


TSG מתמחה באספקת 
 Contact Center מערכות
מקצה לקצה כולל אספקה 
 והתקנה של מערכות מוקד

)CTI, IVR, מרכזיה, ערוצים 
דיגיטאליים(, אינטגרציה 

למערכות הלקוח, הטמעת 
ובדיקת מערכות, הכשרת 

משתמשים ועוד. TSG הינה 
הספק המוביל בארץ של 

 ,Genesys פתרונות מבית
 Contact -יצרנית מערכות ה

Center הרב ערוציות 
המובילות בעולם.

מערכות ה-Contact Center מבית Genesys כוללות מוקדי שירות רב ערוצים 
)Omni-Channel( המאפשרות יכולות ניהול וניתוב מתקדמות ומתוחכמות 

ממגוון ערוצי פניה. המערכות משלבות רכיבי CTI )ניתוב פניות(, IVR )שירותים 
קוליים עצמיים(, ערוצי מדיה )כגון: Mobile Chat, Email, Social Media(, כלי 

ניהול, בקרה ודוחות. ביחד - אלו מספקים פתרון שלם, מקצה לקצה, המכסה 
את כלל ערוצי הפנייה של הלקוח למערכת שירות הוליסטית מרכזית אחת.

פתרון רב-ערוצי אחד 
לחווית לקוח מייטבית

 Contact Center-מלא הכולל בנוסף למערכת ה Turn-Key מספקת פתרון TSG
גם מערכות משלימות כגון מרכזייה, מערכות הקלטה, מערכות זיהוי דיבור וזיהוי 
דובר, מערכות ניהול ידע, Visual IVR ועוד. במידה ונדרש מפתחת TSG מוצרים 

ייעודיים ללקוח כגון כלי ניהול, Soft Phone ועוד, וכך מבטיחה אספקת פתרון 
אופטימאלי המותאם בדיוק לצרכים שלך.

פתרון Turn-Key מותאם 
תפור לצרכים שלך

ל-TSG צוות המומחים הגדול בארץ למוצרי Genesys המבטיח הקמה מהירה, 
מקצועית ואמינה של מערכות מוקד Genesys. הצוות כולל מהנדסים, מפתחים, 

אנשי אינטגרציה ובדיקות המספקים תמיכה מקומית, מקצועית ומקיפה 
 Most הנה הספק היחיד בארץ שהוכרז TSG .בשלבי הקמת ותחזוקת המערכת

.Genesys ע"י חברת Valuable Partner

עם TSG הקמת המערכת 
נעשית במהירות, באמינות 
ובמקצועיות

תמיכה רב ערוצית אחודה
מערכת אחת המנתבת את פניות 
הלקוחות למוקד ללא תלות בערוץ 

הפניה ) קולי, Fax, Email, SMS( ועוד

ממשק נציג רב ערוצי
סרגל נציג התומך בערוץ הקולי 

ובערוצים דיגיטאליים תוך מינוף מערך 
השירות לתמיכה בכלל הערוצים

תמונת זמן אמת ודוחות היסטוריים 
המציגים מידע משולב על פעולות 

הלקוח בכל הערוצים

קישור מאפליקציית המובייל ישירות 
אל מוקד השירות כולל יכולת לשליחה 

ושיתוף מסמכים, סרטונים ועוד

Mobile Engagement



פלטפורמת הניתוב המתקדמת מאפשרת ניהול כלל פניות 
הלקוח בראייה הוליסטית ומאפשרת לעקוב אחר פעולות 

אלו בהקשר המתאים )רכישת הלוואה, טיפול בתקלה, 
פתיחת חשבון וכדומה( כתהליך רב ערוצי הנפרס על פני 

מספר פניות בפרקי זמן שונים. המערכת מאפשרת ניהול 
 Chat ,תור מאוחד למספר סוגי מדיה )שיחות טלפון, דוא"ל

וכו׳( המפנה את הטיפול בכל פניה לנציג המתאים בערוץ 

המתאים בהתאם ליכולות וכישורי הנציג. המערכת מאפשרת 
להגדיר מה העומס האפשרי על הנציג, לדוגמא ניתן להעביר 
אליו שיחת טלפון בזמן שהוא מטפל בדו"אל, אבל לא להיפך. 
 Back( כמו כן ניתן לנתב פניות לקוחות גם אל מערך העורף
Office( ולמערכי שירות בסניפים בראיה כוללת של משאבי 

השירות בארגון.

כלי ניהול ובקרה 
מתקדמים לניהול 
טוב יותר בזמן אמת

מצב המוקד, הנציגים והעמדות מעודכן ומנוהל טוב יותר הודות לממשק בקרה חדשני 
ומאוחד המספק תמונת מצב מדויקת, בזמן אמת לכלל הפעילויות במוקד השירות. 

האפליקציה מציגה את נתוני ביצועי המוקד מכלל הערוצים בתצוגות גראפיות הניתנות 
להתאמה על ידי המשתמש. 

 Web ומדיה חברתית
ניטור תנועת הלקוחות באתר החברה 
)Web Engagement( ותמיכה בערוצי 
)Facebook, Twitter( מדיה חברתית

משאבי
שירות בארגון

ערוצי
פניה לארגון
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 SIP שילוב מרכזייה מבוססת

ליצירת פתרון ניתוב מלא מקצה 
IP לקצה מבוסס

Intelligent Workload 
Distribution (IWD)

בעזרת מודול IWD של Genesys ניתן להרחיב 
את תשתיות המוקד לתמיכה בניתוב חכם של 

משימות למערך ה-Back Office בארגון

GENESYS CTI
 Customer Interaction

 Management (CIM)
platform
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Call Steering

IVR Call Steering

Speech to Text / 

Nuance TSG

Virtual Assistance

AI

Virtual Assistance /   

 Vocal Password

 Vocal Free Speech

 TTS Synthesized)

Text to Speech - TTS

 

 tsg@tsgitsystems.com

www.tsgitsystems.com/telecom


