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نرم افزار تلفن گویا هوشمند بهمراه نرم افزار طراحی فرآیندها IVR Designer
 تلفن گویا چیست ؟
در تعریف عامیانه تلفن گویا همان منشی خودکار یا پیغامگیر تلفن میباشد ،که به جای پاسخگویی اپراتور پس ازشنیدن پیام میتوان
به فرد مورد نظر متصل شد و یا برای او پیغام گذاشت .لازم به ذکر است ،جهت تنظیم آن حتما باید از سخت افزار استفاده نمود .اما
در نسل جدید تلفن های گویا (ماننداپراتورهای اول و دوم کشور ما و بسیاری از بانکها) این سیستم از طریق تماس مخابراتی علاوه بر
امکانات قبلی سرویس های فراتری را ارائه مینماید .با استفاده از ویژگیهای شبکه های کامپیوتری ،تماس های آنالوگ می توانند بر
روی شبکه ها منتقل شوند و مانند پروتکل های  ،HTTPاستاندارد پروتکل  SIPرا ایجاد نمایند و امکان طراحی سناریوهارابصورت
نرم افزاری فراهم نماید .نسل جدید پاسخگوهای هوشمند مخابراتی میتوانند صداها را آنالیزکنند ،به بانکهای اطلاعاتی مختلف متصل
شوند ،داده ها را بخوانند ،مکالمه ها را ضبط واز طریق پست الکترونیک(ایمیل) ارسال نمایند ،حتی قادر خواهد بود به حساب های
کاربری ( (User Accountو سرویسهای خارجی متصل شوند.
نرم افزارهای تلفن گویا را می توان با توجه به ساختارهای موجود در سازمانها در سه حالت زیر پیاده سازی نمود :
 تلفن گویا بر اساس مراکز تماس  :PBXدر صورتی که سازمان دارای مرکز تماس  PBXباشد ،میتوان نرم افزارهای تلفن گویارا به
همراه سخت افزارهای آنالوگ در آن پیاده سازی نمود .معمولا در این حالت علاوه بر لیسانس نرم افزارهای تلفن گویا ،به ازای هر
 4خط آنالوگ شهری ،سازمان متحمل هزینه ای بابت سخت افزار و سرور مربوطه میگردد.
 تلفن گویا بر اساس مراکز تماس  : IP PBXتلفن گویا بر اساس مراکز تماس  IP PBXنیازی به کارت سخت افزاری جداگانه ندارد.
صرفا با پیاده سازی و تنظیمات نرم افزارهای تلفن گویا و تعدادخطوط داخلی نامحدودی که از این مراکز تماس میتوان در اختیار
داشت ،امکان پیاده سازی سناریو ها و فرایندهای مورد درخواست سازمان وجوددارد.
 مرکز تلفن مجازی یا  :Virtual PBXهمواره این امکان هست که در صورت تمایل سازمان ،تعدادی از واحدهای سازمان با
استفاده از  ،VOIPبه عنوان واحدهای مستقل در نظر گرفته شوند و برای هر کدام از آنها یک مرکز تلفن مجازی ایجاد گردد .هر
مرکز مجازی می تواند خطوط شهری مختص به خود را برای دریافت و ارسال تماس داشته باشد و علاوه بر بهره گیری از امکانات
عمومی سازمان (خطوط مشترك) ،تنظیمات و تعاریف مخابراتی خاص خود را داشته باشد .این قابلیت هرگونه نیاز به خریداری
مراکز تلفن متعدد را در سازمانهای بزرگ از بین می برد.
( IVR Designer نرم افزار ساخت و طراحی فرآیندهاي تلفن گویا)
تلفن گویای پیوند برای طراحی و ساخت فرآیندهای تلفن گویا و استفاده از تمام امکاناتی که در این بخش مد نظر قرار می گیرد،
محیطی را در اختیار مدیران سیستم قرار می دهد که بتوانند در عین سادگی ،به آسانی سناریوهای مد نظر خود را ایجاد و پیاده سازی
نمایند .این بخش از نرم افزار بر خلاف نرم افزارهای طراحی فرآیند ( )IVR Designerرایج در بازار ،بر گرفته از نرم افزارهای موجود
بر کارت سخت افزارهای خارجی نی ست و کاملا توسط بخش تولید شرکت سپنتا سیستم و با توجه به نیاز مشتریان تولید گردیده است.
با توجه به مشکلاتی که درنرم افزارهای موجود بازار دیده می شود ،گروه تولید نرم افزار ( )IVR Designerپیوند توانست با کم کردن
مشکلات و ارائه قابلیت ها و امکاناتی کلی همچون :سهلوت در طراحی بصورت فلوچارتی ،قابلیت طراحی آفلاین ،امکان ارتباط خطوط
دلخواه به سناریو خاص ،دارا بودن ابزارهای کاربردی و مفید ،بانک سناریوها و صدا و  ...در این بخش بسیار کارآمد و قوی عمل نماید.
 کاربردهاي : IVR Designer

2

سیستم تلفن گویا ،به عنوان یک سیستم پاسخگویی  ۴4ساعته به تماسهای تلفنی ،در شرکت ها ،سازمانها ،مراکز و ...مورد استفاده
قرار می گیرد .سازمان ها میتوانند بر حسب نیاز خود نحوه ارائه خدمات از طریق خطوط تلفن را مشخص نماید .در این سیستم پس
از برقراری تماس و پخش پیام خوش آمد ،سیستم از تماس گیرنده تقاضا میکند که با فشردن یک کلید وارد منوی اصلی برنامه شود
و پس از آن عملیات مختلف توسط فشردن کلیدهای مربوطه انجام می شود.
 مزایاي عمومی : IVR Designer
 پاسخگویی و ارائه خدمات بطور شبانه روزی به مخاطبان
 کاهش مراجعات حضوری
 امکان تسریع و تسهیل تماس
 کاهش تعداد تماس های ناموفق
 کاهش هزینه سازمان و بالا بردن بازده کل سازمان
 امکان تسریع و تسهیل ارتباط مخاطبان با سازمان
 برقراری ارتباط مستقیم با مسئولین سازمان از طریق صندوق پیام
 امکانات فنی و ویژگیهاي : IVR Designer
 سرویس فرآیندهای تو در تو (جهت سهولت در طراحی سناریوهای پیچیده)
 امکان کپی از قسمتی یا تمام فرآیند و استفاده از آن در دیگر سناریو
 طراحی فرایند بصورت  Flow Diagramو Drag And Drop
 امکان ذخیره فرایند ها بصورت فایل و امکان بارگذاری مجدد آن ها
 مانیتورینگ و لاگ سیستمی
 امکان ایجاد شروط پیچیده و فرمول دهی
 سازگار با انواع مرکز تماس دیجیتال و آنالوگ
 انتقال تماس و تشخیص اشغال بودن خط
 مدیرت خطوط ورودی و تغییر فرایند برای هر خط و با تمامی خطوط
 امکان ارتباط با سیستم کدینگ سازمان و با شرکت و پخش نام پرسنل ،نام سازمان و ..
 پشتیبانی از خطوط آنالوگ و دیجیتال بصورت  4تا  03پورت آنالوگ و بیش از  0۴33خط E0
 امکان استفاده نرم افزار تحت شبکه
 پارامتریک بصورت نامحدود پارامتر
 محیط دینامیک و گرافیکال
 معرفی : IVR Designer
نرم افزار ( )IVR Designerدر نمای کلی داری سه بخش :نوار ابزار (سمت راست)  ،نوار بالا حاوی امکانات بیشترمدیریتی و محیط
طراحی در قسمت وسط می باشد .در ادامه ،برای آشنایی بیشتر با برخی امکانات کاربردی ،نوار ابزار و منوی مدیریتی بصورت مختصر
شرح داده شده است.
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شکل اولیه محیط طراحی IVR Designer

برخی منوها و امکانات نوار مدیریتی IVR Designer

 شناخت و بررسی منوهاي اصلی و کاربردهاي : IVR Designer
گالری صوت  :این ابزار ،نقش بانک اطلاعاتی جامع را برای شما خواهد داشت و برای مدیریت اصوات مورد استفاده در IVR
 Designerمانند افزودن ،حذف و پخش صوت می توان از این پنجره استفاده کرد.

پارامترها  :ابزار بسیار کاربردی در برنامه است که به طراح سناریو اجازه می دهد برای مدیریت متغیرها و پارامترهای مورد
استفاده در یک سناریو مانند ،افزودن متغیری برای نگهداری حاصل جمع و  ...یک عبارت ،از آن استفاده کند.
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مدیریت فرآیند  :پس از ذخیره سازی هر سناریو ،باید برای آن یک فرآیند نیز ایجاد کرد تا بتوان آنرا در درون سناریوهای دیگر
صدا زده و یا به یک خط تماس متصل نمود.

مدیریت خطوط تماس  :همواره برای تخصیص سناریوها و فرآیندهای ایجاد شده به کانال های کارت دیالوجیک از این پنجره
استفاده می شود .برای هر کانال می توان فرآیندی متفاوت را اختصاص داد ،حتی می توان تمام کانال ها را به یک فرآیند واحد متصل
کرد.

بارگزاری فرآیندها  :یکی از خصوصیات ویژه در این نرم افزار دخیره سازی سناریوهای مختلف در منوی فرآیندها است .با این
ابزار میتوان به فرآیندهای از پیش طراحی شده دسترسی داشت و برای ایجاد سناریو جدید ،تکمیل یک سناریو  ،صدا زدن در
سناریوهای اصلی و یا ارتباط آن با خطوط مورد نظر ،ازآنها استفاده کرد.
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ذخیره  :همواره میتوان سناریوهایی را از پیش طراحی و با پسوند قابل خواندن توسط  IVR Designerآنها را ذخیر نمود .این
سناریوها میتوانند در تکمیل سناریوهای اصلی و یا ارتباط با خطوط تلفن منحصر به فرد دیگری فرآخوانی شوند .حتی میتوان به
راح تی در حالت آفلاین نیز سناریو را طراحی و ذخیر ه نمود و در سرور اصلی آنرا فراخوآنی و به خطوط تلفن مربوطه متصل گرداند.
ارتباط با بانک اطلاعاتی  :از این دکمه برای ارتباط با بانک اطلاعاتی پیوند جهت ذخیره سناریوها ،پارامترها و غیره استفاده می
گردد.
 بررسی ابزارهاي نوار ابزار : IVR Designer
شروع تماس  :اولین ابزاری که برای آغاز به ساختن یک فرآیند و یا سناریو تلفن گویا احتیاج است ابزار شروع تماس است.
هر سناریو احتیاج به یک شروع تماس دارد ،از این ابزار برای مشخص کردن نقطه آغاز یک سناریو استفاده می شودکه دارای تنظیمات
بخصوصی است.
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پخش صوت  :ابزاری که بیشترین تعداد استفاده را در قسمتهای مختلف ساخت سناریو می تواند داشته باشد ،ابزار پخش
صوت است .این ابزار این امکان را میدهد که در هرجای سناریو که احتیاج به پخش پیغام ،موزیک ،فایل صوتی و ...بود ،بتوانیم به
راحتی یک فایل را به نرم افزار معرفی کنیم .در تصویر بعدی نمای از بخش تنظیمات این ابزار قابل مشاهد می باشد.

پیغام گیر صوتی  :پیغام کاربر با استفاده از این ابزار ،در مسیر معینی که ما مشخص میکنیم ذخیره می گردد .این پیغام قابل
انتقال به نرم افزار های مختلف ا ز جمله اتوماسیون اداری نیز می باشد .غالبا این ابزار در پیاده سازی سناریوهای صندوق صوتی در
سازمان های مشتری نقش کلیدی دارد.
دریافت پارامتر :از این ابزار برای دریافت ورودی از تماس گیرنده در طراحی سناریو استفاده می شود ،شایان ذکر است این
ورودی می تواند عدد ،حرف یا هر ورودی دیگری باشد.
مدیریت شروط  :با استفاده از این ابزار ،امکان مدیریت پارامترهای ورودی با استفاده از شروط تعیین شده وجود دارد .لازم به
ذکر است مدیریت شروط با تعریف  ۴رفتار "درست بودن شرط" ویا "نادرست بودن شرط" می تواند شروط را مدیریت کند.
منوی انتخاب  :ابزاریست برای تولید و مدیریت منوی اولیه تلفن گویا ،که می توانیم با استفاده از آن به کاربر حق انتخاب
انتقال به قسمت ها و ابزارهای مختلف را بدهیم.
بانک اطلاعاتی  :با بکارگیری این ابزار امکان اتصال به انواع بانک های اطلاعاتی سازمان و واکشی اطلاعات از درون پایگاه داده
های مربوطه با هر شرطی وجود دارد .این ابزار ،ابزار قدرتمندی است برای استفاده از پایگاه داده های سازمان در تعریف سناریوها ،که
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بیشترین ومهمترین نقش را برای ارتباط تلفن گویا با بانک های نرم افزارهای دیگر بازی می کند .با این ابزار ،امکان ارتباط با هر نوع
از بانک اطلاعاتی (…، )Oracle , SQL Server , MySQL ,ODBC ,کار با  Viewها و  Store Procedureها فراهم خواهد بود.
ارسال فکس  :این ابزار با مشخص نمودن مسیر فایلی که قصد ارسال آن از طریق فکس را دارید ،اقدام به ارسال فکس می
کند.
دریافت فکس  :با هدایت کاربر به سمت این ابزار می توان فکس های رسیده را در پوشه ای ذخیره کرد.
پخش هوشمند  :این ابزار قدرتمند با دریافت پارامتر ،توانایی پخش هوشمند آن را دارد .این پارامتر می تواند عدد ،تاریخ
شمسی ،میلادی و واحدهای پولی باشد ،که ابزار با توجه ب ه نیاز ما بصورت هوشمندانه آن را پخش می نماید .به عنوان مثال ،این
قابلیت را دارد که تاریخ را در حالتهای سال ،سال وماه ،سال و ماه وروز و واحد پولی را به صورت ریال یا تومان پخش کند.
صوت مجتمع  :از این ابزار برای ارتباط بین پارامترهای عددی و فایلهای صوتی مرتبط با آن پارامترها استفاده می شود .فرض
کنید می خواهیم بسته به مقداری که یک پارمتر عددی دارد ،از درون پوشه ای که شامل مجموعه ای از فایل های صوتی با نام عددی
است ،آن فایل صوتی که همنام با مقدار پارمتر عددی است را اجرا کنیم ،برای اینکار از ابزار صوت مجتمع استفاده کرده و بعد از
مشخص نمودن پارمتر ،مسیر پوشه ای که شامل فایل های صوتی است را به آن می دهیم.
فرمول  :برای انجام عملیاتی مانند :جمع و ضرب ،واکشی تاریخ جاری به صورت شمسی و میلادی ،واکشی شماره تماس
گیرنده و  ...این ابزار می تواند به خوبی مارا یاری دهد.
انتقال تماس  :این ابزار یک ابزار مدیریتی برای مدیریت و انتقال تماس به شماره های داخلی سازمان می باشد.
فرآیند  :جهت مدیریت ،سازماندهی و مرتب سازی سناریوهای ایجاد شده از ابزار فرایند کمک میگیریم.
فایل  : DLLابزار بسیار کاربردی است که برای کار ب ا وب سرویس های نرم افزارهای دیگر جهت انجام عملیات بر روی بانک
نرم افزار مورد نظر ،از آن استفاده می کنیم .با این ابزار امکان صدا زدن  DLLهای و Web Serviceها و اجرای کلاس ها و متد های
نرم افزارهای دیگر اماکن پذیر بوده و می توان به نرم افزار های دیگر با امنیت بالا و ماندگار متصل گردید .به عنوان مثال ،اگر بخواهید
عملیاتی مانند اطلاع از وضعیت کارتابل ،ثبت مرخصی یا  ...را که جزء امکانات نرم افزار اتوماسیون اداری سازمان است ،از طریق تلفن
گویای پیوند نیز پیگیری کنید باید به سراغ این ابزار بیایید.
پرش  :این ابزار مانند یک سکوی پرتاب عمل میکند .در هر نقطه از سناریوی جاری که لازم بود انتقال یا پرشی صورت بگیرد
وبه نقطه دیگری از سناریو رجوع شود ،ابزار پرش این عمل را برای ما انجام می دهد.

در تصویر زیر می توانید درقالب یک سناریو در میز طراحی ،محل و نمای کلی استفاده از ابزارها را در یک نگاه مشاهده
نمایید:
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 کارتابل مدیریت تماسها :
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این کارتابل شامل اجزا و بخشهای راهبری و کاربری است ،که این امکان را در اختیار بهره بردار می گذارد که ضمن انجام تعدادی
عملیات کاری ،به مدیریت نتایج سناریوهای تلفن گویا نیز بپردازد .این کارتابل شامل نوار امکانات سمت راست (مدیریت تماسها،
مدیریت پیامک ،مدیریت مخاطبین و امکانات) و منوی تنظیمات در نوار
بالایی است .سیستم مدیریت ارسال و دریافت پیامک پیوند نیز در این کارتابل
در صورت فعال بودن لیسانس می تواند فعال و مورد بهره برداری قرار گیرد
که دارای امکانات کاربردی فراوانی می باشد که در ادامه با آنها آشنا می
شویم .از کارتابل مدیریت تماس مواردی که بصورت اختصاصی و یا مشترك
با پیامک مورد استفاده قرار می گیرند ،مدیریت اشخاص حقیقی و حقوقی و
همچنین منو مدیریت تماسها در نوار سمت راست می باشد که به اختصار
در زیر توضیحاتی در ارتباط با آنها ارائه خواهد شد.

11

