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Tartalom:

DSR bemutatása

Hangdokumentáló megoldások

MobilVoice Android alapú hangrögzítő

WIO Voice irodai rögzítő  

Analitika (elemzés, riport adatforrás)

Adattárház és eseményrekonstrukciós megoldás 



hangrögzítés és hangfeldolgozás

egyedi biztonságtechnika

szoftverfejlesztés, digital media
signage
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1995 óta piacvezető vállalat 

Kiváló minőségű, nagy kapacitású rendszerek

ISO 9001:2009 szabvány minden folyamatra

Komplex, integrált rendszerek, melyek megfelelnek minden egyedi igénynek 
és kompatibilisek más rendszerekkel, technológiákkal

Szakértő ügyfélszolgálati csapat garantálja a sikeres beruházásokat

Cégünk



Ügyfélszolgálatok Közszolgáltatók WIOVoice

Pénzügyi szektor

Referenciák
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Szakszolgálatok
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Hangdokumentum készítés 



A DSR hangrögzítő rendszerek felépítése

Analóg, digitális, 
BRI, VoIP, SIP 

mellékek

DSR hangrögzítő

DSR SLD Center

Rendszerfelügyelet

Archiválás

Visszahallgatás

Analóg, PRI, BRI 
fővonalak

Rádió

WIO Voice 
Ügyintézői 

pultMobiltelefon

Hangból írott 
szöveg

Érzelemdetektálás

Kulcsszó-keresés

Képrögzítés

LAN/WAN

Hangos IVR
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Mobiltelefonos kommunikáció rögzítése

MobilVoice®



Valamennyi kommunikáció kliens oldalon rögzül, majd a központi szerveren tárolódik

Valamennyi DSR rendszerhez standard módon csatlakoztatható

Hangelemző rendszerekhez csatlakoztatható

Android OS

Mobiltelefon rögzítési megoldás



Szolgáltatások:

hanghívások és szöveges üzenetek rögzítése

titkosított formában történő tárolás feltöltésig 

a felvételek feltöltés után törlődnek a mobiltelefonról 

klienseken nem hallgathatók vissza a felvételek

applikáció lokális és központi menedzsmentje

központosított archiválás és visszahallgatás 

hívószámok osztályozása rögzítési igény szerint (B/W lista) 

Black lista: nem rögzítendő számok 

White lista: mindig rögzítendő számok 

feltöltési opciók: mobilnet, Wi-fi, roaming

roaming figyelése és igény esetén a feltöltés tiltása 

rögzítési időszakok megadása 

felvételek minőségének beállítása

készülék helyzetének meghatározása hívás, vagy 
szöveges üzenet rögzítése közben

integrált tárgyalásrögzítés (diktafon) 

Mobiltelefon rögzítési megoldás



Központi felület - beállítások



Központi felület - visszahallgatás



Hangrögzítés ügyfélszolgálati irodákban

A minőségbiztosítás új dimenziója
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WIOVoice®



Leegyszerűsíti a 
minőségbiztosítási folyamatokat

On-line szupevájzori behallgatás 

Kiegészítő információk 
becsatolása

CRM/SAP integráció

Szóbeli szerződés rögzítése

Integráció ügyfélhívó 
rendszerekhez

Legfontosabb termékjellemzők

WIOVoice® architektúra
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Hatékonyabb minőségbiztosítás

Hatékonyabb panaszkezelés

Hatékonyabb ügyfél kommunikáció

Online behallgatás azonnali ellenőrzést és 
beavatkozást tesz lehetővé

Magasabb szintű minőségbiztosítás

Leegyszerűsíti az oktatást

Azonnali Piackutatási Adatok

Saját adatbázis építése elemzési célokra

Marketing kampányok ellenőrzése

Azonnali ügyfél elégedettségi visszajelzés (NPS)
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Segítség az ügyfél-kommunikáció minőségjavításában

VoiceAnalytics®



Analitikai modul 

DSR felületbe integrált riportok

Online és offline anyagok feldolgozására

Az adatbányászat hang és CRM adatokon 
történik

Modul tartalma 

Érzelem detektálás

Kulcsszó keresés

Produktív / nem produktív időszak 
detektálás

Prediktív analitika 

Pl. CRM adatokat elemezve javaslatot 
készít arra vonatkozóan mely ügyfelet kell 
felkeresni azért, hogy egységnyi idő alatt 
minél nagyobb hasznot realizáljon a 
vállalat 

Analitikai modul



A VoiceAnalytics egy beszéd és adatelemzésen alapuló átfogó 

teljesítmény és minőségmenedzsment megoldás 

ügyfélszolgálatok számára.

Technikai (hívás hossz, időpont, operátor, stb.)

Tartalmi (szavak és szókapcsolatok, témakörök)

Érzelmi (dühös, csalódott, bizonytalan, elégedett)

Produktivitás (beszéd/csend/zene/egymásra beszélés) 

Beszédminőség(artikuláció minősége, intonáció, beszédtempó, hangerő, stb.)

Ügyféladatok (szerződés, termék, pénzügyi adatok)

Az analitikákat fejlett mesterséges intelligencia alapú elemző és előrejelző 

algoritmusok támogatják 

Hogyan működik?

Analitikai modul

16
A beszélgetések 100%-át feldolgozza és több szempontból elemzi.
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Központi adattárház és esemény rekonstrukció
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Valamennyi a Közlekedési vállalatok területén keletkező 
hang dokumentumok egységes kezelése, archiválása 

valamint a felhasználás egységesítése jelentősen javítja a 
kontrolt, és a munkavégzés színvonalát. 

Részei:

Központi jelentéstároló és archiváló rendszer

DUIC megoldás a 160 MHz és a 450 MHz bázis állomások 
integrálása digitális diszpécser rendszerhez

MobilVoice mobiltelefon kommunikáció rögzítési rendszer központi 
bevezetése

Jelentés tárolók és hagyományos call-contact centeri 
hangrögzítési megoldások és központi archiválásuk.

Egységes hang, dokumentációs és minőségbiztosítási rendszer
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LAN/WAN

Egyéb rendszerek

Központi 

hang adattárház

II. Igazgatóságok hangrögzítő rendszerei,

vonalirányítók;  diszpécser központok
I. DUIC bázis állomás hangrögzítés és 

diszpécser központok

DSR  Média Converter

Regionális és 
lokális

DSR hangrögzítők

SLD Archiváló és rendszer 
admin. modul

Mobil telefonok

Analog, VoIP, Digital

Call-Contact Center, 
Utas információ / Jegypénztári (WIO) megoldások

III. Utas kommunikációs és szolgálati 

kommunikációs megoldások

DSR UIC Management Center

Dispatcher Center

Központi hang és adattárház koncepció
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IntranetDSR UIC  Management 
Center

IP phone Diszpécser 2 Diszpécser N

. . .

. . .
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állomások
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DSR Media 
Converter
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DSR Hang 

Archiváló

#4

Bázisállomások, integrált megoldás bemutatása



Felhasználási területek:

Hagyományos bázisállomások; IP alapú központi  
diszpécser rendszer üzemeltetése, kulcsra kész integrált 
megoldás

Bármely korábbi hang és adatrögzítő rendszerhez  
illeszthető, vagy rendszer elemre cserélhető

Mobiltelefon, valamint  egyéb, akár CB kommunikációs 
rendszerek integrálása

Call-Contact center;  ügyfélszolgálati (WIO) integráció

Egyéb hang és adatforrási illesztések
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Központi Hang és Adattárház  Rendszer előnyök:

Ügyfélszolgálati panaszkezelés, reklamációk 
egyszerűsítése

Üzemeltetési gyakorlat teljes körű minőségbiztosítása

Fejlett jogosultság kezelési rendszer

A központi rendszer az eddigi sziget megoldásokkal 
szemben jelentős költségmegtakarítást eredményez

Központi kommunikáció rögzítés és archiválás (min 2 
helyen)

Easy Replay

esemény-rekonstrukciós lehetőség:

Bármely hang, kép, egyéb adat (log) 
időtengelyes megjelenítése (8-12 csatorna 
egyszerre)

Egy rendszeren belül valamennyi a 
döntéshez szükséges információ elérhető

Hang és adattárház előnyei



Köszönjük a figyelmet!
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mailto:koteleky@dsr.hu
http://www.dsr.hu/

