z postêpów kampanii 

telemarketingowych
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Naso CC LITE
Klient CTI / Statystyki dla Grandstream UCM 6xxx PBX

Naso CC LITE dla Grandstream

Telefony IP, softphone

Agent’s application

Supervisor’s application 

Naso CC LITE to oprogramowanie typu klient CTI / Statystyki po³¹czeñ pozwalaj¹ce na obs³ugê 
telefonicznego ruchu przychodz¹cego i wychodz¹cego. Naso CC rozszerza funkcjonalnoœæ centrali 
o takie opcje jak: zarz¹dzanie ruchem, aplikacja agenta, logowanie do kolejek, wyœwietlanie 
informacji o po³¹czeniach, statystyki z po³¹czeñ.
Naso CC pozwala na integracjê z baz¹ klientów i wyœwietlanie informacji o dzwoni¹cych klientach w 
trakcie rozmowy.

Naso CC mo¿e pracowaæ z dowolnym telefonem IP 
(wyœwietlaj¹c wszystkie informacje o po³¹czeniu w aplikacji) lub z 
wbudowanym w aplikacjê Agenta softphone’m. 

Aplikacja konsultanta pozwala na logowanie siê do systemu, 
bêd¹ce jednoczeœnie zg³oszeniem gotowoœci do odbierania lub 
wykonywania po³¹czeñ. Konsultant widzi informacje o po³¹czeniu, 
zidentyfikowanym kliencie oraz o kolejce oczekuj¹cych do niego 
po³¹czeñ. Logowanie pozwala rejestrowaæ czas pracy 
konsultantów poœwiêcony na obs³ugê telefonów, jak i innych prac 
dziêki mo¿liwoœci definiowania dowolnych statusów pracy.
Aplikacja konsultanta posiada mo¿liwoœæ w³¹czenia wbudowanego 
telefonu VoIP (softphone).

Aplikacja supervisora pozwala na wgl¹d w 
bie¿¹cy status pracy konsultantów, kolejek 
oczekuj¹cych po³¹czeñ oraz analizowanie 
statystyk pracy konsultantów (listy po³¹czeñ, 
iloœci po³¹czeñ, wydajnoœæ pracy). S³u¿y tak¿e 
do definiowania u¿ytkowników, linii, kolejek. 
Wielopoziomowe uprawnienia pozwalaj¹ na 
stworzenie kont dla supervisorów zarz¹dzaj¹cych ró¿nymi dzia³ami w firmie.

Licencja

Wymagania

Funkcjonalnoœæ

Ilu klientów tracisz z powodu nieodebranych po³¹czeñ?
 
Chcesz zwiêkszyæ wydajnoœæ swojej firmy? 

Chcesz zbieraæ wiêcej informacji o swoich klientach? 

Potrzebujesz klienta CTI do swojego telefonu?

ükomputer pracuj¹cy w œrodowisku 
Windows  , min. 4 GB RAM, procesor Core 
Duo lub lepszy,karta sieciowa,Windows 
7,8,10, 2008,or 2012, .NET Framework 
4.0

üGrandstream UCM61xx / UCM6510 (z 
bie¿acym firmware).

üLicencja pozwala na u¿ywanie systemu na 
okreœlon¹ liczbê linii wewnêtrznych centrali 
Grandstream PBX oraz okreœlon¹ liczbê 

funkcja Naso CC Naso CC LITE

statystyki online Tak Tak

aplikacja agenta Tak Tak

informacje o po³¹czeniu Tak Tak

historia po³¹czeñ Tak Tak

Softphone Tak Tak

click to dial Tak Tak

logowanie/wylogowanie z kolejek Tak Tak

baza klientów Tak Tak

statusy agentów, definiowanei statusów Tak

tylko dwie predefiniowane 

(aktywny / przerwa)

kampanie wychodz¹ce Tak Nie

kampanie przychodz¹ce Tak Nie

skrypty rozmów Tak Nie

czat Tak Nie

integracja z SMS Tak Nie

zarz¹dzanie zadaniami Tak Nie

dialer Tak Nie

integracja z Chromis REC Tak Nie

Naso CC - porównianie funkcjonalnoœci

Naso CC Agent – aplikacja konsultanta

ülogowanie do systemu (zg³oszenie 
gotowoœci do obs³ugi po³¹czeñ)

üzmiany statusów konsultanta 
üwyœwietlanie informacji o kolejce 

oczekuj¹cych klientów w poszczególnych 
Infoliniach

üwyœwietlanie informacji o bie¿¹cym 
po³¹czeniu 

üprzegl¹danie historii po³¹czeñ i  zmian 
statusów

ülista po³¹czeñ nieodebranych
üwbudowany telefon VoIP (softphone)
ükomentowanie rozmów, okreœlanie typu 
üinfo o statusie wspó³pracowników

Naso CC Supervisor - aplikacja supervisora 

üpodgl¹d bie¿¹cego statusu wszystkich 
konsultantów oraz linii telefonicznych 
(kierunek po³¹czenia, numer dzwoni¹cy, 
godzina rozpoczêcia rozmowy)

üprzegl¹danie historii po³¹czeñ 
üprzegl¹danie informacji o kolejkach na 

Infolinii (aktualna d³ugoœæ, iloœæ 
dostêpnych konsultantów)

üraporty z pracy konsultantów
üczas pracy, w tym podzia³ na efektywn¹ 

pracê, przerwy
üiloœci i czas zrealizowanych po³¹czeñ w 

podziale na przychodz¹ce (przez Infolinie 
i bezpoœrednio) oraz wychodz¹ce

ürozk³ad godzinowy po³¹czeñ  (z 
podzia³em na po³¹czenia obs³u¿one i nie 
obs³u¿one)
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Naso CC Mobile
Statystyki po³¹czeñ oraz nagrania rozmów z telefonów komórkowych (Android)

Naso CC Mobile

Informacje o po³¹czeniach

Nagrania rozmów

Statystyki po³¹czeñ i nagrania w jednym miejscu  

Naso CC Mobile jest rozszerzeniem Naso CC dla telefonów komórkowych pracuj¹cych w 
systemie Android. Pozwala na monitorowanie po³¹czeñ wykonywanych na telefonie komórkowym 
(dane o po³¹czeniu oraz nagrania rozmowy) oraz odsy³anie tych informacji na serwer gdy dostêpna 
jest transmisja danych (mobilna lub Wi-Fi).

Nie ma ju¿ potrzeby oczekiwania na billing od operatora aby przeanalizowaæ listê po³¹czeñ. 
Dodatkowo uzyskujemy wiêcej informacji poniewa¿ rejestrowane s¹ tak¿e po³¹czenia przychodz¹ce 
oraz wszystkie po³¹czenia niezrealizowane.

Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ nagrywania rozmów. Tak wiêc niezale¿nie jak kontaktujesz siê z 
klientem (telefon stacjonarny czy komórka) mo¿esz nagrywaæ swoje po³¹czenia.

Oprogramowanie pracuje na telefonie jako us³uga tak wiêc nie s¹ 
wymagane ¿adne dodatkowe czynnoœci do zbierania informacji o 
po³¹czeniach - wszystkie dzia³ania odbywaj¹ siê automatycznie w tle

Naso CC Mobile monitoruje telefon i zbiera informacje o wykonywanych 
po³¹czeniach, zarówno przychodz¹cych jak i wychodz¹cych). Informacje 
zawieraj¹ datê i godzinê po³¹czenia, numer telefonu, kierunek po³¹czenia, 
status (odebrane / nieodebrane), czas trwania po³¹czenia, czas 
odbierania.

Naso CC Mobile umo¿liwia nagrywanie rozmów. Funkcja ta jest 
zale¿na od producenta telefonu (niektórzy producenci blokuj¹ mo¿liwoœæ 
nagrywania g³osu przychodz¹cego rozmowy) Nale¿y przetestowaæ 
mo¿liwoœci posiadanych aparatów telefonicznych.

Nagrania zapisywane s¹ w skompresowanym formacie i po wys³aniu na serwer Naso CC 
usuwane z telefonu. Na serwerze nagrania przechowywane s¹ w skompresowanej i zaszyfrowanej 
formie. 

Aplikacja supervisora pozwala na przegl¹danie informacji o po³¹czeniach oraz nagraniach rozmów 
zarówno z telefonów komórkowych jak z numerów wewnêtrznych centrali. Dziêki temu mamy z 

jednego miejsca wgl¹d w 
h is tor iê  kontak tów oraz  
nagrania rozmów z klientami 
niezale¿nie od tego czy 
u ¿ y w a m y  t e l e f o n u  
s t a c j o n a r n e g o  c z y  
k o m ó r k o w e g o .  H i s t o r i a  
po³¹czeñ zawiera rozmowy ze 
wszystkich Ÿróde³. Jest to 
idealne rozwi¹zanie dla firm w 
których pracownicy czêsto s¹ w 
podró¿ach s³u¿bowych lub 
pracuj¹ w terenie.

Naso CC Mobile

ümonitorowanie po³¹czeñ
üzapisywanie informacji o po³¹czeniu:

üdata & godzina
ükierunek po³¹czenia
üczas trwania
ünumer telefonu
üstatus rozmowy (odebrane/nieodebrane)
üczas odbierania

ünagrywanie rozmów  

Naso CC (czêœc serwerowa  / Supervisor)

Lista funkcjonalnoœci dotycz¹ca telefonów 
komórkowych:

ülista po³¹czeñ z/do telefonu komórkowego
üraporty bazuj¹ce na ró¿nych kryteriach  

(kierunek, status rozmowy, czas trwania, 
numer)

üudostêpnianie nagrañ rozmów z telefonów 
komórkowych (definiowanie poziomu 
uprawnieñ)

üintegracja statystyk po³¹czeñ dla telefonii 
komórkowej  i  po ³aczeñ z  cent ra l i  
telefonicznej

Pozosta³e funkcjonalnoœci zgodne z Naso CC
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Licencja

Wymagania

Funkcjonalnoœæ

ütelefon z systemem Android (min 4.4)
üna niektórych telefonach nagrywanie mo¿e 

byæ niedostêpne z powodu zablokowania 
przez producenta mo¿liwoœci nagrywania 
g³osu przychodz¹cego rozmowy - nale¿y 
zweryfikowaæ mo¿liwoœci posiadanych 
telefonów.

üNaso CC Mobile wymaga posiadania licencji 
Naso CC Agent na ka¿dy monitorowany 
telefon komórkowy.

Potrzebujesz zintegrowaæ informacje 
o po³¹czeniach z telefonów komórkowych  
oraz stacjonarnych?

Statystyki z po³¹czeñ i nagrania rozmów niezale¿nie
czy po³¹czenie realizowane jest z telefonu komórkowego
czy stacjonarnego.
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Anthias STAT
Billing / Statistics  for Grandstream UCM 6xxx PBX

Anthias STAT dla Grandstream

System billingowy

Statystyki po³¹czeñ

   Raporty

Anthias STAT jest systemem do billingu i statystyk z po³¹czeñ pozawalaj¹cym na analizowanie 
ruchu telefonicznego oraz jego rozliczania. Program rozszerza mo¿liwoœci centrali o takie funkcje jak 
zaawansowane statystyki z po³¹czeñ, raportowanie, rozliczanie kosztów po³¹czeñ. Dane pobierane 
s¹ z centrali za pomoc¹ rekordów CDR zawieraj¹cych informacje o po³¹czeniach.

Anthias STAT pozwala na integracjê z bazami klientów w celu prezentacji informacji o klientach 
powi¹zanych z wykonywanymi po³¹czeniami telefonicznymi.

Narzêdzia administracyjne pozwalaj¹ na definiowanie u¿ykowników z ró¿nymi uprawnieniami 
dostêpu do list po³¹czeñ numerów wewnêtrznych lub grup zale¿nie od ich roli w firmie.

System pozwala na rozliczanie 
kosztów po³¹czeñ telefonicznych z centrali 
Grandstream. Dane pobierane s¹ 
automatycznie z centrali po zakoñczeniu 
rozmowy (najpóŸniej po oko³o 2 minutach 
od zakoñczenia rozmowy). Narzêdzia do 
definiowania stawek za rozmowy 
pozwalaj¹ na okreœlenie kosztów rozmów 
zale¿nie od numeru docelowego. 
Narzêdzia raportowania pozwalaj¹ na 
analizê kosztów rozmów, przygotowania 
raporów PDF dla ca³ej firmy, wybranych 
dzia³ów lub pojedyñczych numerów 
wewnêtrznych. Dostêpny jest eksport 
danych w celu ich póŸniejszej analizy w innych systemach. 

Anthias STAT mo¿e byæ wykorzystywane w systemach hotelowych do rozliczania kosztów 
prowadzonych rozmów z pokoi hotelowych. Istnieje mo¿liwoœæ tworzenia raportów PDF 
zawieraj¹cych szczegó³owe zestawienie rozmów wraz z ich kosztem w trakcie wymeldowywania siê 
klienta.

Anthias STAT pozwala na analizowanie po³¹czeñ telefonicznych wykonywanych za 
poœrednictwem centrali telefonicznej, zarówno po³¹czeñ wychodz¹cych jak i przychodz¹cych. 
Prezentowane s¹ wszystkie informacje o po³¹czeniach takie jak: data i godzina po³¹czenia, numery 
telefonó, czas rozmowy, czas odbierania po³¹czenia. Raporty utraconych po³¹czeñ pozwalaj¹ na 
szybkie reagowanie na nieodebrane po³¹czenia od klientów. Narzêdzia analityczne pozwalaj¹ na 
analizowanie pracy twojego zespo³u, wyszukiwanie godzin najwiêkszego natê¿enia ruchu,u³¹twiaj¹ 

dostosowanie iloœci pracowników do 
istniej¹cego ruchu telefonicznego. 

Anthias STAT pozwala na 
t w o r z e n i e  r ó ¿ n y c h  r a p o r t ó w  
definiowalnych wg w³asnych kryteriów 
(w oparciu na narzêdzia OLAP). 
Raporty mog¹ byæ eksportowane do 
ró¿nych formatów (np.PDF, tekst). 

Raporty dostêpne s¹ zarówno 
do danych bilingowych jak i statystyk 
po³¹czeñ.

Anthias STAT

üimporting CDR data from PBX (automated 
scheduled task based running in short period 
time)

üdata availiable for analysis after maximum 2 
minutes from call end.

ül ist of al l  cal ls (outgoing/incoming, 
answered/missed)

ürealtime billing
ücalls costs rates configuration(local, 

international)
üBatch update for easy bulk rates updation
üreports on calls based on different criteria (call 

direction, duration of call, direction)
übilling information for hotels on check-out 

(detailed list of calls with bill data)
ühourly distribution of calls (investigating peak 

hours) splited by answered / missed calls
üPDF with detailed list of calls and billing data
üOLAP reports for calls analysis
üreports on calls based on different criteria (call 

direction, infoline, agent, duration of call, 
direction)

ühourly distribution of calls (investigating peak 
hours) splited by answered / missed calls

üexport to CSV, JPG, PDF depending on report 
type

üreport on missed contacts with clients
üsystem configuration (users, lines, user rights)
ücustomers database
üclient - server architecture

Licencja

Wymagania

Functionality

How many customers do you loose due to missed calls?
 
Do you want to increase your team performance? 

Do you want to collect all info about your customers? 

Do you need CTI client for your phone?
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ükomputer pracuj¹cy w œrodowisku 
Windows  , min. 4 GB RAM, procesor Core 
Duo lub lepszy,karta sieciowa,Windows 
7,8,10, 2008,or 2012, .NET Framework 4.0

üGrandstream UCM61xx / UCM6510 (z 
bie¿acym firmware).

üLicencja pozwala na u¿ywanie systemu na 
okreœlon¹ liczbê linii wewnêtrznych centrali 
Grandstream UCM
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Dodatkowe funkcje w Grandstream UCM IP PBX
Rozbuduj j¹ dziêki oprogramowaniu CTI Solutions pracuj¹cym z centralami Grandstream UCM 

Do you want to integrate your PBX telephony
with your mobile phones?

All calls infomation and recording
 in one place, no matter which phone you are
using (PBX extension or mobile)

Zweryfikuj swoje potrzeby i dobierz oprogramowanie
dla twojej centrali Grandstream UCM 6xxx

funkcje Naso CC Naso CC LITE Chromis REC Anthias STAT Gramma IVR

aplikacja agenta x x

aplikacja supervisora / agenta x x x x x

prezentacja nr dzw oni¹cego / nazw y klienta w  

aplikacji x x

logow anie / w ylogow yw anie z kolejek x x

zarz¹dzanie nagraniami rozmów x

kompresja nagrañ do MP3 i szyfrow anie x

przechow yw anie nagrañ na dyskach serw era x

baza klientów  (identyfikacja dzw oni¹cego) x x x x x

zaaw ansow any IVR pracuj¹cy na SIP trunk'u x

pobieranie rekordów  CDR z centrali x

definiow anie u¿ytykow ników  z ró¿nymi 

upraw nieniami x x x x x

eksport danych x x x x x

ustaw ianie statusu agentów x x

informacje o po³¹czeniu przychodz¹cym w  

aplikacji agenta x x

informacje o po³¹czeniu w ychodz¹cym w  aplikacji 

agenta x x

statusy w spó³pracow ników x x

dialer x x

automatyczny dialer (kampanie) x

kampanie w ychodz¹ce / przychodz¹ce x

w budow any softphone x x

bie¿¹ce statusy linii telefonicznej i agentów x x

historia po³¹czeñ x x x x

historia po³¹czeñ w  IVR x

aplikacja typu "w allboard" x

skrypty rozmów  + edytor skryptów x

komentow anie rozmów  / flagow anie x x x

statystyki z po³¹czeñ x x x x x

prezentow anie d³ugoœci kolejek x

lista utraconych kontaktów x x x

raporty OLAP x x x x x

w ykresy OLAP x x x x x

dostêpnoœæ statystyk po zakoñczeniu rozmow y 

(max 2 minuty po rozmow ie) x x

definiow anie kosztów  rozmów x

analiza kosztów  po³aczeñ x

eksport raportów  do  PDF, CSV, JPG, XLS x x x x x

Naso CC Mobile (statystyki z po³¹czeñ i nagrania - 

telefony bazuj¹ce na Android) x

Syntezator mow y (jêzyki zale¿ne od 

zainstalow anych g³osów  na serw erze) x

zaw ansow ane typy etapów  w  IVR, brak limitu 

etapów x

nieograniczona iloœæ scenariuszy i ich przypisañ x

odczytyw anie danych z bazy danych za pomoc¹ 

syntezatora x

autoryzacvja klienta w  IVR (identyfikator + PIN) x

poczta g³osow a + w ysy³ka email nagrania x

pow iadomienia email o po³¹czeniach na 

podstaw ie w ybranego statusu po³¹czenia x

graficzny edytor scenariuszy x

przekierow ania do opiekuna na podstaw ie nr 

dzw oni¹cego x

pobieranie parametrów  za pomoc¹ DTMF x
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