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Hagyja, Hogy elvarázsolja a 
különleges felHasználói élmény

az aranyat érő 
contact center



kedves partnerünk!

tartalom

Magazinunk e havi számában is olyan új, innovatív és 
modern megoldásokról olvashat, melyek mind korunk 
legújabb technológiáit használják fel ahhoz, hogy az Ön 
munkáját, tevékenységét hatékonyan támogathassák akár 
üzleti, akár otthoni környezetben.  

Az Alcatel-Lucent My IC Social Networks alkalmazása pél-
dául lehetővé teszi, hogy a gyártó OmniPCX Office RCE 
megoldásának segítségével és a Microsoft Outlook hasz-
nálatával egyetlen névjegyzékben tárolhatjuk és láthatjuk 
a különböző közösségi oldalakon lévő kapcsolatainkat, 
illetve a hozzájuk tartozó jelenléti információkat.

A következő oldalakon olvashat még cégünk nagy GSM 
adapter csereakciójáról, valamint az Alcatel-Lucent újabb 
sikeréről is. Két új rovatunkban pedig a következő hóna-
pokban részletesen bemutatjuk olvasóinknak beszállítói 
partnereinket és népszerű termékeiket, valamint a Young 
B.T.S. Kft. megoldásait is egy-egy bővebb cikkben igyek-
szünk megismertetni Önnel.

Kellemes olvasgatást!

          Béke Gyula
                      ügyvezető igazgató
     Young B.T.S. Kft. 
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A döntést befolyásolta a tény, 
hogy az Alcatet-Lucent óriási 
lépést tett azzal, hogy Unified 
Communications (egységes kom-
munikációs) platformra is fejleszti 
már megoldásait, melyek bármi-
lyen méretű vállalkozás számára 
tökéletes választást jelentenek.

„Az egységesített kommuniká-
ciós piac szinte napról-napra 
változik, emellett ráadásul egyre 
jobb felhasználói élményt várnak 

el az ügyfelek, mégis sok szolgál-
tató megmarad a régi, idejétmúlt 
megoldásoknál. Az Alcatel-Lucent  
ezzel ellentétben folyamatosan 
törekszik az innovatív és új tech-
nológiájú rendszerek és platfor-
mok fejlesztésére, ilyen például 
az OpenTouch is, mely gyors és 
egyszerű telepítést, valamint ru-
galmas testreszabhatóságot tesz 
lehetővé a felhasználóknak a 
maximális haszon érdekében” – 
mondta a Frost & Sullivan.

A piackutató cég 10 lépésben 
vizsgálja a jelölteket. Ezen té-
nyezők részét képezi például a 
megoldások funkcionalitása, mi-
nősége és testreszabhatósága is, 
továbbá az is fontos szempont, 
hogy az adott terméket a gyártó 
hogyan pozicionálja a célzott pi-
aci igényekhez.

Az Alcatel-Lucent OpenTouch platformjának 
termékdifferenciálási stratégiája elnyerte a  
Frost & Sullivan piackutató ügynökség Global  
Product Differentiation Excellence 2014 díját, mely  
az adott termékek alkalmazási és piacra vezetési 
stratégiájának kidolgozását vizsgálja. 

elismerte az 
alcatel-lucent 
opentoucH 
megoldását a
frost & sullivan
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Nem titok, hogy az ügyfelek 
véleménye aranyat ér. Éppen 
ezért olyan ügyfélkezelésre van 
szükség, mely megfelel a vásárlók 
elvárásainak, és mellyel pozitív 
véleményt alakíthatunk ki bennük. 
Ehhez nyújtanak támogatást a 
contact center megoldások, melyek 
összefogják és egységesítik az 
ügyfelekkel való kommunikációt.

megoldásaink – 
az aranyat érő 
contact center
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A Young B.T.S. Kft. multimédiás contact center meg-
oldásokat kínál, melyek egytől egyig modern és 
innovatív eszközei az ügyfélkezelésnek. Lehetővé te-
szik a hatékony és átlátható kommunikációt, a kom-
munikációs infrastruktúra és az emberi erőforrások 
optimális kihasználtságát, a különböző kommuni-
kációs csatornák professzionális, egységes kezelését 
(telefon, e-mail, fax, SMS, web, chat, social network), 
a tervezhető kommunikációt, a kommunikációs fo-
lyamatok összes paraméterének mérhetőségét, az 
egyszerű kezelhetőséget és a rugalmasságot, illetve 
a felhasználói élmény magas szintre emelését.

Egy hatékonyan működő contact center egyaránt ke-
zeli a bejövő és kimenő telefonhívásokat, e-maileket, 
faxokat, hangüzeneteket vagy akár a chat-et, továbbá 
biztosítja, hogy az ügyfelek minden alkalommal azon-
nal a legalkalmasabb erőforráshoz jussanak. A szigo-
rú, automatizált ügykezelésnek köszönhetően soha, 
egyetlen ügyfélmegkeresés sem süllyedhet a feledés 
homályába, hiszen a rendszer a megfelelő időben, a 
megfelelő munkatársnak továbbítja azt. Három alap-

vető dologban tudnak hozzájárulni egy olyan vál-
lalat sikeréhez, amely nagyszámú ügyfélkontaktust 
bonyolít le: segítenek az ügyfelek megtartásában, a 
költségek visszaszorításában, illetve új bevételi forrást 
is biztosíthatnak. A várakozási időtől a telefonvonalak 
kihasználtságán keresztül az ügyfélszolgálatos mun-
katársak teljesítményéig sok minden mérhető egy 
contact centerrel. A mérhetőség pedig a hatékonyság 
javításához, azaz költségcsökkentéshez vezet. Sőt, 
a kifinomult technológiai megoldásokkal az ügyfél-
kezelés magas szintre emelése szinte gyerekjáték, a 
telekommunikációs költségek pedig jelentősen mér-
sékelhetők.

Mivel segíti a Young B.T.S. Kft. a sikeres 
ügyfél-kommunikáció kialakítását?

•  mindig a legmodernebb technológiákat 
felhasználó megoldásokkal

•  a teljes műszaki rendszer és technikai infrastruktúra 
kialakításával

•  a már meglévő rendszerekhez való integrálással
•  a multimédiás eszközök és a többcsatornás 

hálózati rendszerek szállításával és telepítésével
•  személyre szabott tanácsadással és karbantartással

Ha Ön is szeretné kihasználni a contact center 
megoldásokban rejlő lehetőségeket, keressen 
minket bizalommal!

Mérhető és hatékony 
ügyfélszolgálat
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Hagyja, Hogy elvarázsolja 
a különleges 
felHasználói élmény

Próbálja ki az Alcatel-Lucent új  
My IC Social Networks elnevezésű alkalmazását!

Az Alcatel-Lucent legújabb My IC Social  
Networks nevű megoldása egy olyan Microsoft Out-
look bővítmény, mely kitűnő választás kis- és közép-
vállalatok számára egyaránt. A alkalmazás integrálja 
a népszerű közösségi oldalak – Facebook, Skype, 
Yahoo – kapcsolati adatait, ezzel is gazdagítva az  
Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication 
Edition (RCE) megoldásának képességeit. Segítségé-
vel hatékony és egységes kommunikáció valósítható 
meg: minden partner és minden névjegy egy helyen, 
egyetlen névjegyzékben jelenik meg az aktuális jelen-
léti információkkal együtt.

A My IC Social Networks számtalan előnyhöz juttat-
ja a felhasználót. Miközben optimalizálja és növeli a 
termelékenységet, időt is megtakaríthatnak azáltal, 
hogy megkönnyíti a napi kommunikációs feladatok 
elvégzését. 

A My IC Social Networks az OmniPCX Office RCE  
Release 9 vagy ennél újabb verziójú rendszerekkel 
kompatibilis, használatához pedig Microsoft Outlook 
2003, 2007, 2010 vagy 2013 kliens szükséges.

Próbálja ki a bővítményt most 60 napig 
ingyenesen, licensz megvásárlása nélkül!  

A részletekkel kapcsolatban keresse 
bizalommal a Young B.T.S. Kft. 
munkatársait.
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Innovatív, modern és hatékony  
kommunikáció mindig és mindenhol

ismerje meg  
partnereinket! – 2n
Útjára indítjuk Partner rovatunkat, melynek 
célja, hogy megismertessük olvasóinkkal 
cégünk beszállítói partnereit és az általuk 
képviselt megoldásokat. Elsőként az 
egyik vezető európai telekommunikációs 
berendezésgyártót, a 2N-t mutatjuk be.

A 2N a kis-, közepes- és a nagyvállalati szektor, valamint 
a telekommunikációs szolgáltatók számára egyaránt 
versenyképes megoldásokat kínál már világszerte 120 
országban, köztük Magyarországon is a Young B.T.S. 
Kft. képviseletében. Cégünk a gyártó négy megoldását 
kínálja, melyek mind a hatékony és folyamatos kommu-
nikációt erősítik. 

A 2N Helios család minden Intercom kaputelefon 
igényre megoldást kínál az analóg technológiáktól az 
IP megoldásokig, legyen szó biztonságtechnikai, üzleti, 
egészségügyi vagy bármilyen más speciális területről. A 
készülékcsalád minden tagja prémium csúcsminőséget 
és integrációs lehetőséget nyújt, az egyedi igények sze-
rint rendelhető termékek között megtalálhatók mind a 
vállalati szegmensbe, mind az ipari környezetbe szánt 
kivitelek. A prémium kategóriás termékekhez méltó 
módon az eszközök csúcstechnológiája biztosítja a zaj-
mentes, tökéletes kép és hangátvitelt.

A 2N NetSpeaker IP audio rendszere egyszerű 
megoldást kínál a hangfelvételek interneten és LAN há-
lózaton való továbbítására. Az univerzális kialakításnak 
köszönhetően egyaránt használható térhangosításra ki-
sebb éttermekben és nagy bevásárlóközpontokban is. 

A rendszer segítségével zenét, figyelmeztető jelzéseket 
vagy akár előre felvett üzeneteket, hangbemondásokat 
játszhatunk le a célközönségnek. Egyszerűen és kényel-
mesen használható akár saját telefonról is arra, hogy 
információkat közöljünk a látogatókkal, vásárlókkal, ven-
dégekkel, mivel a rendszer együttműködik az alközponti 
rendszerekkel is.

A 2N mobil adapterei olyan speciális mobiltelefonok, 
melyek rendelkeznek fő- vagy mellékvonali interfésszel, 
és képesek összekapcsolni a vállalati rendszert (alköz-
pont) a mobil hálózattal. A mobiltelefonra irányuló hívást 
a vezetékes szolgáltató kihagyásával közvetlenül a GSM 
hálózatba irányítja. 

A 2N liftkommunikátorai lehetővé teszik a bizton-
ságos lifthasználatot, erről pedig a hatékony és meg-
bízható vészhelyzeti kommunikáció gondoskodik.  
A megoldás a nap 24 órájában működő forródróttal 
garantálja a gyors reakciót az esetleges üzembeli prob-
lémák esetén.  A 2N liftkommunikátorai megfelelnek a 
szigorú európai uniós előírásoknak, továbbá gyorsan és 
egyszerűen telepíthetőek.

Ismerje meg az általunk kínált 2N megoldásokat, 
melyek részletes ismertetőit megtalálhatja webolda-
lunkon.
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nagy gsm adapter 
csereakció!
Cserélje újra már nem használt  
GSM analóg adapterét!

Nem tud mit kezdeni már nem működő, régi GSM ana-
lóg adapterével? Van egy tippünk! Adja le nálunk 2014. 
szeptember 30-ig, és cserébe kedvezményes áron vásá-
rolhatja meg vadonatúj 2N GSM adapterét, jóval a keres-
kedelmi ár alatt!

Használt készülékeit a Young B.T.S. Kft. irodájába vár-
juk (1139 Budapest, Frangepán u. 26.).

Az akcióban részt vevő eszköz:

2N Easy Gate analóg GSM adapter  
normál végfelhasználói ár:  44 990 Ft

Becserélési akcióban:   39 990 Ft
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