TELEFONIE INTEGRATIE
WinCar telefonie integratie is de oplossing om WinCar te integreren met uw telefonie.
Zo biedt WinCar telefonie integratie de mogelijkheid om bij een binnenkomend gesprek een pop-up scherm te tonen met
allerlei relevante gegevens van de beller. Daarnaast biedt WinCar telefonie integratie ook allerlei mogelijkheden om op
basis van WinCar data klanten te bellen en inzicht te verkrijgen in de gevoerde telefoongesprekken.

Pop-up bij een binnenkomend gesprek
Zodra er een telefoongesprek binnenkomt en het gesprek door een medewerker wordt aangenomen verschijnt er een
pop-up scherm. Hierin vindt u allerlei relevante informatie uit WinCar om de klant snel en adequaat te woord te kunnen
staan. U ziet meteen welk auto(‘s) de klant rijdt en ook of er openstaande werkorders zijn en nog veel meer. Alleen het
feit dat u de klant het gevoel geeft dat u weet wie u aan de lijn heeft geeft uw klanttevredenheid een grote impuls.

Tevens biedt dit scherm de mogelijkheid om een
gespreksverslag vast te leggen. In geval het een gesprek
betreft voor een collega, welk niet bereikbaar is, kunt u
deze collega eenvoudig via een door de software
samengestelde e-mail met alle relevante informatie van het
gesprek informeren. Hierdoor verdwijnen de post-its, wat
de efficiëntie van het afhandelen van telefoongesprekken
verhoogd. Iemand vergeten terug te bellen is voortaan
nagenoeg onmogelijk.
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TELEFONIE INTEGRATIE
Phonebook
De WinCar telefonie integratie stelt op basis van de klantgegevens uit WinCar ook een
telefoonboek beschikbaar. Hierin kunt u klanten en leveranciers snel opzoeken en
vervolgens met één druk op de knop bellen. Tijdens het gesprek heeft u vervolgens direct
inzage in allerlei gegevens van de betreffende klant zoals o.a. de auto’s van de klant,
werkplaatshistorie en de telefoonhistorie.
Daarnaast geeft het Phonebook u inzage in uw gesprekshistorie d.m.v. een persoonlijke
Startpagina waar u het telefonisch contact van een bepaalde dag terug kunt zien.

Optioneel is het ook mogelijk om belcampagnes te creëren en vanuit de WinCar telefonie
integratie na te bellen. Indien u hierin geïnteresseerd bent, komen wij dit graag bij u
demonstreren.

De WinCar telefonie integratie is naast WinCar ook te gebruiken met de volgende systemen:
-

SAM, CRM software van UnameIT (alleen pop-up, geen phonebook beschikbaar);
LEF, leadmanagement oplossing van UnameIT (alleen pop-up, geen phonebook beschikbaar);
PlanIT, werkplaatsplanningssoftware.
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De WinCar telefonie integratie is o.a. te gebruiken met de volgende telefooncentrales:
-

3CX
Asteriks (o.b.v. TAPI)
DEAN ONE
KPN EEN (o.b.v. HIPIN)
NEC
Panasonic
OneSpace
Siemens (o.b.v. Business Connect)
Telfort
Vodafone (o.b.v. Vodafone ONE)
Voiceworks (o.b.v. ContactConnect)
Xelion
Centrales welk beschikken over een betrouwbare TAPI driver
Centrales welk gebruik kunnen maken van de Zoiper softphone

Mocht de bij u in gebruik zijnde centrale er niet tussen staan, dan onderzoeken wij graag voor u of een integratie met de
betreffende centrale tot stand te brengen is. Indien het een centrale is die gebaseerd is op VOIP dan is dit in de regel
geen probleem.
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