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انديشه122بخشهاي درگير سامانه 

www.Rayanandisheh.com



اهم بخش های سامانه

سامانه از چهار بخش تشکیل شده است 

زیر سیستم مرکز تماس 1.

زیر سیستم مدیریت پیامهای2.

زیر سیستم اطالعات جغرافیایی3.

زیر سیستم موبایل4.
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معرفی سامانه 
ها از يک مرکز تماس چند رسانه ای برای پشتيبانی سازمانContact Centerفناوری 

کز مر. مشترکين و تماس گيرنده ها و استفاده از سيستمهای نوين روابط عمومی است
رچگی امکان مسيريابی هوشمند کليه تماسها، يکپاانديشه  IP Contact Centerارتباطات 

با . ندبا شبکه و ايستگاه های کاری و مديريت کاربران بصورت مولتی مديا را فراهم می ک
، امکان داشتن يک سيستم توزيع شده IPاستفاده از اين سيستم در کنار سيستم تلفنی 

برای سرويسهای الکترونيکی را خواهيم Distributed Contact Centerمرکز ارتباطات 
.داشت
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قابلیت های عمومی مرکز تماس
همراه با صندوق صوتی PBXسیستم کامل تلفن داخلی •
اپراتور360توان پاسخگویی همزمان •
سیستم کنفرانس مکالمات باقابلیت مدیریت کنفرانس•
Call Centerسیستم مرکز پیام •

ACDتوزیع خودکار تماس ها •

IVRسیستم جامع پاسخگوی گویا •

مدیریت تحت وب برای همه کاربران و مدیر سیستم•
مدیریت موزیکهای انتظار•
مسیریابی پویای ارتباطها توسط قوانین•
DIDگیری داخلی مستقیم شماره•

استفاده از یک مرکز تلفن با خطوط داخلی نامحدود با هزینه اندک•
امکان ضبط کلیه مکالمات داخلی و خارجی •
امکان کنترل کلیه خطوط و ردیابی تماسها بوسیله رایانه از هر نقطه•
امکان استفاده از گوشی های معمولی تلفن•
ایجاد صفوف مختلف تماس برای بخشهای مختلف شرکت•
امکان مدیریت تماس قبل از اتصال به اپراتور•
تقسیم عادله تماس ها بین اپراتورها•
امکان مانیتورینگ عملکرد اپراتورها مانند میزان تماسهای موفق و ناموفق•
اعالم موقعیت شخص تماس گیرنده و پخش موسیقی در هنگام قرار داشتن در صف•
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122قابلیت های ویژه  مرکز تماس در سامانه 
:استگردیدهلحاظ122سامانهتماسمرکزدرزیرهایقابلیتسامانهدرتکرارهایتماسکاهشجهتدر
بهاتصالازقبلشهروندپروندهوضعیتآخریناعالمو122اطالعاتیبانکدرجستجووگیرندهتماسشمارهبررسی1.

اپراتور
شدههگرفتنظردرصوتیپیامخودکارپخشوسامانهوقایعاطالعاتبانکدرگیرندهتماسشمارهپیشجستجوی2.

122اپراتوربهاتصالازقبلشمارهپیشبرای

هایتماساز%60ازبیشگذشته،سال10مدتطیدرشدهحاصلتجربیاتبراساسسامانهدرهاقابلیتاینایجادبا
ثبتازجلوگیرینیزو122مرکزخدماتارائهراندمانافزایشباعثخوداینوشوندمیحذفتکرایوپیگیری
.گرددمیسامانهدرضروریغیرپیامهایواطالعات
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مزايای ويژه کاربرد سامانه در مراکز تماس
ايجاد صفوف مختلف تماس برای بخشهای مختلف شرکت•
امکان مديريت تماس قبل از اتصال به اپراتور•
تقسيم عادله تماس ها بين اپراتورها•
امکان مانيتورينگ عملکرد اپراتورها مانند ميزان تماسهای موفق و ناموفق•
اعالم موقعيت شخص تماس گيرنده و پخش موسيقی در هنگام قرار داشتن در صف•
ايجاد کنفرانس بين اپراتور ها و مشتريان•
جانبیCRMثبت تماسها در نرم افزار •
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GISو نرم افزار مدیریت پیامها

www.Rayanandisheh.com



وتی در راستای افزایش کارایی اپراتورهای مرکز پیام، در سامانه امکان تعریف پیامهای تکرار پذیر به همراه فایل ص
رای مناسب برای آنها وجود دارد که از این طریق کاربر به جای تکرار توضیح موضوع، این پیام را از طریق مرکز پیام ب

مشترک پخش می نماید
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انی تعریف پیامهای تکراری و اطالع رس
هوشمند



شترک در این سرویس قبل از اتصال م. یکی دیگر از سرویس های مفید سامانه، سرویس اطالع رسانی هوشمند می باشد
عیت به بخش ثبت پیام، سامانه با بررسی تلفن تماس گیرنده و مراجعه به بانک اطالعات درخواست های قبلی وض

ا در ضمن در این سرویس می توان براساس پیش شماره های خاص، پیامی را قرارداده ت. درخواست را به او اعالم می نماید
ت پیام متصل سیستم با تماس اینگونه مشترکین این پیام را برای آنها پخش و در صورت تاکید مشترک، او را به بخش ثب

در تماس های مرکز % 60به تجربه ثابت شده است که این قابلیت در پیگیری پیام و پیامهای تکراری منجر به کاهش . نماید
پیام می گردد
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انی تعریف پیامهای تکراری و اطالع رس
هوشمند



درخواست های سامانه در سه سطح تقسیم بندی می شود
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تعریف درخواست ها



احیه آبفاامکان تعیین کارتابل های تخصصی برای هر جایگاه سازمانی و متغیر براساس شهر یا ن

www.Rayanandisheh.com

ی چارت تعیین دریافت کنندگان پیام برا
سازمانی



ثبت مشخصات کامل حوادث 
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تعریف اطالعات پایه حوادث



تعریف لوازم مصرفی و ثبت در بخش گزارش حوادث 
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تعریف لوازم مصرفی



اربرثبت شناسنامه کاربران همراه با قابلیت اختصاص یه داخلی برای هر ک
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تعریف شناسنامه کاربران



.یامیکپارچگی تلفن نرم افزاری و فرم ثبت پ

م افزاریفرم یکپارچه ثبت پیام با تلفن نر



که ثبت وقایع در راستای اطالع رسانی همگانی در شرکت در خصوص اتفاقات و وقایع رخ داده
سطح پوشش آن وسیع می باشد
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تعریف وقایع سطح شهر



امکان تهیه گزارش های متنوع از تماس های مرکز تماس
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ز تماسارتباط مستقیم با پایگاه داده مرک



زير سيستم ثبت تماس

یی و مدیریت خطوط شامل اپراتورهای فعال، تماس های فعال، تعداد تماس های در نوبت پاسخ گو
....

www.Rayanandisheh.com



دسترسی به موقعیت تماس بالفاصله پس از برقراری تماس

GISپیاده سازی بر بستر 



زير سيستم ثبت تماس

نمونه ای از ده ها گزارش سامانه



زير سيستم ثبت تماس

نمونه ای از ده ها گزارش سامانه



زير سيستم ثبت تماس

نمونه ای از ده ها گزارش سامانه



زير سيستم ثبت تماس

نمونه ای از ده ها گزارش سامانه



زير سيستم حوادث آب و فاضالب

نمونه ای از ده ها گزارش سامانه



زير سيستم حوادث آب و فاضالب

نمونه ای از ده ها گزارش سامانه



زير سيستم حوادث آب و فاضالب

نمونه ای از ده ها گزارش سامانه



گزارش هزینه رفع حوادث آب

زير سيستم حوادث آب و فاضالب



گزارش لوازم مصرفی

زير سيستم حوادث آب و فاضالب



گزارش کارکرد اکیپ

زير سيستم حوادث آب و فاضالب



گزارش تعداد حوادث به تفکیک منطقه

زير سيستم حوادث آب و فاضالب



مدیریت بر تاسیسات آب و فاضالب
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تحلیل قطع آب با انتخاب شیر و یا مشترک
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مشخص نمودن مشترکین پر مصرف
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GISپیاده سازی بر بستر 



ثبت موقعیت حوادث 
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GISپیاده سازی بر بستر 



حوادثناوگانمدیریتسامانه
یابیموقعیت•

حرکتمسیرراهنمایی•

آنبرمدیریتوزمانکاهش•

هاهزینهکاهش•

عملسرعتافزایش•

وریبهرهافزایش•

نظارتوکنترل•

اطالعاتدریافتوارسالبرمدیریت•
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سامانه مدیریت ناوگان



:اهم قابلیت های سامانه 
Offline, Onlineنمایش موقعیت خودرو های بر روی نقشه به صورت •

ذخیره مسیر حرکت متحرک •

اعالم هشدار در صورت توقف متحرک •

نمایش سرعت متوسط حرکت متحرک •

تعریف محدوده مجاز مانور برای هر متحرک •

گزارش مشخصات راکب یا راکبین •

گزارش مشخصات راننده و خودرو•
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سامانه مدیریت ناوگان



:اهم قابلیت های سامانه 
:گزارش اطالعات توصیفی محل استقرار متحرک شامل •

نام معبر–

مشخصات ملک–

آرشیو مسیر حرکت متحرک در پایگاه اطالعاتی سیستم •

نمایی قفل یک متحرک و نمایش دقیق مسیر حرکت آن بر روی نقشه با بزرگ•
مناسب 

مدیریت بر شرایط ویژه ، خطر و قفل متحرک•
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سامانه مدیریت ناوگان



:ا اهم اهدف از استفاده از سامانه  تلفن گوي

كاهش مراجعات حضوري ارباب رجوعان به سازمانها •
كاهش واقعي حجم كاغذ بازي •
كاهش حجم تردد در سطح شهرها•
افزايش رضايتمندي مشتركين•
اجراي طرحهاي تكريم ارباب رجوع و مشتري مداري•
پاسخگويي به مشتركين بصورت شبانه روز•
صرفه جويي در هزينه نيروي انساني و زمان•
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زیر سیستمهای تلفنی



:معرفي زير سيستم درب بسته ها  

نتور به درب در شهرهاي بزرگ در بيشتر مواقع زمانيكه كنتورنويسان جهت ثبت كاركرد ك
به . ي پذيرد منازل مراجعه ميكنند معموالً كسي در خانه نميباشد و قرائت كنتور صورت نم
تا در زمان همين سبب مامورين محترم مجبور به گذاشتن ياداشت براي ساكنين ميشوند

بفاي حضور در خانه ساكنين كاركرد كنتور را قرائت و آنرا بصورت مكتوب به اداره آ
زارش شده وظيفه اين زير سيستم ثبت اطالعات كاركرد كنتور گ. مربوطه تحويل دهند 

. توسط تماس مشترك ميباشد 
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زیر سیستمهای تلفنی



:زير سيستم اعالم ميزان بدهي 

در شركت آب با كمك اين زير سيستم مشترك ميتواند بكمك تماس تلفني و بدون حضور
. از ميزان بدهي آب ها و يا از وضعيت پرداخت اقساط آبهاي خود مطلع شود 
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زیر سیستمهای تلفنی



:زير سيستم آموزشهاي همگاني 

را به به كمك اين زير سيستم ميتوان خيلي از فرآيندهاي ضروري موجود در سازمان
. نمايد همچنين مشترك ميتواند آنها را از طريق فكس دريافت. مشتركين آموزش داد 

ا روش خريد انشعابات آب و فاضالب و مدارك مورد نياز آنه( 1برخي از اين موارد شامل 
روشهاي نگهداري از تاسيسات آب و ( 3روشهاي مصرف بهينه آب و كاهش هدرفت آن ( 2

دگي تاسيسات فاضالب و پيشگيري از حوادث غير مترقبه مانند بخبندان و در نتيجه تركي
.آب 
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زیر سیستمهای تلفنی



:زير سيستم صندوق صوتي 

د را در مورد به كمك اين زير سيستم مشترك ميتواند براحتي انتفادات و پيشنهادات خو
يستم به اين زير س. عملكرد بخشهاي مختلف شركت از طريق پيام صوتي ارسال نمايد 

انند صندوق مديران اين بخشهاي اين امكان را ميدهد تا آنها نيز از طريق تماس تلفني بتو
مديران را از smsهمچنين سيستم از طريق ارسال خودكار . صوتي خود را كنترل نمايند 

.داشتن پيام صوتي جديد مطلع ميكند 

www.Rayanandisheh.com

زیر سیستمهای تلفنی



:زير سيستم اخطارهاي صوتي به مشتركين 

. يدهيد با استفاده از اين زير سيستم شما خدمت رساني را در محل منزل مشترك انجام م
تلفن به به كمك اين زير سيستم شما اخطارهاي مختلف را با پخش پيام صوتي از طريق

ها و يا اين اخطار ميتواند شامل اخطار قطع آب بدليل عدم پرداخت آب. مشترك ميدهيد 
دهاي با اجراي اين زير سيستم بار تماسهاي تكراري از دوش واح. حوادث مختلف باشد 
. ديگر برداشته ميشود 
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زیر سیستمهای تلفنی



:زير سيستم اخطارهاي صوتي به مشتركين 

جهت GISو استفاده از امكانات 122از ويژگيهاي اين زير سيستم امكان اتصال به سامانه 
. انتخاب محدوده تماس بر روي نقشه ميباشد  
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زیر سیستمهای تلفنی



ثبتمشترک،مشخصاتدریافتحوادث،گزارشثبتبرایابزارهاازکاملیمجموعه122موبایلنسخه
باشدمیمتنوعهایگزارشدریافتوشبکهمعضالتومشکالت
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نسخه موبایل سامانه



لموبایفرمطریقازحادثهوقوعموقعیتنیزوحادثهرفعنتیجهتصویرباهمراهحادثهگزارشثبت
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نسخه موبایل سامانه



موبایلنقشهرویبرآنموقعیتجانماییوموبایلرویبرمشترکمشخصاتدریافتقابلیت
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نسخه موبایل سامانه



مابا تشكر از توجه ش
پايان
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