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ÇAĞRI MERKEZİ & CRM
YAZILIMI

Ocak 2020Z

Bulut santral entegre
Yeni Nesil Çağrı  Merkezi 

ve 

Müşteri  İlişkileri Merkezi Yazılımı



Analogdan Dijitale dönüşüm

Firmalar ‘bulut santral’ avantajlarını 

keşfettiklerinden beri geçişler logaritmik 

hızla artıyor…

aynen geçmişte olduğu gibi      

yazılı medya            dijital medya
sabit hat              mobil
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Sektör ve Oyuncular

Bulut Santral Firmaları
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Bulut Santral + 

CRM

nephius

CRM Firmaları

Büyük Geleneksel Santral 

Firmaları

Sektör büyük bir 

değişim yaşıyor!

Pahalı analog 

sistemler yerine 

bulut santral ve  

crm yapılarına 

dönüşüm…



(İlk kez !) içinde
entegre bir

‘sanal santral’ barındıran
ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİM ve CRM

yazılımıdır.
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Problem

Birden fazla firma ile 

çalışmayı gerektirir

İş yükü yaratır Entegrasyonlar 
artar ve zorlaşır

Maliyetler yükselir

Tek ekran 

yerine çoklu 

ekran yönetimi 
başlar

Kontrol zorlaşır Paket crm’ler

çoğu zaman 

bekleneni 
veremez

Çağrı merkezi 
verimliliği azalır

Sanal santral ve CRM hizmetleri farklı firmalar tarafından sağlanır, bütünleşik değildir. Çağrı Merkezi 
yönetmek için her iki yapı da gereklidir 
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3 işlev barındıran (santral, çağrı merkezi, crm),

%100 özelleştirilebilir,

Bulut tabanlı, ekonomik,

son derece esnek bir yapı oluşturduk!

Müşterilerimizin tüm iş akışlarını, raporlama tiplerini, sistem 

yetkilendirmelerini, birebir tasarlayıp her işi santral dahil tek 

noktadan yönetebilir bir yazılım yaptık…

Çözüm & Fark
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Ayrıca, CRM üzerinde tüm iş akışlarınızı 
özelleştirip entegre edebildiğimizden iş 
akışlarınıza %100 uyumlu bir yapı oluştururuz

Santrali CRM yönetir, santral sadece çağrı 
al/ver ve ses kayıt görevi yapar, santral 

üzerinde başka hiçbir yük oluşmadığından 

seste hiçbir kayıp ve kesinti yaşanmaz

temel özellikler

sadece bir santral yazılımı değil, santrali 
bünyesinde barındıran bir CRM yazılımıdır

tüm müşterilerimiz çağrı merkezi 
maliyetlerinde %50 oranında tasarruf ve 

%200’ün üzerinde verim artışı sağlamaktayız



8SLIDE  

önemli avantajlar

CRM ve santral için talep edeceğiniz 
geliştirme ve eklemeler yine tek firma ile 
yürür

Hazır paket CRM programının 
kısıtlamaları ile sınırlı kalmazsınız

Santral yönetimini kolaylıkla CRM 
üzerinden yapabilirsiniz
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Bulutta çalışacağınızdan yatırım 
maliyetleri kalkar ve lisans bedelleri 

sıfırlanır

Hem santral hem CRM için tek firma 

ile iletişimde olursunuz

Tek yazılım olduğundan 
maliyetleriniz düşer, agent’lar

sadece tek ekranda %100 
performans ile çalışırlar

İki farklı yazılımın entegrasyon 
ihtiyacı ortadan kalkar
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WebRTC teknolojisi sayesinde kurulum 
gerekmeksizin pc, lokasyon, işletim 
sistemi farkı gözetmeksizin tüm 
tarayıcılardan erişim imkanı sağlarsınız
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Bugüne kadar

Nephiusa bugüne kadar 

birçok fonksiyon ve özellik  

ekledik

WebRTC,

Third party API bağlantıları,

Toplu SMS ve E-Mail bağlantıları,

IVR – sesli yanıt

Kargo Firmaları ile ürün takip bağlantıları,

Ödeme sistemleri ile bağlantılar,

E-Ticaret site bağlantıları,

118 bilinmeyen numara ve numara aktiflik sorgulama 
bağlantıları,
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Bugünden sonra

Bugün eklediklerimizle, Nephiusa artık Çağrı Merkezi Yazılımının ötesine geçiyor, Müşteri İlişki 
Merkezi’ne evriliyor

WhatsApp Business,

E-posta,

Chat,

Web Form,

Facebook Messanger (yakında)

Instagram (Yakında)
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“yeni nesil çağrı merkezi”

SES 

OPERATÖRÜ

NEPHIUS SANTRAL

NEPHIUS

CRM

Third party API bağlantıları,

Toplu SMS ve E-Mail bağlantıları,

Kargo Firmaları ile ürün takip bağlantıları,

Ödeme sistemleri ile bağlantılar,

E-Ticaret site bağlantıları,

118 bilinmeyen numara ve numara aktiflik 
sorgulama bağlantıları,
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“yeni nesil müşteri ilişkileri merkezi”

SES 

OPERATÖR

Ü

NEPHIUS SES 

SANTRALI

NEPHIUS

CRM

NEPHIUS TEXT 

SANTRALI

WHATSAPP 

BUSINESS

E-POSTA

CHAT

WEB 

FORMLARI

Third party API bağlantıları,

Toplu SMS ve E-Mail bağlantıları,

Kargo Firmaları ile ürün takip 
bağlantıları,

Ödeme sistemleri ile bağlantılar,

E-Ticaret site bağlantıları,

118 bilinmeyen numara ve numara 
aktiflik sorgulama bağlantıları,
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santral

• Sesli yanıt sistemi - ivr

• Geliştirilebilir ve ayrıştırılabilir çağrı havuzu

• Kampanyalara göre çağrı ve outbound arama yönetimi

• Seçilebilir ve kampanya ortasında değiştirilebilir cli yönetimi

• Gelişmiş çağrı transferi (kuyruğa veya dahiliye, eğer dolu ise 
alternatiflere)

• Gelişmiş mola yönetimi

• Gizli sufle ve konferans görüşme desteği
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arama

Arama yönetimi :

• Yönetim tercihleri ve önceliklendirmeleri doğrultusunda 
veritabanından kampanya aramaları ve yönetimi

• Kampanya bazlı detaylı raporlama (agent performansı, kanal 
performansı gibi) 

Arama türleri :

• Doğrudan tuşlayarak arama

• Otomatik doğrudan arama 

• Müsait personel sayısı başına çarpanlara göre predictive arama

• Firmaya özel Yönetilebilir toplu arama senaryoları desteği
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crm

• Webrtc ile tarayıcı üzerinden çağrı kontrolü

• Dashboard ve isteğe bağlı raporlama imkanı

• Görüşme sonuçlarına bağlı aksiyon yönetimi

• Çağrı aktarımlarında personel durum görüntüleme ve duruma göre 
aktarılmış çağrı yönetimi (kullanıcı meşgul ise bir sonraki çağrıda 
aktarılmış çağrıyı aramasını sağlamak) 

• Yönetim tercihleri ve önceliklendirmeleri doğrultusunda veri tabanından 
kampanya aramaları ve yönetimi
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Bize ulaşın

Berfu Sarıyer

AOS girişi Çiftkurtlar

Plaza No:351 K:3 

Maslak/Sarıyer/İstanbul

0212 346 0701

berfu.sariyer@nephius.com0536 345 4521
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nephius

Abi ihtiyacımız 

yok sağol
Şimdi çok 

yoğunuz 

vallaTEŞEKKÜRLER


