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nephius 
“yeni nesil çağrı merkezi” 

 

 

 

 

 

 

 nephius sanal santral, çağrı Merkezi ve müşteri ilişkileri yazılımını 

(crm) tek bir bünyede bulunduran ilk ve tek bütünleşik, yeni nesil 

yazılımdır. 

Yaklaşık 2 senelik arge çalışmalarının ardından 2 senelik müşteride 

test ve sektörelleştirme aşamaları da geçilmiş ve 2020 yılı 

başlarında artık ticari olarak hayata geçmiştir. 

Sadece ses değil artık yazılı mesajlarını da müşteri hizmetleri 

elemanlarınızın önüne getirerek, çağrı merkezinizi İLETİŞİM MERKEZİ 

ne dönüştürür.  

Üstelik whatsapp business, web formları, eposta, chat 

entegrasyonları ile size en uygun iletişim kanallarını kullanımınıza 

sunar. 
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Genel Özellikleri  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

 

 

İşinize faydaları 

 

Bulutta çalışacağınızdan yatırım maliyetleri kalkar ve lisans bedelleri sıfırlanır, 
 

Hem santral hem CRM için tek firma ile iletişimde olursunuz, 
 

Tek yazılım olduğundan maliyetleriniz düşer, 
 

İki farklı yazılımın entegrasyon ihtiyacı ortadan kalkar, 
 

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, 
 

Tek yazılım olduğundan agent’lar sadece tek ekranda ve gerekli olduğu kadar bilgiyi 

görerek %100 performans ile çalışırlar, 
 

WebRTC teknolojisi sayesinde kurulum gerekmeksizin pc, lokasyon, işletim sistemi farkı 

gözetmeksizin tüm tarayıcılardan erişim imkanı sağlarsınız, 
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Yazılım Hizmeti Kapsamı 
 

 

 

 Sanal santral + çağrı merkezi + müşteri ilişkileri yönetim (crm) modülleri, 

 

 Mevcut çağrı merkezinin iş akışlarının detaylı olarak çıkarılması ve buna göre 

kullanıcı ara yüzlerin tasarlanması, 

 

 Agent, süpervizör, yönetici yetkilendirmelerinin tanımlanması, 

 

 Ses operatörü ile (tercihan İkon Telekom) ses bağlantısının yapılarak inbound / 

outbound numaralarının sisteme tanımlanması, 

 

 Toplu sms bağlantısının yapılması (isteğe bağlı), 

 

 Sosyal medya, eposta, chat ve web sitesi form bağlantılarının yapılması (isteğe 

bağlı), 

 

 Süpervizör ve yönetici raporlarının istekler doğrultusunda oluşturulması, 

 

 Yapılacak görüşmeler sonrası, nephius çalışma kurallarının yönetimin istek ve 

beklentilerine göre yapılandırılması ve testlerinin gerçekleştirilmesi, 
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Bulut Teknolojisi 

Kurulum gerektirmeyen web tabanlı uygulamalar ile kolaylık sunan online depolama 

hizmetidir. 

Teknolojisi ile Bulutta bir adım daha önde olabilirsiniz, 

-Gelişmiş Performans 

-Düşük Yazılım Maliyeti 

-Anında Güncelleme 

-Sınırsız Depolama Kapasitesi 

-Artırılmış Veri Güvenliği 

-İşletim Sistemleri Arasında Geliştirilmiş Uyum 

-Artırılmış Dosya Formatı Uyumu 

-Grup Çalışması 

-Gizlilik ve Güvenlik 

-Esneklik ve Verimlilik 

 

Nephius Teknolojisi 

Nephius Bulut Çağrı Merkezi ile  Tam Kapsamlı Çözüm Tek Platformda, Maliyetlerinizi Düşürün 

ve Nephius  ile Performansı Arttırın, Hemen Kullanmaya Başlayın; 

 

*Yeni Nesil Teknoloji 

*Güvenilir Yapı 

*Genişletilebilir Sistem 

*Tek Tıkla Erişim  

*Kolay Kurulum ve Yönetim 

*Herşey Dahil Çözüm 

*Yedekli Sistem 

*Hızlı Entegrasyon 

*7/24 Teknik Destek 

*Kullandığın Kadar Öde(SaaS) 

*Düşük Maliyet 

*IT’den Bağımsız Operasyon 

*Veri Güvenliği 

 

Çağrı Merkezinizin işiniz kadar hızlı ilerlemesini sağlayın. 
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Call Center Yazılımı Teknik Özellikler 

• PBX/IP-PBX 

• İzleme & raporlama  

• IVR & Self servis otomasyon 

• Dialer(Predictive, Angentless, Preview) 

• Outbound Arama 

• Inbound Arama 

• Outbound IVR ve mesajlaşma aramaları 

• İşgücü yönetimi – WFM 

• İş süreci yönlendirmesi & Takip 
 

 

İletişim Yönetimi 

• Çok kanallı erişim: telefon,  e-posta, web, SMS, iş nesneleri, sosyal medya  

• ACD (Otomatik Etkileşim Dağıtımcısı)  

Crm Platform  

▪ Çok kanallı kuyruk  

▪ Öncelik ve yetenek tabanlı yönlendirme  

▪ E-posta yönlendirme  

• IP PBX/PBX  

• Üst Seviye IVR  

• Gerçek zamanlı statü bilgisi yönetimi  

• Yerleşik çok dilli destek  

• Uzakta ve evden çalışan müşteri temsilcileri  

• Müşteri İlişkileri Yönetimine ilişkin bütünleştirmeler  

▪ Çağrı Ekranı gösterme  

• Harmanlanmış gelen/giden kampanya yönetimi 

• IVR  

 

Çok kanallı işleme ve gelen/ giden çağrıyı harmanlama (inbound/outbound blending) 

işleminin yanı sıra sistem yapılandırmasını, yönetim ve raporlamayı merkezileştirebilirsiniz, 

               - 

 

 

 

 

 


