
 مرکز تماس و خدمات

همکال
www.hamcall.ir

با همکال
سبک تر شو

بلندتر پرواز کن!



فعالیتهای
 تکراری، هزینه بر و
زمان برخودرابهما

بسپارید

ماموریت ما
——————

در وحاکمیتی دولتی وسازمانهایخصوصی، ازشرکتها پشتیبانی
راستایاجرایبهترفرآیندهاوفعالیتها

چشم انداز ما
——————

تبدیلشدنبهگزینهیاولسازمانهاوکسبوکارهابرایبرونسپاری

همکال؛پیشروندهوپایدار

مرکزتماسوخدماتهمکالباهدفپشتیبانیکسبوکارهاوسازمانهادرسال1399
شکلگرفت.همکالراهکارهایمقرونبهصرفهایرابرایپشتیبانیازکسبوکارهاو
فعالیتهای از وسازمانهامیتوانندبخشی ارائهمیدهد.کسبوکارها سازمانها
خودرابههمکالبرونسپاریکنندتاسبکترشوندوبدوندغدغهبلندترپروازکنند.با
همکالشمافقطانرژیوتمرکزتانرابررویهستهمرکزیکسبوکارتانصرفخواهید

کرد.مامعتقدیم»کسبوکارشما،کسبوکارمااست«
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خـدمـات همکال

مرکز تماس )کال سنتر(
مرکزتماسهمکال،هزینهیپشتیبانیازمشتریان
وخدماتپسازفروشکسبوکارهاراکاهش
پاسخگویی بر عالوه خدمت این میدهد.
آنالین گفتگوی شامل ورودی، تماسهای به
تیکتها بررسی و ایمیلی چتی(، )پشتیبانی
وضعیت از همکال دقیق گزارشهای میشود.
CRMکسبوکارها،هدایتگروپیشراِنرشدآنها

است.

تشکیل تیم فروش
همکالباایجادتیمفروشتلفنیحرفهای،درتمامی
کارهاکمکمیکند.مراحل و بهکسب مراحلفروش
فروششاملتحقیقاتبازار،تدویناستراتژیفروش،
شناساییمخاطبانهدفکسبوکار،جمعآوریاطالعات
آنها،تهیهسناریوواسکریپتتماس،برقراریتماس
خروجی،ارتباطباواحدمالیوسایرامورمربوطهاست.
خطوطتلفن،نرمافزارمرکزتماسوCRMاختصاصی

همکالنیزبههمراهاینخدمت،ارائهمیشود.

انواع تماس خروجی
تماسهای برقراری در میتواند همکال
محصول، معرفی نظیر پروژهای و خروجی
تخفیفات، یا تغییرات رسانی اطالع
نظرسنجیتلفنی،تماسشاد،ارسالپیام
و مشتریان بینش بررسی انبوه، صوتی
تحقیقاتبازار،پردازشوپیگیریسفارش
مشتریان،پیگیریتلفنیتسویهحسابو

...بهکسبوکارهاکمککند.

w
w

w
.ham

call.ir

2



بازاریابی و فروش تلفنی
)تله مارکتینگ(

فروش و بازاریابی میتوانند کسبوکارها
تلفنی)ویزیتتلفنی(محصوالتوخدماتشان
راازطریقتماسسرد)ColdCall(بههمکال
بسپرند.همکالدرطراحیسناریویبازاریابیو
فروشتلفنیوتدوینمتن)اسکریپت(تماس
باتوجهبهتجربیاتخودبهکسبوکارهاکمک

میکند.

سایر خدمات همکال

بررسیمحتوایتولیدشدهتوسطکاربران)UGC(،پشتیبانیفنیوسایرفعالیتهایقابلبرونسپاریدرحوزهخدماتمشتریان
است.عالوهبراین،شمامیتوانیدتمیزسازیووروداطالعاتبهسامانههارابههمکالبسپرید.

منشی مجازی )منشی دورکار(
دستیار یا منشی کسبوکارها، به همکال،
مجازیاختصاصمیدهد.اینمنشیبهصورت
میتوانند کسبوکارها میکند. فعالیت دورکار
فعالیتها انواع خود، اختصاصی منشی به
ورودی، تماسهای به پاسخگویی جمله، از
برقراریتماسهایخروجی،پیگیریها،مدیریت
در کسبوکار صفحات مدیریت و سفارشات

شبکههایاجتماعیرابسپارند.

خـدمـات همکال

دفتر کار مجازی
برخیازکسبوکارهاواستارتاپهادرابتدای
ورودی تماسهای از پایینی حجم با خود مسیر
منشی یک استخدام هستند. مواجه خروجی و
ایننوعکسبوکارها برای حضوریوتماموقت
ازنظراقتصادیتوجیهپذیرنیست.دراینخدمت
کارشناسانتماسهمکال،باهزینهپایینترازیک
نیرویتماموقت،پاسخگویتماسهایکسبوکار

خواهندبود.
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استقرارسازوکارکنترلکیفیتچندالیه 

قیمتمناسبهمراهباسطحسرویسوکیفیتخدماتباال 

ارائهنرمافزارCRMاختصاصیهمراهباقابلیتسفارشیسازی 

سرورونرمافزارکالسنتررایگانباقابلیتهایمتنوعوجذاب 

اختصاصکارشناسانمجربوآموزشدیدهفقطبراییکپروژه 

گزارشهایدقیقولحظهایازوضعیتCRMکسبوکار/سازمان 

تخصیصکارشناسانتماسشناوربرایکاهشتماسازدسترفته 

ضبطصوتمکالماتوارائهپنلبررسیصوتهایمکالماتبهکارفرما 

ارائهخطتلفناختصاصیباپیششمارهتمامیشهرها)درصورتنیاز( 

مشارکتواستفادهازتجاربپیشیندرتهیهاسکریپتوسناریویتماس 

مزیت های مرکز تماس همکال
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قابلیت های نرم افزار مرکز تماس همکال

امکانتعریفداخلیها 

قابلیتاعمالپشتخطی 

قابلیتانتقالتماس 

قابلیتپیگیریتماس 

صندوقپیامگیرصوتی 

قابلیتضبطمکالمه 

قابلیتستکردنداخلیرویموبایلدربستراینترنت 

قابلیتفعالسازیکدهایعملکردیخاص 

قابلیتفعالسازیمنویمنشیدیجیتال 

قابلیتفعالسازیپخشاعالنصوتی 

قابلیتفعالسازیاتاقکنفرانس 

قابلیتپارککردنتماسها 

قابلیتاعمالتغییردرمسیرتماسهایورودی 

تغییرمقصدتماسورودیباتوجهبهشرایطزمانیمختلف 

قابلیتفعالسازیصف 

مسیریابیتماسهایورودیبهسیستمتلفنی 

مسیریابیتماسهایخروجیازسیستمتلفنی 

تعریفانواعمختلفترانکخروجیورودی 

قابلیتفعالسازیامکانفکس 

قابلیتدریافتپنلاختصاصیسازمانهاوشرکتها 
برایشنودصوتهاوبررسیعملکردکارشناستماسها

Extensions

CallWaiting

Callforward

Fallowme

Voicemail

Recording

Net

Featurecodes

IVR

Announcement

Conference

Callpark

CallFlow

TimeCondition

Queue

InbountRoute

OutboundRoute

Trunk

Fax

CustomisedPanel
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تماس ورودی و مرکز تماس
تعرفه خدمات تماس ورودی، به ساعات پاسخگویی، حجم تماس ها، میانگین زمان مکالمات و اطالعات و گزارش های ثبتی برای هر تماس بستگی دارد. 

تعرفه خدمات

دفترکار و منشی مجازی )دورکار(
در دفتر کار مجازی با توجه به نیاز انواع کسب وکارها، پلن هایی تهیه شده که پس از دریافت نیازمندی کسب وکار به مشتریان ارائه می شود و می توانند 

از میان آن ها انتخاب کنند. اما در خدمت منشی مجازی ارائه خدمات به صورت ساعت کارکرد کارشناس محاسبه می شود. 

 تماس خروجی )بازاریابی تلفنی، معرفی، پیگیری و ...(
تعرفه خدمات تماس خروجی، به نوع تماس )بازاریابی/ اطالع رسانی/ نظرسنجی و...(، دفعات تماس با هر مخاطب، ساعات برقراری تماس و حجم تماس 

بستگی دارد. حتی تعرفه می تواند براساس هر شماره یا هر دقیقه از مکالمه باشد.

برای دریافت تعرفه خدمات با همکال تماس بگیرید.
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برخی از مشتریان »همکال»
حرفهایهمچونمشتریان

داروگ باسالم هست اینجا ابزارمارتطبایع

تریبون قسطا بنیاد برکت مهرگان همراه تل

دینگاندیشه ورزان

پاتوق کتاب دانشگاه شریف وایزر
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www.hamcall.irتلفن:

info@hamcall.ir

hamcall_ir

hamcall

دفترمرکزی:

مطهـــری خیابـــان تهـــران،
خیابـــانکـــوهنور،بنبســـت
هشـــتم،پالک۸،طبقهسوم

 مرکز تماس و خدمات

همکال
www.hamcall.ir

کـسـب وکـاِر شـمـا
کسـب وکـاِر ماست

02191301902

0936954559۸

واحداجرایی:

همـــدان،بلوارخواجهرشـــید،
مجتمعپارســـیان،طبقهاول،

3 واحد


