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Usugi 
hostowanego systemu telekomunikacyjnego Call-eX Clo ud 
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O firmie 
 
Właścicielem marki DATERA jest Aiton Caldwell SA. Do czerwca 2014 DATERA działała jako niezależna firma 
technologiczna oraz operator telekomunikacyjny, który specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanych 
rozwi ązań dla biznesu. Przez ponad 10 lat działalności na rynku stworzyliśmy silny i doświadczony zespół 
potrafiący sprostać wymaganiom naszych klientów. Rozwiązania DATERA charakteryzuje wysoka 
niezawodno ść, łatwo ść integracji  z innymi systemami teleinformatycznymi oraz prostota w zarz ądzaniu i 
konfiguracji .  
 
Portfolio naszych produktów i usług zawiera między innymi: 
 

� Centrale telefoniczne IP PBX: Call-eX oraz Call-eX Cloud  

� Usługi głosowe: SIP Trunk 

 

 
Call-eX Cloud 
 
Call-eX Cloud  to usługa świadczona w modelu Software as a Service w związku z tym  nie jest wymagany 
zakup i instalacja fizycznej centrali. Oprócz typowych funkcjonalności dla centrali telefonicznej IP PBX, usługa 
pozwala na korzystanie z aplikacji dedykowanych dla Call Center , Contact Center  oraz IVR. W ramach usługi 
oferowana jest możliwość nawiązywania i odbierania połączeń głosowych VoIP do wszystkich operatorów 
telekomunikacyjnych na całym świecie. Połączenia są realizowane w technologii VoIP z wykorzystaniem 
protokołu SIP. 
Nieważne w ilu miejscach w Polsce czy na świecie znajdują się oddziały firmy. Call-eX Cloud zagwarantuje 
spójny system telekomunikacyjny pomimo odległo ści na mapie . Wszyscy pracownicy, niezależnie od 
miejsca w którym pracują dostępni będą pod wewn ętrznymi numerami telefonów . 
 
 
Call-eX Cloud to: 
 

� Zaawansowane mo żliwo ści telekomunikacyjne

Wystarczy dostęp do Internetu, żeby stworzyć w firmie profesjonalny system telekomunikacyjny. 

� Kompletne rozwi ązanie

System gotowy do użytku natychmiast po wdrożeniu. Nie ma potrzeby zakupu fizycznej centrali czy 

zapewnienia łącza z operatorem telekomunikacyjnym 

� Oszczędno ści 

Usługa świadczona jest w modelu Software as a Service:  firma nie ponosi wysokich jednorazowych kosztów 

inwestycyjnych. Także realizacja połączeń telefonicznych za pośrednictwem sieci IP pozwala na 

wygenerowanie znacznych oszczędności.  

� Bezpiecze ństwo i pełna kontrola 

System zabezpieczony przed włamaniami i fraudami. Umożliwia zdefiniowanie adresów IP, z których 

użytkownicy mogą logować się do systemu czy ustalenia limitów dla każdego z użytkowników.   

� Pełne wsparcie Biura Obsługi Klienta DATERA  

DATERA ofertuje swoim klientom pełne wsparcie doświadczonych i profesjonalnych konsultantów Biura 
Obsługi Klienta – 24H/7.  
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Zintegrowane usługi udost ępniane w ramach pakietów Call-eX Cloud: 

 
 
 
 
Centrala:  
Abonent: 
� Numer miejski 
� Numer wewnętrzny 
� Voicemail 
Firma: 
� Moduł IVR wraz z numerem 

miejskim 
� Wirtualny Faks z numerem 

miejskim 
� Moduł telekonferencji  
� Intercom 
� Music On Hold 
� Call Pickup 
� Hunt Group 
� Voicemail  
� API i CTI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Call Center Inbound: 
Konsultant Inboud 
� Numer wewnętrzny 
� Voicemail 
Firma 
� Moduł IVR wraz z numerem 

miejskim 
� Kolejkowanie połączeń 
� Raporty real time i 

historyczne 
� Intercom 
� Music On Hold 
� Call Pickup 
� Hunt Group 
� Voicemail  
� API i CTI  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call Center Outbound  

Konsultant Outboud 

� Numer wewnętrzny 
� Voicemail 
Firma 
� Numer miejski 
� Dialer z czterema 

strategiami dzwonienia: 
o Z predykcją  
o Automatyczna 
o Zintegrowana 
o Ręczna 

� Tworzenie kampanii 
outboundowych  

� Detekcja maszyn 
� Raporty Real-time i 

historyczne 
� Moduł telekonferencji 
� Intercom 
� Music On Hold 
� Call Pickup 
� Hunt Group 
� Voicemail 
� API i CTI

Call Center Inbound  

to rozwiązanie dla firm, w których infolinia jest głównym sposobem komunikacji z klientami. Zapewnia sprawną 

obsługę połączeń przychodzących na firmową infolinię, zwiększa efektywność procesu obsługi klienta. Call-eX 

Cloud umożliwia bardzo łatwe zaprojektowanie efektywnego systemu powiadomień głosowych – IVR. Dzięki 

temu klienci dzwoniący na infolinię zostaną pokierowani zawsze do konsultanta odpowiedniego dla kategorii ich 

zgłoszenia. Całość konfiguracji odbywa się poprzez przejrzysty panel on-line. System posiada również 

rozbudowane algorytmy kolejkowania i kierowania połączeń do konsultantów. Konsultanci mogą być alokowani, 

tam gdzie są najbardziej potrzebni.  System pozwala na identyfikację klienta i automatyczne skierowanie go do 

odpowiedniego działu lub konsultanta.  

Wszystkie akcje wykonywane przez konsultantów są na bieżąco rejestrowane w systemie. Każde połączenie 

jest również odnotowywane w systemie raportowym i prezentowane on-line w Panelu Supervisora.  W czasie 
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rzeczywistym można śledzić m.in. statusy konsultantów, liczbę połączeń do każdej z kolejek czy service level. 

Raporty historyczne dają pełen obraz pracy call center w dłuższym okresie, przez co pozwalają na jej 

optymalizację.  

Call Center Outbound 

to rozwiązanie dla firm które opierają kontakt z klientami na kampaniach telefonicznych. Umożliwia 

przeprowadzanie masowych kampanii telemarketingowych według precyzyjnie zdefiniowanych strategii. Panel 

online daje supervisor’owi pełen obraz kampanii outboundowych aktualnie realizowanych w firmie. Dostarcza 

informacje o aktualnym statusie wszystkich konsultantów, kampanii, numerów oraz statystyki 

przeprowadzonych rozmów. Raporty historyczne pozwalają określić efektywność poszczególnych kampanii 

oraz efektywność pracy konsultantów: liczbę zrealizowanych i odebranych połączeń oraz czas rozmowy z 

klientami. System Call-eX Cloud pozwala na optymalizację  i automatyzację kampanii telefonicznych. Detekcja 

maszyn umożliwia pominięcie wszystkich połączeń które odebrane zostały przez system IVR czy faks. Dzięki 

możliwości zdefiniowania automatycznych komunikatów (np. o zaległych płatnościach) konsultanci będą mogli 

skupić się na rozmowach sprzedażowych i pozyskiwaniu nowych klientów.  

Moduły 

MusicOnHold  - muzyka na czekanie.  

Call Pickup - przechwytywanie połączeń. Dzięki Call Pickup możesz na swoim telefonie przechwytywać 

połączenia, przychodzące na telefony Twoich współpracowników, których np. obecnie nie ma przy swoich 

stanowiskach. Przechwytywanie rozmowy odbywa się prostą kombinacją klawiszy na telefonie. Wystarczy, że 

gdy usłyszysz dźwięk dzwonka telefonu w biurze, wciśniesz z klawiatury swojego telefonu przyciski (domyślnie) 

*8 i podniesiesz słuchawkę. Możliwość przypisywania pracowników do różnych grup gwarantuje, że tylko 

uprawnione osoby będą mogły przechwycić połączenia.  

IVR - interaktywna obsługa klienta - Stwórz powitalne zapowiedzi dla Twoich Klientów i kieruj ich do 

odpowiednich konsultantów. Dzięki temu skrócisz czas obsługi Twojego Klienta. Klient z klawiatury telefonu 

może dokonać wyboru tematu rozmowy lub innych przedstawionych opcji. Zakres możliwości tworzenia drzew 

zapowiedzi jest tak szeroki, że każda firma może wykreować własną niepowtarzalną strategię oraz później 

dowolnie ją modyfikować. Komunikaty możesz różnicować w zależności od pory dnia lub personalizować 

względem np. stref numeracyjnych. Dzwoniącego z woj. pomorskiego zaproś na spotkanie do Gdańska, 

klientów z woj. mazowieckiego poinformuj o godzinach pracy biura w Warszawie, a obcokrajowców powitaj w 

języku angielskim. Moduł IVR może zastąpić tradycyjnych konsultantów. Mniej pracowników to mniej kosztów 

dla Firmy. Tak skonstruowany system usługowy może udzielać informacji Twoim Klientom 24h na dobę i 7 dni w 

tygodniu.  
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Hunt Group - grupy jednoczesnych poł ączeń. Dzięki modułowi Hunt Group każde połączenie przychodzące 

do Twojej Firmy może być skierowane jednocześnie do wielu użytkowników. Rozmowę przechwytuje osoba, 

która pierwsza odebrała połączenie. W systemie możesz zdefiniować wiele grup konsultantów. 

VoiceMail - poczta głosowa. Pozwól Twoim Klientom zostawiać wiadomości na poczcie głosowej, zawsze 

wtedy gdy nie możesz odebrać telefonu. Nagranie głosowe natychmiast zostanie przesłane w formacie mp3 na 

Twoją skrzynkę e-mail. 

Call Rating - rozliczanie poł ączeń. Zacznij kontrolować koszty telekomunikacyjne w swojej firmie. Zobacz kto, 

ile i gdzie dzwoni. Dbasz o budżet? Ustal limity połączeń dla swoich pracowników. Szczegółowe raporty 

pomogą Ci zarządzać obszarem telekomunikacyjnym w Firmie. 

Intercom - poł ączenia interkomowe. Przekazuj ważne komunikaty wybranej grupie pracowników za pomocą 

usługi Intercom. Twój komunikat zostanie na żywo odtworzony przez zestawy głośnomówiące w telefonach 

pracowników. Interkom sprawdza się doskonale jako system alarmowy, dzięki któremu możesz poinformować w 

jednej chwili swoich pracowników o zagrożeniu. 

API i CTI - integracja z zewnętrznymi aplikacjami 

VirtualFax- wirtualne faksy. Wysyłaj i odbieraj faksy w formie PDF za pomocą swojej skrzynki mailowej. Nie 

musisz już korzystać z maszyny faksowej. Zdefiniuj wzór faksu, wpisz numer, rozpocznij wysyłanie, a na końcu 

system wyświetli raport z przeprowadzonej kampanii. Virtual Fax pozwoli Ci również realizować masową 

wysyłkę tj. wysyłać faksy do wielu odbiorców jednocześnie  

Call Recorder – nagrywanie rozmów. Umożliwia nagrywanie rozmów prowadzonych w systemie Call-eX 

Cloud.  Możliwość ustalenia różnych kryteriów nagrywania.  

Integrate (bez syntezy mowy)   – moduły do integracji systemu DATERA Call-eX z zewnętrznymi 

rozwiązaniami informatycznymi. 

Moduł telekonferencji  - dostępny w ramach Call-eX Cloud umożliwia prowadzenie spotkań biznesowych, bez 

konieczności dalekich podróży. Moduł telekonferencji pozwala zestawić wielostronne połączenia i 

przeprowadzić „spotkanie” w którym weźmie nawet kilkadziesiąt osób. Pokoje zabezpieczone są numerem PIN 

– nikt nieuprawniony nie uzyska dostępu 

Wdro żenie wraz z usług ą konfiguracji inicjalnej  

Wdrożenie wraz z usługą konfiguracji inicjalnej zawiera: 

� Zdalne uruchomienie systemu 

� Ustawienie parametrów sieciowych urządzeń IP 

� Przypisanie numeracji wewnętrznej i miejskiej  
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� Konfigurację zintegrowanych usług oraz test poprawności funkcjonowania systemu  

 

Oferta na urz ądzenia IP 

Dla prawidłowego działania systemu Call-eX Cloud konieczne jest podłączenie urządzeń IP. Wymienione niżej 

telefony posiadają funkcję autoprovisioningu – automatycznej konfiguracji bezpośrednio z systemu Call-eX. 

Dane katalogowe urządzeń zostały dostarczone jako załączniki do oferty. Cena urządzeń zawiera konfigurację i 

zdalną pomoc przy ich uruchomieniu i instalacji.  

 

Aastra 9112i 

Aastra 6730i 

Aastra 6757i 

Aastra 9143i 

Audiocodes MP-124 

Cisco EPC3925 

Cisco SPA112 

Cisco SPA122 

Cisco SPA301G 

Cisco SPA303G 

Cisco SPA501G 

Cisco SPA502G 

Cisco SPA504G 

Cisco SPA508G 

Cisco SPA509G 

Cisco SPA525G 

Gigaset DE310IP 

Gigaset DE410IP 

Gigaset DE700IP 

Gigaset DE900IP 

Gigaset N510IP 

Gigaset N720DM 

Grandstream GXP2110 

Grandstream GXP285 

Grandstream GXW4024 

Linksys PAP2T 

Linksys SPA2102 

Linksys SPA3102 

Linksys SPA8000 

Linksys SPA901 

Linksys SPA921 

Linksys SPA922 

Linksys SPA941 

Linksys SPA942 

Linksys SPA962 

Mediant 1000 

Polycom IP 321 

Polycom IP 331 

Polycom IP 335 

Polycom IP 550 

Polycom IP 6000 

Polycom IP 650 

Polycom VVX 1500 

Snom 300 

Snom 320 

Snom 821 

Yealink T18 

Yealink T20 

Yealink T22 

Yealink T26 

Yealink T28 

Yealink T38 

Yealink T46G 

Yealink VP530 

 

 

Service Level Agreement 

Usługi SLA w przedstawionym modelu świadczone są w oparciu o automatyczny system zgłoszeń za pomocą 

poczty e-mail lub zgłoszeń telefonicznych.  

 

1. Gwarantowane czasy reakcji Datera dla poszczególnych zdarzeń: 

a) Zgłoszenia mailowe  – 24h/7 dni w tygodniu. 

b) Zgłoszenia telefoniczne – 24h/7 dni w tygodniu. 

c) Czas podjęcia zgłoszenia konfiguracyjnego – 1 godzina od chwili zgłoszenia, przy czym zgłoszenia 

konfiguracyjne obsługiwane są wyłącznie w Godzinach Konfiguracyjnych; czas poza w/w godzinami nie 

jest wliczany do czasu reakcji. 



 
 

Aiton Caldwell SA, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk  

7 tel.: +48 58 50 50 000, fax: +48 58 50 50 001, biuro@aitoncaldwell.pl, www.aitoncaldwell.pl 

Sąd Rej. Gdańsk Północ, VII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 1.126.582,00 PLN (opłacony w całości) 

KRS: 0000313046, NIP:583-304-27-23, Regon: 220676951 

d) Czas rozwiązania zgłoszenia konfiguracyjnego – 8 godzin od chwili podjęcia zgłoszenia 

konfiguracyjnego, przy czym zgłoszenia konfiguracyjne obsługiwane są wyłącznie w Godzinach 

Konfiguracyjnych; czas poza w/w godzinami nie jest wliczany do czasu reakcji. 

e) Czas podjęcia zgłoszenia Błędu krytycznego - 1 godzina od chwili zgłoszenia, przy czym zgłoszenia 

błędów krytycznych obsługiwane są w Godzinach Serwisowych. 

f) Czas rozwiązania zgłoszenia Błędu krytycznego – 6 godzin od chwili podjęcia zgłoszenia krytycznego, 

przy czym zgłoszenia błędów krytycznych obsługiwane są w Godzinach Serwisowych. 

g) Czas podjęcia zgłoszenia Awarii – 1 godzina od chwili zgłoszenia awarii, przy czym zgłoszenia awarii 

obsługiwane są w Godzinach Serwisowych. 

h) Czas rozwiązania Awarii – 12 godzin od chwili podjęcia zgłoszenia awarii, przy czym zgłoszenia awarii 

obsługiwane są w Godzinach Serwisowych. 

2. Datera zapewnia wsparcie w konfiguracji systemu jednakże nie więcej niż 4h miesięcznie. 

3. Za Błąd krytyczny uważa się taki błąd, który uniemożliwia wykonywanie połączeń wychodzących i 

przychodzących. 

4. Godziny Serwisowe - 24h 7 dni w tygodniu. 

5. Godziny Konfiguracyjne - 8:00 - 18:00 w dni robocze. 

6. Za Awarię uważa się taki błąd, który uniemożliwia korzystanie z innych usług niż te, które związane są z 

Błędem krytycznym. 

7. Podjęcie zgłoszenia – przekazanie informacji drogą mailową lub telefoniczną o tym, że konsultant podjął 

działanie (automatyczna odpowiedź systemu o przyjęciu zgłoszenia nie jest podjęciem zgłoszenia). 

 

 

Z naszych rozwi ązań korzystaj ą m.in.: 

 

  


