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KORT BESKRIVEL SE

Samwin 8 er den bedste og mest mangfoldige
kontaktcenterløsning i hele samwins historie.
Den forener telefoni og innovation i en form, der
endnu aldrig er set. Variabilitet og design åbner
nye muligheder.

En overﬂade og
1.000 brugermuligheder
Brugeren proﬁterer af et interface,
som allerede er i anvendelse hos
tusindvis af brugere og har etableret sig. De funktioner, der stilles til
rådighed for brugeren er afstemt til
dennes processer og tilbyder gangbare og nødvendige informationer med
et øjekast. Omstilleren kan derfor
koncentrere sig helt og holdent om
den, der ringer ops anliggende.

GRÆNSER
OVERVINDES
Samwin 8 overvinder de sidste grænser mellem
de klassiske krav til omstillingsplads- og kontaktcenterløsninger.

Knowhow meets
technology
Over 25 års erfaring indenfor
userinteraktion, performance
og funktionalitet mødes i
sawmin 8 med den nyeste
udvikler-knowhow og standarder som HTML 5 og SIP.
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Brugeren i fokus
Samwin 8 placerer brugeren,
som centralt element, midt i
reﬂeksionen. Ren informationsbehandling og –præsentation
samt delautomatiserede
afviklinger understøtter det
daglige arbejde.

SHORT FACTS

SAMWIN 8

SHOWROOM
INDBLIK

Takket være serveren
Den centrale serverenhed opfylder de mest aktuelle krav
til routing, reporting, bruger- eller case management. Den
producentneutrale tilslutning og anvendelse af de nyeste
Microsoft standarder skaber plads til talrige udvidelser og
specialløsninger. Lige fra standardkrav til komplekse scripts
– er samwin serveren basis for enhver omstillingsplads eller kontaktcenterløsning. Takket være den webbaserede og
strukturerbare overﬂade går konﬁgurationen og administrationen som en barneleg.

Formidlingspladsoverﬂade som desktop klient

Efter ønske kan hele systemet være designet redundant.

HIGHLIGHTS
Uafhængig af producent

Brugerorienteret interaktion

Modulær konstruktion

Multi Customer Support

Webbaseret klient

CRM / ERP integration

Fri konﬁgurerbar overﬂade

Høj skalerbarhed

Åbne grænseﬂader

Høj tilgængelighed

Call Back (eksempel)

Graﬁsk call ﬂow designer

Producentneutral og åbne grænseﬂader
Samwin abstraherer fra komplekse infrastrukturer og afbilder
processerne professionelt helt efter kundens ønske. Derved
kan samwin med det samme binde ﬂere SIP-baserede telefonanlæg og integrere talrige tredjeparts løsninger til yderligere krav (Microsoft Exchange, Active Directory, Databanker og
m.m.). Dermed samwin understøtter migrationsscenarier og
også et senere skifte til et nyt telefonanlæg.
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Reporting og monitoring

