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VCC Studio 
     Visual Contact Center System 

                         

 

 

 

VCC Studio to profesjonalna platforma Internetowa do budowy rozwiązań i kompletnych 

aplikacji Call/Contact Center, która dostarcza przedsiębiorcom narzędzi do realizacji 

najważniejszych celów biznesowych:  

 nawiązywania i utrzymywania trwałych relacji z klientami 

 organizowania i prowadzenia kampanii sprzedażowych 

 ciągłej dostępności biura obsługi klientów 

 dbania o jakość komunikacji 

 kontroli kosztów i efektywności personelu 

 zwiększania szybkości rozwiązania spraw 

Różnorodność kanałów komunikacyjnych oraz szereg innowacyjnych modułów użytkowych i 

analitycznych zawartych w aplikacji VCC Studio są podstawą do budowania skutecznych rozwiązań 

biznesowych wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z rozwijaniem rynku sprzedaży i masowej 

obsługi klientów. VCC Studio usprawnia przepływ dużej ilości informacji oraz kontroluje ich obsługę 

w określonym czasie. Bardzo szybka i prosta aranżacja oprogramowania, asysta i doradztwo ze 

strony dostawcy systemu oraz konkurencyjny cenowo model dzierżawy usługi jest decydującym 

argumentem za wypróbowaniem efektów organizacyjnych, oszczędności i zysków jakie wniesie VCC 

Studio w firmie.  
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Najważniejsze funkcje oprogramowania 

 

 

Stany kolejek - monitorowanie w czasie rzeczywistym 

Monitorowanie aktualnego stanu kolejek, w tym: 

- ilość oczekujących połączeń 

- średni czas oczekiwania przed połączeniem 

- listę i aktywności zalogowanych agentów 

- średni czas rozmowy 

- ilość odebranych/nieodebranych połączeń 

 

Funkcja pozwala na ustawienie sygnalizacji krytycznych i oczekiwanych wartości 

wskaźników.  

Możliwość szybkiej reakcji na sytuację oraz podnoszenie efektywność pracy zespołu. 

 

 

 

 

Grafy obecności agentów 

 

- Przejrzysta i szybka analiza harmonogramu obecności agentów.  

- Planowanie optymalnego rozkładu rezerw oraz monitorowanie wywiązywania się 

agentów ze swoich zadań.  

- Możliwość dostosowania rozkładu obecności agentów do przewidywanego natężenia 

ruchu na podstawie analizy grafów.  

- Planowanie zwiększenia lub redukcji liczby zatrudnionych agentów.  

 

 

 

Wallboard HD – tablica graficzna   

 

- Przedstawienie w postaci tablicy najważniejszych wskaźników ilościowych i 

jakościowych.  

- Zarządzanie centralne zawartością i emitowanymi komunikatami do wielu lokalizacji. 

- Motywacja konsultantów do osiągania zaplanowanych wyników. 

 

 

 

 

Wiele profili raportów jednocześnie 

 

 

- Tworzenie i zapisywanie dowolnej ilość potrzebnych raportów. 

- Drukowania oraz eksportowanie raportów. 

- Potężne możliwości modelowania własnych raportów uwzględniających specyficzne 

potrzeby firmy 
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Statystyki rozmów i połączeń nieodebranych 

 

- Szczegółowe statystyki agentów i kolejek. 

- Ilościowe efekty przeprowadzonych połączeń. 

- Pomoc w analizie przyczyn zakończenia rozmowy przez klienta. 

- Sprawdzenie realnego poziomu obsługi 

 

 

 

 

Godzinowe rozkłady natężenia ruchu 

Wykresy i analizy: 

 

- średni czas oczekiwania przed połączeniem 

- średni czas oczekiwania przed rozłączeniem 

- średni czas rozmowy 

- natężenie ruchu przychodzącego 

- rozmowy odebrane 

- rozmowy nieodebrane 

- rozmowy bez dodzwonienia 

 

 

 

 

 

 

Analiza jakości usługi 

 

- Sprawdzenie maksymalnego czasu oczekiwania klientów na połączenie. 

- Analiza odsetka niezadowolonych klientów – osób które nie zadzwoniły ponownie 

- Zależność pomiędzy średnią długością trwania rozmowy a kompetencją agentów. 

- System umożlwiający precyzyjnie typować i wynagradzać najlepszych agentów  

- Wskazanie potrzeby np. dodatkowych szkoleń. 

 

 

 

 

 

 

Dzienne rozkłady natężenia ruchu 

 

- Raporty zmienności natężenia ruchu w skali dłuższego okresu.  

- Możliwość ustawienia optymalnej częstotliwości dokonywania pomiarów i ocen 

według własnych potrzeb.  

- Ułatwienie analizy okresów aktywności i spokoju, intensywności liczby wywołań. 

- Możliwość analizy zmienności wskaźników z planowanymi i nieplanowanymi 

wydarzeniami. 
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Archiwum nagrań  

 

- Rejestrowanie przebiegu wszystkich lub wybranych rozmów bez dodatkowych 

urządzeń.  

- Podniesienie bezpieczeństwa poprzez nagranie przekazywanych informacji i ustaleń 

telefonicznych. 

- Wzrost jakości pracy agentów i kultury rozmowy klientów. 

- Opisywanie połączeń oraz kwalifikacja do odpowiednich kategorii. 

- Przeszukiwanie archiwum nagrań np. w celu dotarcia do historii rozmów z wybranym 

klientem. 

 

 

 

 

Oceny kompetencji agentów 

 

- Ocena jakości pracy i kompetencji agentów na podstawie nagrań przeprowadzonych 

rozmów. 

- Ustalanie własnych kryteriów oceny. 

- Pomoc w analizie problemów w komunikacji z klientami. 

- Obserwacja rozwoju agentów poprzez długoterminowe oceny jakości ich pracy. 

 

 

 

 

 

Wyniki realizacji zadań 

 

- Kontrola wyników sprzedażowych i skuteczność pracy agentów. 

- Definiowanie własnych celów i wskaźników. 

- Podstawa do premiowania agentów. 

 

 

 

 

 

Statystyki geograficzne 

 

- Analiza obszarów geograficznych pod względem zainteresowania ofertą.  

- Ułatwienie planowania strategii objęcia kolejnych regionów kampanią 

telemarketingową. 

- Kontrola i optymalizacja kosztów połączeń krajowych, komórkowych i 

międzynarodowych. 
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Baza danych klientów 

 

- Gromadzenie informacji o rozmówcach. 

- Wywoływanie połączeń bezpośrednio z listy kontaktowej. 

- Automatyczne rozpoznawanie i prezentacja rozmówcy. 

- Ustalenie zakresu danych, które są kluczowe dla działalności firmy. 

 

 

 

 

Projektant formularzy 

 

- Budowanie własnych formularzy do wprowadzania i prezentacji potrzebnych danych 

podczas rozmowy. 

- Możliwość używania wielu formularzy dostosowanych do różnych tematów rozmów. 

- Tworzenie scenariuszy pozwalających na zbieranie maksymalnej ilości niezbędnych 

danych o kliencie. 

- Przechowywanie danych w systemie VCC Studio lub eksportowanie do zewnętrznych 

baz danych. 

 

 

 

 

 

Organizator pracy 

 

- Planowanie zadań dla siebie i zespołu. 

- Ogłaszanie decyzji i powiadamianie o zmianach.   

- Kontrola poziomu realizacji przydzielonych zadań. 

- Ustalanie z klientami terminów kolejnych kontaktów. 

 

 

 

 

Kalkulator SL 

 

- Monitorowanie wskaźników jakościowych SL (ang. Service Level). 

- Pomoc w przewidywaniu zapotrzebowania na personel i godzinową obsadę 

stanowisk. 

- Dobór najbardziej wydajnego i efektywnego kosztowo scenariusza obsługi ruchu 

poprzez symulację. 

- Testowanie systemu pod względem wrażliwości na różne nieprzewidziane sytuacje 

losowe. 
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Wyszukiwarka 

 

- Uniwersalna wyszukiwarka informacji zgromadzonych w systemie. 

- Dodatkowe kryteria definiujące poszukiwany obiekt. 

- Natychmiastowy dostęp do kontaktów, kart klientów, spraw, dokumentów i nagrań. 

 

 

 

 

Obieg informacji i dokumentów 

 

- Graficzne projektowanie formalnych procedur obsługi spraw zgłaszanych przez 

klientów. 

- Możliwość realizacji procesów przez pracowników z poza Call Center.  

- Określanie systemowo warunków, które decydują o akceptacji i podejmowaniu 

decyzji dotyczących rozpatrywania spraw. 

- Projektowanie optymalnych ścieżek obsługi spraw poprzez monitorowanie i 

raportowanie szybkości przepływu informacji. 

 

 

 

 

Edytor IVR 

 

- Graficzne projektowanie dowolnej ilość drzew zapowiedzi IVR (ang. Interactive Voice 

Response). 

- Testowanie spójność odtwarzanych informacji oraz logikę dostępu do nich. 

- Wykorzystanie własnych nagrań lub głosu syntetycznego. 

- Dodatkowe bloki funkcjonalne do realizacji zaawansowanych systemów 

samoobsługowych. 

 

 

 

 

Język skryptowy 

 

- Rozszerzenie standardowego działania systemu o własne pomysły dzięki 

wbudowanemu językowi skryptowemu.  

- Realizacja własnych, unikatowych projektów przepływu danych i kolejności zdarzeń 

związanych z obsługą kontaktów. 

- Możliwość integracji działania systemu VCC Studio z dowolnymi zewnętrznymi 

usługami internetowymi. 
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Statystyki IVR 

 

- System głosowych zapowiedzi IVR (ang. Interactive Voice Response).  

- Redukcja, selekcja i właściwe kierowanie połączeń do konsultantów.  

- Obniżenie kosztów obsługi oraz wygoda dla użytkowników poprzez samoobsługę.  

- Możliwość analizy zainteresowań, upodobań i nawyków swoich klientów. 

- Znakomite narzędzie do optymalizacji zawartości IVR. 

 

 

 

Kampanie 

 

- Automatyczne generowanie zaplanowanego ciągu zdarzeń komunikacyjnych 

wychodzących o charakterze masowym. 

- Precyzyjne określenie zakresu odbiorców oraz ram czasowych 

- Kampanie o charakterze interaktywnym.  

- Zastosowanie w telemarketingu, telesprzedaży, windykacji czy powiadomieniach. 
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Wsparcie techniczne 
 
 

1. Silver 
 

 

Dostępność wsparcia w standardowych godzinach pracy. Wsparcie obejmuje obsługę 

pytań technicznych, zdalną diagnostykę. 

 

 

 

 Dni tygodnia                          Pon - Pią 

 Godziny                                 8:00 - 16:00 

 

2. Golden 

 

Dostępność wsparcia w rozszerzonym zakresie godzin w dniach pracy oraz w sobotę. 

Wsparcie obejmuje obsługę pytań technicznych, zdalną diagnostykę. 

 

 

 

 Dni tygodnia                            Pon - Sob 

 Godziny                                   7:00 - 20:00 
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3. Platinum 

 

   Dostępność wsparcia codziennie w pełnym zakresie godzin, również w weekendy. 

Wsparcie obejmuje obsługę pytań technicznych, zdalną diagnostykę. 

 

 

 

 Dni tygodnia                        Pon - Nie 

 Godziny                               24h / dobę 

 

 
 

Kluczowe funkcje systemu 

 
Organizer    Planowanie i przydzielanie zadań własnych i dla Agentów z możliwością przypomnień. 

Wiadomości   Wewnętrzny system przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami systemu. Możliwość 

ustalania priorytetów, dodatkowych oznaczeń, potwierdzeń. 

Chat     Wewnętrzny komunikator tekstowy pomiędzy użytkownikami systemu 

Projektant formularzy  Samodzielne tworzenie formularzy służących do gromadzenia danych (obsługa połączeń 

przychodzących, wychodzących, wątków w systemie zgłoszeniowym, kontaktów w 
kampaniach). 

 

Kampanie  Przeprowadzanie kampanii telefonicznych (jeden z czterech trybów dialera), SMS-owych, 

mailowych, fax. 
 

Kalkulator SL Narzędzie umożliwiające na estymację pożądanego poziomu obsługi Contact Center na 

bazie danych o ruchu przychodzącym i ilości dostępnego personelu. Dostępne są trzy 
rodzaje miar jakości wraz z wyszukiwaniem optymalnych rozwiązań. 

 

Panel Live 3 Panel ukazujący bieżący stan pracy CC, połączenia/wątki oczekujące i zrealizowane, 

bieżący stan Agentów. Możliwość dostosowania wyglądu panelu. 
 

Kalendarz Podgląd na zaplanowane zdarzenia w systemie. 

 

Skrypter Narzędzie do tworzenia wariantowych skryptów rozmowy i gromadzenia informacji o ich 

przebiegu 
 

Raporty Zaawansowany moduł raportowania z możliwością tworzenia własnych 

szablonów/raportów prezentujących dane w zadany sposób z możliwością eksportu 
danych. 

 

Wykaz połączeń Zestawienia wszystkich połączeń telefonicznych realizowanych w systemie z możliwością 

zaawansowanego filtrowania oraz dostępem do nagrań. Wbudowany mechanizm 
bezpiecznego udostępniania nagrań. 
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Wallboard Narzędzie umożliwiające przygotowanie tablicy z danymi o pracy CC do wyświetlenia na 

dużym ekranie (rozdzielczość HD) z możliwością dostosowania szaty graficznej. 
 

DataStudio Uniwersalne narzędzie wymiany danych z/do systemu. Możliwość tworzenia własnych 

projektów do przechowywania danych, możliwość ich łączenia i filtrowania. 
 

Zasoby Moduł umożliwiający zarządzanie i dystrybucję zasobów (umawianie spotkań przy 

ograniczonej ilości miejsc, wypożyczanie sprzętu itp.) 
 

Klienci Wewnętrzna baza danych Klientów. 

 

Tryby pracy Możliwość zdefiniowania trybów pracy systemu (godziny pracy i poza nimi) w zależności 

od wielu czynników składowych. 
 

Harmonogram pracy Grafiki pracy Agentów z możliwością ustanawiania zastępstw. 

 

System zgłoszeniowy Kompleksowa obsługa zgłoszeń trafiających do systemu z różnych kanałów 

komunikacyjnych (telefon, email, fax, chat). Tworzenie wątków, nadawanie statusów, 
kontrola czasów opracowania, dystrybucja zadań, autorespondery, szablony odpowiedzi, 
ścieżki przejść pomiędzy statusami, kontrola czasu opracowania wątków. 

 

Baza wiedzy Narzędzie gromadzące wiedzę dostępną dla każdego użytkownika systemu jako 

podpowiedź przy obsłudze wątków systemu zgłoszeniowego oraz połączeń telefonicznych. 
 

Szkolenia Moduł szkoleniowy umożliwiający przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie 

automatycznych szkoleń dla użytkowników systemu. 
 

Prognozowanie Zaawansowane narzędzie analizujące minione zdarzenia charakterystyczne dla pracy 

systemu i prognozujące zapotrzebowanie na personel. 
 

Kanały komunikacyjne Zintegrowana obsługa kanałów komunikacyjnych: głos, e-mail, fax, chat, sms. 

 

Dystrybucja ruchu Inteligentny mechanizm rozdziału ruchu przychodzącego pomiędzy podstawowe i 

alternatywne CC na podstawie zaplanowanego wolumenu ilości połączeń lub ich czasu. 
 

Drzewa IVR Projektowane drzewa IVR obsługi połączeń. 

 

Profile logowania W pełni konfigurowalne profile logowania, wylogowania, pauz przypisywane do 

indywidualnych kont użytkowników 
 

Język skryptowy – qScript Wewnętrzny język skryptowy dostępny w wielu miejscach systemu – idealne narzędzie do 

zadań specjalnych i niestandardowych funkcji. Znakomicie przydatny przy integracji 
systemu z zewnętrznymi aplikacjami dziedzinowymi. 
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Nasze systemy były prezentowane na międzynarodowych targach:  

     

 

Innowacyjność naszych systemów została nagrodzona: 

                             

Z naszych rozwiązań telekomunikacyjnych korzystają: 

  

               

         

              

 

                               

 

 

O nas: 

Spółka Master Telecom od 2003 roku popularyzuje i wdraża nowoczesne systemy komunikacji IP. Master Telecom ma swoją 

siedzibę w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym w Gdyni gdzie od 2007 roku projektuje innowacyjne systemy 

telefoniczne i Call / Contact Center dla firm, przedsiębiorstw i operatorów usług. 

Kontakt: 

Master Telecom  

Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia 

Tel. (+48 58) 350-86-37 

E-mail: biuro@mastertele.com  

Info: http://www.mastertele.com 

http://www.mastertele.com/

