
PROGRAM, KTÓREGO POTRZEBUJESZ DO SPRAWNEGO 

DZIAŁANIA TWOJEGO SYSTEMU CALL CENTER 

 



Program znajduje zastosowanie w: 

• infoliniach 

• biurach obsługi klienta 

• administracji publicznej 

• służbie zdrowia  

Czyli wszędzie tam, gdzie sprawny kontakt z klientem odgrywa kluczową rolę.  

 



SCHEMAT SYSTEMU  

SERWER PanaPRO 

Stanowisko 

Agenta 

Administratora 

Sieć 

LAN 

WallBoard 

Centrala 

Panasonic 



W SKŁAD SYSTEMU                           WCHODZĄ 4 
MODUŁY: 

• SERWER – jako „mózg” systemu 

 

•ANALIZATOR – jako narzędzie raportowania i analizy 

 

• KONSOLA – jako aplikacja przeznaczona dla supervisora 

 

• TELEFON – jako program instalowany na stanowisku agenta 



MODUŁ SERWER  

   Moduł ten jest centralną aplikacją całego systemu, która odpowiada za 

komunikację z centralą Panasonic. 

   Zapisuje wszystkie przetworzone informacje do bazy danych oraz komunikuje 

się z pozostałymi aplikacjami systemu.  

 

 



MODUŁ ANALIZATOR  

   To narzędzie niezbędne do tworzenia raportów i analiz połączeń 

wychodzących i przychodzących.  

   Umożliwia też analizę czasu zalogowania agentów do poszczególnych grup 

w centrali.  

   Tworzone raporty są dostępne na stronie www, dzięki czemu można je 

analizować z dowolnego komputera, bez instalowania specjalnego 

oprogramowania.  



MODUŁ ANALIZATOR 

Możliwe jest tworzenie dwóch grup raportów  

RAPORTY OGÓLNE RAPORTY AGENTÓW  



RAPORTY OGÓLNE  

 Raporty te informują nas, ile połączeń trafiło do centrali.  Możemy dzięki nim 

sprawdzić łączny czas oczekiwania, czyli czas od wejścia rozmowy w centralę 

do momentu odebrania, oraz czas rozmowy.  

Rodzaje raportów ogólnych:  

• raport dobowy 

• raport dla dni 

• raport dla numerów i grup numerów DDI 

• raport szczegółowy/ billing 



RAPORT DOBOWY 

   Pokazuje ilość rozmów, ich stan ( odebrane, stracone), czas, czas oczekiwania 

oraz skuteczność w poszczególnych godzinach. 

 



RAPORT DLA DNI 

Pokazuje ilość i stan połączeń w poszczególnych dniach. 



RAPORT DLA NUMERÓW DDI 

Pokazuje ilość połączeń przychodzących na dane numery oraz ich stan. 



RAPORT SZCZEGÓŁOWY  

   Umożliwia sprawdzenie stanu poszczególnych rozmów, łącznie z numerem 

grupy do jakiej trafiło połączenie oraz z numerem telefonu, który pierwszy 

odebrał rozmowę.  



RAPORTY AGENTÓW  

   Raporty te pokazują rozmowy, które zostały wykonane lub odebrane przez 

poszczególne numery. Dzięki nim zyskujemy informacje o skuteczności agentów 

lub poszczególnych numerów.  

   Możemy generować następujące zestawienia:  

• raport sumaryczny dla numerów wewnętrznych 

• raport szczegółowy 

• raport logowania szczegółowy i sumaryczny 



• Raport sumaryczny dla numerów wewnętrznych  

 

 

 

 

• Raport szczegółowy dla numerów wewnętrznych  

 



• Raport sumaryczny logowania 

 

 

 

 

• Raport szczegółowy logowania 

  



   Wszystkie te raporty umożliwiają szczegółową analizę działania systemu call 

center, pozwalają na szybkie wyeliminowanie błędów i wprowadzenie zmian, 

które podniosą wydajność i skuteczność agentów.   

   Raporty można zaimportować do arkusza kalkulacyjnego, co ułatwia ich 

analizę. 

 



MODUŁ KONSOLA  

   Jest to aplikacja, dzięki której supervisor ma podgląd na to, co aktualnie 

dzieje się w centrali. Może on na bieżąco sprawdzać: 

  

• liczniki oczekujących na poszczególnych grupach i numerach  

• stan zajętości agentów 

• status zalogowania agentów w grupach  

• statystyki połączeń za aktualny dzień  

• alarmy liczników, które można konfigurować według własnych potrzeb 

 



MODUŁ KONSOLA – WIDOK  



   Dzięki temu modułowi supervisor ma pełną kontrolę nad systemem. Widzi 

wszystko co dzieje się w centrali, jakie jest natężenie ruchu oraz jak pracują 

agenci. Może na bieżąco reagować i wprowadzać zmiany, które 

zoptymalizują pracę całego systemu.   



MODUŁ TELEFON 

   Aplikacja ta powstała, aby wspierać agentów i ułatwiać ich pracę.  Dzięki 

niej agent ma dostęp do wspólnej bazy kontaktów i historii połączeń. Może 

łatwo zidentyfikować klienta wprowadzonego do bazy danych. Ma też 

podgląd na liczniki oczekujących oraz na stan zajętości innych numerów 

wewnętrznych.  

 

 



PANEL AGENTA 

baza 

kontaktów 

historia 

połączeń 

klawisze 

sterowania 

rozmową  

liczniki 

pole z danymi klienta 



 
 
                     - WSZYSTKIE INFORMACJE O TWOIM           
SYSTEMIE CALL CENTER W JEDNYM MIEJSCU 
 
   Oferujemy nowoczesny i innowacyjny program wspierający  działanie 

systemów call center. Dzięki PanaPRO oszczędzisz czas, zwiększysz 

efektywność  i zoptymalizujesz swoją pracę.  Idealnie działający system call 

center od teraz w zasięgu ręki! 

  

                    – wspomaga pracę Twojego systemu call center 

 


