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HOSTED CALL CENTER  
MINTHA A SAJÁTJA 
LENNE
Az ügyfélszolgálat – szerviz, helpdesk, tudakozó, információs központ – 
minősége rendkívül fontos egy vállalkozás megítélése szempontjából.  
A vevők általános elvárása a többcsatornás kommunikáció és a gyors 
reakcióidő. Egy ilyen rendszer kiépítéséhez, üzemeltetéséhez befektetésre, 
időre, és leginkább szaktudásra van szükség.

•  A beérkező megkereséseket naplózzák, előválogatják, IVR rendszerrel kezelik, 
élő operátorok first line support nyújtanak.

•  Az Invitech Solutions igény esetén betanítást, irányítást és ellenőrzést 
vállal az operátori feladatokra, így nincs szükség belső erőforrás delegálására.

•  Speciális képesítéssel, tapasztalattal rendelkező, egyedileg kiképzett,  
idegen nyelven beszélő operátorok is rendelkezésre állnak.

•  A szerződésben vállalt időn belül a beérkező hívás operátorhoz jut,  
illetve az online megkeresés megválaszolásra kerül.

•  Kimenő üzeneteket is célba lehet juttatni. Tömeges sms, különféle 
célú e-mail-ek, telefonos közvélemény-kutatások, utánkövetések, 
visszamérések, kampányhívások is szerepelnek a Hosted Call Center 
szolgáltatásai között.

Az operátori 
tevékenység is 

a szolgáltatás része

EGY SAJÁT CALL CENTER 
KÖLTSÉGES, ÉS SZÁMOS 

ESETBEN NEM TÉRÜL MEG.



Üzleti ügyfélszolgálat: 1444  |  Érdeklődni lehet: kapcsolat@invitech.hu

A szolgáltAtás előnyei
•  Nem jár egyszeri, magas szintű költségráfordítással
•  Nincs szükség technikai, vagy operátori csapat felépítésére
•  Rugalmasan, akár 24 órában vagy csak időszakos szolgáltatásként is 

igénybe vehető szolgáltatások
•  Magas minőségű és teljes körű, még a különleges helyzetekben is gyors és 

pontos ügyfélkiszolgálás
•  Kampánytámogató eszközök új ügyfelek szerzésére
•  Számos csatorna: hang, chat, SMS, internet, e-mail
•  Adatbázisok kiépítésére és kezelésére
•  Igény szerinti kimutatások, riportok, statisztikák, felmérések

Miért Az invitech solutions?
•  Közel két évtizedes tapasztalattal rendelkezünk az integrált informatikai  

és telekommunikációs szolgáltatások terén. 
•  Komplex, testre szabható, költséghatékony megoldásokkal támogatjuk 

közel 6 ezer üzleti partnerünket.
•  Ügyfeleink között a távközlési- és hírközlési vállalatok szinte minden típusa 

megtalálható ugyanúgy, mint egészségügyi intézmények, pénzintézetek, 
energetikai vállalatok vagy éppen légitársaságok.

•  Az Invitech Solutions tapasztalatára, munkatársaink szakértelmére,  
a legmodernebb technológiákra és integrált szolgáltatási portfóliónkra 
támaszkodva bármely ügyfelünknek optimális, testreszabott,  
egyedi megoldásokat nyújtunk.

Kapcsolódó szolgálTaTásaInK:
• Contact Center
• Tömeges SMS
• Tömeges hírlevél
• Alközponti megoldások

A 24 órás ügyfélszolgálat  
befektetést, speciális technikát  
és állandó felügyeletet igényel.  

hosted call center szolgáltatásunk  
havidíjért, azonnal, akár időszakosan is 

igénybe vehető.
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