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MiContact Center Enterprise
Alt-i-en contact center løsning

MiContact Center Enterprise er en alt-i-en, adaptiv og �eksibel platform til Uni�ed Communications,
mobilitet, kontaktcenter, automatisering af forretningsprocesser, analyse og rapportering samt service og
database integration. Med MiContact Center transformeres et telefonorienteret callcenter til et sandt, to-vejs, 
multimodalt hub, der giver endnu �ere valgmuligheder,  ved at implementere yderligere multikanals adgangsfunk-
tioner, inklusiv forbedrede muligheder for routing af e-mail og chat.

En ny måde at kommunikere og
samarbejde med kunder

Optimer tid, medarbejdere og kunderejsen fra et enkelt interface.
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Betjen kunderne i den rækkefølge, der passer jer, uanset hvornår og hvorfra kunder retter henvendelser til 
virksomheden. Prioritér henvendelserne efter kundernes vigtighed, kommunikationskanalens betydning eller 
henvendelsernes karakter.

Komplet kontrol over kunderejsen



Egenskaber

Håndterer opkald, telefonbeskeder, email, SMS, 
chat, fax, sociale medier og 3. parts medier

Dashboard med komplet kundeoverblik på 
agent-niveau fremmer aktuel og relevant 
kundebetjeningt

Fleksibel ind- og udmelding af køer og 
ændring af agent-roller

Applikation til smartphone fremmer 
agenternes mobilitet og �eksibilitet

Skills-based routing fremmer responstid-
en på kundehenvendelser

Forskellige versioner af supervisor overblik over 
interaktioner med varierende detailrigdom

Skalerbart op til 3000 agenter Social media-integration til bl.a. LinkedIn, 
Facebook og Twitter, som eliminerer behovet 
for at holde øje med virksomhedens company 
pages

Håndterer opkald, telefonbeskeder, email, SMS, 
chat, fax, sociale medier og 3. parts medier

Alt-i-et omnichannel Customer Experience Center

MiContact Center Enterprise
Alt-i-en contact center løsning
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