6. Các tính năng
Điện thoại viên
Tiếp nhận cuộc gọi (Inbound call) / gọi
ra (Outbound call)
Chuyển cuộc gọi (Transfer)
Thiết lập trạng thái làm việc của mình và
xem trạng thái làm việc của điện thoại
viên khác
Xem thông tin, lịch sử cuộc gọi, cập nhật
thông tin khách hàng
Giám sát – Supervisor
Giám sát số liệu toàn hệ thống Online và
Offline

8. Khả năng mở rộng và độ ổn định của
hệ thống
MPCC có thể xây dựng theo mô hình tất cả
trong một hoặc module hóa theo mỗi máy
chủ điều này giúp nâng cao hiệu suất và đáp
ứng được mọi quy mô hệ thống.
9.

Bảo mật của hệ thống:

Đảm bảo hệ thống hoạt động 24/7
Xây dựng một hệ thống bảo mật được kết
hợp chặt chẽ nhằm chủ động ngăn chặn các
mối đe dọa bảo mật theo thời gian thực
Khả năng sao lưu và phòng chống thảm họa
Đáp ứng sự phát triển của các yêu cầu về
mạng, yêu cầu về lưu lượng và các ứng
dụng
Xây dựng một kiến trúc mạng rõ ràng, thống
nhất
10. Kiến trức hệ thống

Quản trị - Administrator

7. Khả năng tích hợp của hệ thống

Hoạt động trên nên tảng Linux (CentOS),
giao thức TCP/IP
Hỗ trợ các công nghệ SIP, H.323
Giao diện tiếp nhận Analog lines, ISDN lines,
SIP Trunking, GSM Gateway
Hỗ trợ các chuẩn thoại G.711, G.729, GSM,
iLBC...
Các máy trạm sử dụng hệ điều hành
Windows
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11. Hỗ trợ - Support
Hỗ trợ 24x7
Hỗ trợ Online - Webchat
Hỗ trợ qua điện thoại
Hỗ trợ tại chỗ theo yêu cầu

MPCC được Minh Phúc tự thiết kế và
xây dựng nên sản phẩm có khả năng tùy
biến linh hoạt. Chúng tôi có thể chủ động
trong việc thay đổi chỉnh sửa cũng như
kết hợp với hệ thống khác.
Cung cấp các hàm API để kết nối với các
hệ thống khác
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Tính năng của giải pháp:
MPCC đáp ứng nhiều tính năng và nhu cầu cho
các trung tâm chăm sóc, hỗ trợ khách hàng, trung
tâm bán hàng trực tuyến và các chiến dịch
Telesale, Telemarketing…
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MPCC Solution
MPCC:
Là hệ thống chăm sóc khách
hàng hỗ trợ quản lý thống kê
tần suất các cuộc gọi, tích hợp
cơ sở dữ liệu khách hàng CRM
cho phép tự động truy xuất và
hiển thị thông tin dữ liệu khách
hàng khi có cuộc gọi đến.

Ưu điểm của giải pháp:

Mô hình hệ thống MPCC:
MPCC hoạt động trên hạ tầng
mạng IP, tích hợp nhiều hệ thống
quản lý khách hàng và truy xuất
thông tin khách hàng tập trung.
MPCC có thể triển khai ở mô hình
đa điểm.

Lợi ích :
MP Contact Center giúp
doanh nghiệp bạn nâng cao vị
thế cạnh tranh qua chăm sóc
tốt khách hàng
Tăng mức độ hài lòng và độ
trung thành của khách hàng
Tối ưu hóa tương tác với
khách hàng qua nhiều kênh
voice, email, sms, chat,…
Nhanh chóng và dễ dàng tiếp
cận khách hàng mới

Thiết lập lời chào tự động, tùy biến nhạc chờ
Xác thực khách hàng, định tuyến khách hàng
tới đúng nhánh IVR
Nhận biết, thống kê đầu số nước ngoài, các
nhà mạng
Định tuyến khách hàng đến đúng ngôn ngữ
cần nghe
Đọc thông tin khách hàng, tài khoản, số dư tài
khoản dựa trên số điện thoại gọi đến
2. Chức năng tự động phân bổ cuộc gọi – ACD
Hệ thống có khả năng định tuyến các cuộc gọi
thông minh, linh hoạt
Phân bổ cuộc gọi ngẫu nhiên, tuần tự hoặc
theo ghi nhớ
Ưu tiên khách hàng VIP, chặn Spam bằng
Blacklist
Thiết lập thứ tự ưu tiên cho từng điện thoại
viên
Định tuyến cuộc gọi theo: kỹ năng điện thoại
viên, theo nhóm, theo khách hàng...
Phòng họp trực tuyến đa điểm

Ghi âm
(Auto/
Manual)

CTI

Quản lý
thông tin
khách hàng
(CRM)

Báo cáo
(Reporting)

Giám sát
(Online/Offline)

3. Chức năng ghi âm
Ghi âm 100% các cuộc gọi đến và cuộc gọi
đi
Ghi lại lời nhắn của khách hàng (Voice
Message)
Dễ dàng tìm kiếm, lọc và nghe file ghi âm
4. Chức năng báo cáo – Reporting
Báo cáo Online, Offline
Báo cáo theo điện thoại viên, theo nhóm
Báo cáo theo cuộc gọi, thời gian gọi
Báo cáo được thể hiện dưới dạng số, chữ
và biểu đồ
5. Chức năng CTI
Tiếp nhận cuộc gọi qua phần mềm
Softphone hoặc điện thoại IP Phone
Pop - up thông tin khách hàng được nhận
diện qua số điện thoại gọi đến
Đánh mã cuộc gọi sau khi kết thúc đàm thoại
với khách hàng (Wrapped-up Code)

