מתחברים ברגע.
חיוג קולי לייעול ארגונים
 VocaNOMפותח על-מנת לאפשר תקשורת יעילה ונוחה יותר עבור עובדי הארגון .הפתרון מאפשר חיוג קולי על-ידי אמירת שמות ,תפקידים או
פונקציות ארגוניות ,באמצעות שימוש בטכנולוגיית זיהוי דיבור מתקדמת עם תמיכה מלאה בעברית.
מחפשים מישהו ולא זוכרים את המספר? נמצאים בפגישה וצריכים לתפוס מישהו דחוף? נוהגים בכביש המהיר ורוצים לשמור על הבטיחות
שלכם? בין אם אתם במשרד ,בבית ואפילו בזמן נהיגה ,שירות  VocaNOMתמיד זמין כדי שתוכלו להתקשר למי שתרצו ,מתי שתרצו.
עובדי הארגון או מתקשרים מבחוץ יכולים להגיע לכל איש קשר בחברה ללא חיפוש מספרי טלפון וללא חיוג ספרות.
פשוט אומרים שם ומגיעים ליעד.
פריסת הפתרון בארגון אפשרית באמצעות ארכיטקטורת ענן ,או בשרת  .on-premiseספר הטלפונים הארגוני מסונכרן תמיד ל ,VocaNOM-כך
שכל אנשי הקשר בחברה שלכם תמיד זמינים לחיוג בדיבור .עם פלטפורמת  Webלניהול החיבוריות לספר הטלפונים הארגוני ,יחד עם יכולות
דיווח ו ,Analytics-שירות  VocaNOMנותן מענה מושלם ומקיף לכל צרכי האיתור והתקשורת של אנשי-הקשר בארגון.

 VocaNOMלמשרד

אפליקציית  VocaNOMלסמארטפונים

עם למעלה מ 20-שנות ניסיון של חברת אודיוקודס בטכנולוגייתVoIP

פתרון החיוג הקולי ,יחד עם יכולות איתור אנשי-קשר ארגוניים לצורך

וטלפוניה ,ניתן לחבר בקלות את פתרון  VocaNOMלכל מרכזיית

שליחת אימייל או הודעת טקסט ,נגישים מאפליקצייתVocaNOM

 IPאו מרכזיה ארגונית אנלוגית .לאחר התקנה פשוטה ומהירה

לסמארטפונים .לצד החיבוריות לרשימת אנשי-הקשר הארגוניים,

בארגון שלכם ,כל השלוחות

אפליקציית

המשרדיות תומכות בחיוג קולי

מאפשרת חיוג קולי ואיתור

לכל העובדים באופן מיידי,

אנשי-קשר

ללא

עם גישה משלוחה פנימית

כל צורך בחיבור לאינטרנט,

או ממספר טלפון חיצוני,

אפליקציית  VocaNOMזמינה

המאפשר גישה לשירות גם

תמיד ,אפילו במצבים בהם
קיימת

בעת שהיה מחוץ למשרד.

VocaNOM
פרטיים.

חיבוריות

מאתגרת.

התקנת האפליקציה מהירה ופשוטה ,וזמינה לכל משתמש ארגוני
ב iOS-ו.Android-

רוצים לנסות את  VocaNOMבעצמכם?

למה ארגונים אוהבים אותנו:
* שיפור תקשורת ויעילות ארגונית – עד  %80קיצור זמני חיוג לעובדי
הארגון

הורידו עכשיו את אפליקציית  VocaNOMלסמארטפון שלכם
וחייגו קולית לכל אנשי-הקשר שלכם.

* החזר השקעה מוכח  -חסכון כספי של עד  ₪ 50בחודש לעובד
* מנוע זיהוי דיבור מתקדם מבית אודיוקודס עם ניסיון של למעלה מ20-
שנים בזיהוי דיבור וטלפוניה

הורד אפליקציה

* התממשקות פשוטה לכל מרכזיה ארגונית (מרכזיית  IPאו אנלוגית)
* זמן התקנה קצר במיוחד ואפס תחזוקה בצד הלקוח

*הפקת דוחות שימוש ו Analytics -בזמן-אמת באמצעות פלטפורמת
 Webמאובטחת

צרו קשר לתיאום פיילוט.
03-9764000

info@acvoca.com

www.acvoca.com/vocaNOM

מתחברים ברגע.

לקוחות נבחרים
הייטק וטכנולוגיה

חינוך ואקדמיה

פיננסים ונדל"ן

ייצור ותעשייה

מרכזים רפואיים

קמעונאות וסחר

שירותים אזרחיים וציבוריים

עיריות ורשויות מקומיות

