ניתוב שיחות ארגוניות לעובדים ולקוחות בחיוג קולי

סיפורי הצלחה
"הקלות והפשטות שבה ניתן לחפש עובדים ,מחלקות ומיקום חדרי ישיבות חוסכת לארגון זמן ובכך מאפשרת
לחברה להתמקד במה שחשוב באמת".
זיו גרינברג ,ארכיטקט פתרונות וראש צוות מובייל ,טבע תעשיות פרמצבטיות בע”מ
טבע הינה חברת תרופות ישראלית-אמריקאית ,הנחשבת ליצרנית התרופות הגדולה בעולם עם למעלה מ 12,000-עובדים במשרדיה הראשיים בישראל.

"לאנשים עסוקים ועמוסים בעבודה ,החיוג הקולי הוא שירות נהדר .מנהלים בכירים שצריכים להתקשר מספר
פעמים במהלך היום אוהבים את  VocaNOMבדיוק מסיבה זו".
יהודה ינאי IT ,וטלפוניה ,קבוצת אסם (נסטלה ישראל) מנהל
אסם השקעות בע”מ היא קבוצת חברות מזון ישראלית גדולה ,הנשלטת על ידי תאגיד המזון השווייצרי נסטלה .במשרדיה הישראלים פועלים למעלה מ 4,000-עובדים.

"נהדר שכבר לא צריך לחפש מספרי טלפון .החיוג הקולי עוזר לעובדים בחברה שלנו להוציא שיחת עבודה
בצורה הכי קלה שאפשר לדמיין".
דוד כהן ,תכניתן  ,IVRפלאפון תקשורת בע”מ
פלאפון תקשורת בע"מ היא חלוצת ענף הסלולר בישראל ,אשר הוקמה ב 1986-על ידי מוטורולה ותדיראן .החברה מספקת שירותי מובייל עבור למעלה מ 2-מיליון מנויים ומעסיקה
כ 3,000-עובדים בישראל.

“שירות  VocaNOMחסך לארגון שלנו כ 10-עובדים .גם חסכון כספי עצום וגם חסכון בזמן .פשוט הפכנו
ליעילים יותר”.
צחי נוסבאום ,ראש חטיבת תקשורת ו ,IT-תאגיד  ISCARהעולמי
ישקר הינה אחת מהחברות המובילות בעולם בייצור כלי חיתוך ממתכת קשה ,בבעלות חברת ברקשייר האת’וויי האמריקאית .למעלה מ 3,000-עובדים פועלים במתחם הראשי של
החברה באיזור התעשייה תפן.

צרו קשר לתיאום פיילוט ללא עלות.
03-9764000

info@acvoca.com

www.acvoca.com/vocaNOM

ניתוב שיחות ארגוניות לעובדים ולקוחות בחיוג קולי

סיפורי הצלחה

"הקלות והפשטות שבה ניתן לחפש עובדים,
מחלקות ומיקום חדרי ישיבות חוסכת לארגון זמן
ובכך מאפשרת לחברה להתמקד במה
שחשוב באמת".

"לאנשים עסוקים ועמוסים בעבודה ,החיוג הקולי
הוא שירות נהדר .מנהלים בכירים שצריכים
להתקשר מספר פעמים במהלך היום אוהבים את
 VocaNOMבדיוק מסיבה זו".

זיו גרינברג ,ארכיטקט פתרונות וראש צוות מובייל ,טבע

יהודה ינאי IT ,וטלפוניה ,קבוצת אסם (נסטלה ישראל) מנהל.

טבע הינה חברת תרופות ישראלית-אמריקאית ,הנחשבת ליצרנית התרופות
הגדולה בעולם עם למעלה מ 12,000-עובדים במשרדיה הראשיים בישראל.

אסם השקעות בע”מ היא קבוצת חברות מזון ישראלית גדולה ,הנשלטת על
ידי תאגיד המזון השווייצרי נסטלה .במשרדיה הישראלים פועלים למעלה

"נהדר שכבר לא צריך לחפש מספרי טלפון .החיוג
הקולי עוזר לעובדים בחברה שלנו להוציא שיחת
עבודה בצורה הכי קלה שאפשר לדמיין".

“שירות  VocaNOMחסך לארגון שלנו כ10-
עובדים .גם חסכון כספי עצום וגם חסכון בזמן.
פשוט הפכנו ליעילים יותר”.

דוד כהן ,תכניתן  ,IVRפלאפון תקשורת בע”מ

צחי נוסבאום ,ראש חטיבת תקשורת ו ,IT-תאגיד ISCAR

פלאפון תקשורת בע"מ היא חלוצת ענף הסלולר בישראל ,אשר הוקמה
ב 1986-על ידי מוטורולה ותדיראן .החברה מספקת שירותי מובייל עבור

ישקר הינה אחת מהחברות המובילות בעולם בייצור כלי חיתוך ממתכת
קשה ,בבעלות חברת ברקשייר האת’וויי האמריקאית .למעלה מ3,000-

צרו קשר לתיאום פיילוט ללא עלות.
03-9764000

info@acvoca.com

www.acvoca.com/vocaONE

