Innovatív megoldások
egységes kommunikációs és
contact center rendszerekhez

Innováció és szakértelem

Nemzetközi jelenlét és hatékony programok a
kiváló szolgáltatásokért

Több, mint 20 év tapasztalat

A TC&C kezdetek óta jelen van a közép-európai piacon, minthogy

A TC&C Kft. 1992-es megalapítása óta jelentõs eredményeket ért el a
telekommunikációs szoftverfejlesztés és a számítógép-telefon
integráció területén. A TC&C a multimédiás ügyfélkapcsolati
megoldásokat lehetõvé tevõ contact centerek megvalósításának és
testreszabásának elismert innovatív szakértõje.
A nemzetközi csapat sokéves kutatás-fejlesztési, tervezési és
megvalósítási tapasztalattal rendelkezik a szoftverfejlesztés, a
telekommunikáció és a konvergens hálózatok területén.

Elõtérben az egységes kommunikáció
A TC&C kiemelten foglalkozik az egységes (korábbi elnevezéssel IP

fejlesztõi és szolgáltatási központja Magyarországon,
Budapesten van. A cég gyors nemzetközi terjeszkedését jelzi,
hogy mára öt földrész több mint ötven országában rendelkezik
elégedett ügyfelekkel, valamint viszonteladó és rendszerintegrátor partnerekkel. Képviseleteket mûködtet az Egyesült
Államokban, Angliában, Ausztráliában és a Közel-Keleten. Ez a
stabil háttér hivatott biztosítani a partnerek és a felhasználók
rendkívül magas színvonalú kiszolgálását.
A TC&C Kiemelt Partner Programja közvetlen hozzáférést biztosít a
TC&C erõforrásaihoz a viszonteladók és az implemetációs partnerek
részére és ezáltal lecsökkenti az értékesítési ciklus idejét.
A TC&C ügyfelei a pénzügyek, a biztosítás, az energetika, az

alapú) kommunikációhoz kapcsolódó, innovatív megoldások

államigazgatás, a kiskereskedelem és a szolgáltatóipar területein

fejlesztésével. Stratégiája, hogy kiaknázza e technológiában rejlõ

élvezhetik a kitûnõ terméktámogatást, szükség esetén a nap 24

forradalmian új lehetõségeket és megismertesse a felhasználókkal.
Megoldásaiban olyan különleges funkciókat és kiegészítõ
szolgáltatásokat kínál megrendelõinek, amelyek gyakran
egyedülállóak és úttörõnek számítanak a piacon.
Viszonylag szûk, speciális területekre fókuszálva a legmagasabb
elvárásokat kielégítõ, „high-end” minõségû termékeket hoz létre.
A TC&C folyamatosan bõvíti együttmûködését a vezetõ IP
technológiai gyártókkal, köztük a Cisco Systems-szel. A TC&C a Cisco
Solution Developer és Premier Certified Partnere, továbbá közvetlen
beszállítója.

órájában (24/7/365).
A TC&C Referencia Felhasználó Programja egyszerre biztosít a
leendõ ügyfelek számára közvetlen felhasználói tapasztalatokat a
beszerzést megelõzõ döntéshez, a Programban résztvevõk számára
pedig különbözõ kedvezményeket.
A cég aktívan részt vesz a Cisco IP telekommunikációs felhasználói
csoportjában (Cisco IP Telecommunications User Group - CIPTUG),
ezáltal biztosítva partnereinek a minden részletre kiterjedõ kiváló
minõségû felhasználói információkat.

Küldetés

CASpro – A professzionális díjszámláló rendszer

=

A TC&C megoldásaiban és szolgáltatásaiban a tökéletességre
törekszik azzal az elsõdleges céllal, hogy az egységes kommunikáció
és contact center területen a legegyedibb igényeket is
messzemenõkig kielégítse.
A Társaság elsõsorban azokra az ügyfelekre összpontosít, akik nem
elégednek meg az átlagos megoldásokkal; akik maguk is az
innovációt, a minõséget és a megbízhatóságot tartják
legfontosabbnak.
Függetlenül attól, hogy bankról, nagyvállalatról, szolgáltatóról vagy
kisvállalkozásról van szó, a TC&C testre szabott, innovatív, élvonalbeli
megoldásokat nyújt megrendelõinek.

Innovatív termékek
Cisco IP kommunikációs rendszerekhez

A CASpto termékcsalád professzionális díjszámláló és számlázási
funkciót biztosít hagyományos alközponti és IP alapú távközlési
hálózatokhoz, valamint VoIP gateway-ekhez egyaránt. A CASpro
vállalati (Enterprise Edition) és szolgáltatói verziója (Service
Provider Edition) speciálisan a többhelyszínes illetve
többszolgáltatós (multi-site and multi-vendor support) távközlési
hálózatokhoz lett kifejlesztve.
ccConn – Az elsõ konnektor SAP CRM és
Cisco UCCX contact center rendszerekhez

=

A ccConn egyetlen, közös felhasználói felületet biztosít az SAP
CRM rendszeren belül a call center ügyintézõk számára Így
jelentõs mértékben növekszik a munkatársak hatékonysága, az
IVR-ból származó adatok azonnal hozzáférhetõk, ill.
hívásátadáskor az összes információ továbbítsára kerül.
Mindezeken túl a ccConn teljes hívásvezérlést biztosít az SAP CRM
rendszerbõl és az IP telefonról egyaránt.

CARIN – A díjnyertes hívásrögzítõ rendszer

=

A CARIN a legkülönbözõbb alkalmazási területek, mint pl. banki -,

Díjak

biztosító -, állami - és egyéb speciális ügyfélszolgálati rendszerek
széleskörû igényeinek kiszolgálására készült. Több telephelyes
mûködésre optimalizált, amelyet nagy teljesítmény, valamint

TC&C és termékei több alkalommal nyertek díjakat a Cisco Systemstõl. Az alábbi felsorolás a legfrissebbeket tartalmazza:

videotelefon és TelePresence videokonferencia rögzítési
lehetõség jellemez a biztonsági funkciókon felül, amely egy
versenyképes ár mellett biztosít valóban igényes megoldást.
A TC&C beszélgetésrögzítõ termékcsaládja
teljesítette a kompatibilitási teszt szigorú
feltételeit és így elnyerte a Cisco Compatible
minõsítést.

Cisco Eco System Partner of the Year 2013

=

CIPTUG President’s Technology Award

=

Cisco Navigator Innovation Award (2 alkalommal)

=

Cisco Solutions Partner of the Year (2 alkalommal)

=

ccInfo – Contact center információk testreszabva

=

A ccInfo a Cisco UCCX contact center rendszerek teljesítmény- és
tájékoztató adatait gyûjti össze és igény szerint konfigurálható

Minõségirányítási rendszer

módon jeleníti meg nagyméretû kijelzõkön, vagy asztali

A TC&C Kft.-nél 2007. óta a TÜV Cert által tanúsított, az ISO9001:2008

munkaállomásokon.

szabványnak megfelelõ minõségirányítási rendszer mûködik.
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