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Black- & Whitelisting
(Vare nr. 8030002) 

Med denne funktion kan udvalgte oprin-
gere automatisk være underlagt en spe-
ciel routing. Indplaceringen af opkaldene 
kan derved ske automatisk (fx via data-
import) eller manuelt af medarbejderen i 
samwin-app‘en. Indgående opkald bliver 
stadig filtreret før samtaletildelingen 
og ved en træffer omdirigeret i overens-
stemmelse hermed. Om det derved 
drejer sig om opkald, der skal blokeres, 
forkert fax-tildeling eller et VIP-opkald, 
er en ren konfigurationssag. Hver gruppe 
modtager derved sit eget setup.

Callback  
(Vare nr. 87030001)

Bliver der lange ventetider eller finder et opkald sted 
uden for åbningstiden, tilbyder callback-funktionen i 
samwin en overførsel til en automatisk tilbagekalds-
liste. Tilbagekaldet genereres automatisk, så snart en 
agent, der er tilmeldt til det, logger på. Tilbagekaldsge-
nereringen kan derved ske automatisk eller manuelt. 
Yderligere komfortfunktioner eller en webintegration 
kan ligeledes tænkes baseret på projektet.

Calltagging
(Vare nr. 8030003)

Call taggings funktion er at forsyne opkald via agen-
ten med frit definerbare attributter og bagefter 
analysere dem. Herved fastlægges på forhånd orga-
nisatoriske egenskaber, som agenten kan/skal tildele 
under eller efter samtalen. Således kan der også 
registreres og analyseres værdier i reporting, som 
ikke er af teknisk art.  

MERE FLEKSIBILITET
                  MED SAMWIN 8
Med samwin Feature Packages kan du udvide dit sam-
win kontaktcenter med nyttige specialfunktioner. Få 
mere plads med samwin 8. 
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Announcement Management
(Vare nr. 8030005)

Denne udvidelse gør det muligt at definere fordefine-
rede besked-pakke og hurtigt aktivere dem efter be-
hov. Her tænkes på forkonfigurerede fejlmeddelelser 
eller særlige meddelelser. 
Det hele understøttes af talrige komfortfunktioner. 
Således kan meddelelserne indspilles forud, optages 
direkte eller integreres ved hjælp af Textto-Speech. 
Sådanne containere kan aktiveres via en webbaseret 
drop-downmenu eller via et eget IVR. Samtlige æn-
dringer i meddelelses-management omsættes i real-
tid.

Døråbner
(Vare nr. 8030004)

Åbne grænseflader og de nyeste teknologier muliggør 
den direkte integration af adgangssystemer i samwins 
overflade. Således kan døre fjernstyres og åbnes og 
overvåges via webcam fra omstillingen, som centralt 
ankomststed. 

   SIP-teknologi

   Kan udvides med kontakt

 Center & omstilling

   Høj tilgængelighed

   Over flere placeringer

   Reporting og monitoring

   Kundeorienteret

HI GHL I GHT S

Call Flow Designer

Reporting & Analyse

Classic Client

Web Client

   Producentuafhængig 

   Højt skalerbar

   Åbne grænseflader

   Klientkapacitet 

   Brugerorienteret overflade 

   Web-Interface
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