
Neden Alcatel-Lucent OmniPCX 
Enterprise Communication Server 
Purple'a geçmeniz gerekiyor?
İletişim sisteminizi güncelleyin ve hibrit 
çalışmanızı güçlendirin
Hibrit çalışma, birçok kuruluşta daha yaygın hale 
geliyor. Çalışanlar artık birlikte değil
her gün ofiste. Organizasyon içindeki iletişim, uyum için bir 
mihenk taşı haline geliyor
ve takım performansı.

Hibrit çalışma nedir?

Hibrit çalışma, çalışanlara haftada birkaç gün 
veya gerektiğinde evden çalışma fırsatı sunar. 
Yöneticilerin %86'sına varan bir oranda 
hemfikir olduğu birçok çalışan, bu yeni çalışma 
biçiminden keyif alıyor. Bu, organizasyonun 
genel çekiciliğinde önemli bir faktördür.

Uzun vadede hibrit çalışmayı uygulamanın basit ve ucuz bir 
yolu var. Tüm iş araçlarınızı entegre eden tek bir iletişim 
altyapısı ile işletmelerinizi birbirine bağlamayı gerektirir. 
Alcatel-Lucent Enterprise'da aşağıdakileri öneriyoruz:

Ancak hibrit çalışma, ekip uyumunu 
geliştirmek ve bireysel motivasyonu 
sağlamak için yeni yönetimsel uygulamalar 
ve yeni iletişim araçları gerektirecektir.

• Yerinde ve uzaktaki çalışanlar arasında silolardan kaçınmak 
için farklı işletmelerde çalışan tüm çalışanlar arasındaki 
iletişimin sürekliliğini sağlayın. Her profile uyarlanmış 
iletişim araçları önermek için iş ihtiyaçları tanımlanmalıdır: 
Kullanıcı benimsemesi güçlendirilecek ve müşterilerle 
etkileşimler artırılacaktır.
daha verimli. • Hizmet kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarmak ve 

yeni iş ihtiyaçlarına odaklanmak için günlük 

yönetimden tasarruf etmek için iletişim sistemini 

güvenli hale getirin ve otomatikleştirin.

• Özellikle müşterilerle daha hızlı bilgi alışverişi için video, 
anlık mesajlaşma, ekran paylaşımı, yapay zeka ve 
destekli iletişim gibi yeni iletişim kanalları sunun. Bu 
kanallar da iş ihtiyaçlarına göre seçilmelidir.

Binlerce işletme ve kamu sektörü kuruluşu, hibrit 
çalışmayı ve dijital dönüşümü kolaylaştırmak için 
Alcatel-Lucent Enterprise'a güveniyor.
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Hibrit çalışma: Nereden başlamalı?
Çoğu kuruluşta, yeni araçların çalışanlar tarafından benimsenmesi kritik bir faktördür. ALE, kuruluşun iş 
profillerini, hangi araçları kullandıklarını ve hibrit çalışmayla ilgili yeni ihtiyaçları belirlemek için bir denetim 
yapılmasını önerir.

Hibrit çalışma çağında iş telefonu

İş telefonu, yüksek kaliteli ses ve iletişim için 
optimize edilmiş ergonomi ile iletişimi 
kolaylaştırır. Hoparlör modu, tüm gün kulaklık 
takmanın yorgunluğunu azaltır. Esnek açık 
kat planları için paylaşılan bir ofis modu 
mevcuttur. Pek çok tele-çalışan da evde 
internet kutularına bağlayarak kullanıyor. 3D 
ses ve 360° kayıt özelliği sayesinde toplantı 
odalarındaki toplantılara uyarlanabilir, 
böylece odadaki tüm katılımcılar seslerini 
duyurabilir!

ALE çözümleri, çalışanların işlerine uyarlanmış 
iletişim ve işbirliği araçları sağlayarak, onları 
araçları kullanmaya daha yatkın hale getirir ve 
cevapsız çağrıların sayısını önemli ölçüde 
azaltır.

• Teknik ve endüstriyel personel, bakım sağlayıcılar ve 
güvenlik görevlileri gibi ön saflardaki çalışanlar 
genellikle sağlam, temizlemesi kolay kablosuz ahizeler 
veya bir akıllı telefon uygulaması kullanır. Çalışanları 
bireysel olarak donatmakDECT veyaWLAN ahizeleri iş 
istasyonuna göre paylaşılan ahizeler yerine, iş 
numaralarını korurken engelsiz çalışmayı kolaylaştırır.• Her yerde kesintisiz çağrı sürekliliği sağlamak için 

tüm çalışanlar ofis içinden veya dışından aynı 
iletişim hizmetini kullanır. Bu süreklilik, iletişim 
sunucusunun bilgisayara bağlanmasıyla sağlanır.
Alcatel-Lucent Enterprise'dan Rainbow™ , mobilite 
hizmetlerini etkinleştirme. WebRTC standardı 
güvenliği sağlar.

• Rainbow Enterprise gibi bir işbirliği uygulaması 
kullanarak bilgi alışverişini, ekip çalışmasını ve proje 
yönetimini kolaylaştırmak için görüntülü aramalara ve 
güvenli grup mesajlaşmasına erişim sağlar. Rainbow, 
ortak çalışanların çevrimiçi mi, toplantıda mı yoksa hızlı 
sohbet için uygun mu olduğunu gösterir. Microsoft 
kullananlar®Ekipler, bir Rainbow bağlayıcısı aracılığıyla 
Teams içinde arama yapabilir.

• Bir bilgisayardan veya akıllı telefondan uzaktan 
çalışma ve iletişim kurma veya
telefonlu ofis, çalışanlar tek bir iş numarası 
kullanır. Telefonlarından veya telefonlarından 
kolayca ulaşılabilirler.Gökkuşağı İş yazılım 
telefonu başvuru.

• Sık iletişim kuran çalışanlar, etkileşimi ve karşılıklı 
anlayışı kolaylaştırmak için süper geniş bant 3D 
Senfonik HD ses sunan yeni nesil ALE 
DeskPhone'lardan yararlanır. Bu telefonlar evden 
çalışan çalışanlar tarafından güvenle kullanılabilir.
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İş performansını artırmak için 
iletişim kanalları
ALE, tüm çalışanlara birleşik bir çağrı yönetimi deneyimi 
sunarak ve taleplere hızlı ve doğru bir şekilde yanıt 
vermek için yeni iletişim kanalları ekleyerek iş 
performansını artırmaya yardımcı olur.

• Otomatik bir görevli ve ses tanıma ile daha hızlı bağlanın. 
Çağrıları doğru kişilere daha kolay yönlendirin. Maliyetlerinizi 
optimize edin. buAlcatel-Lucent Görsel Otomatik Görevlisi 
merkezi bir çoklu sitedir
çözüm ekipleri çok basit bir grafik arayüzden 
yapılandırabilir.

• İletişimleri sistematik olarak veya iş istasyonundan talep 
üzerine kaydederek kalite politikanızla uyumlu müşteri 
etkileşimlerini iyileştirin. Kayıtlar, bir anlaşmazlık veya 
çalışan koçluğu seansları durumunda gerçeklere dayalı 
destek sağlar.

• Müşteri etkileşimi uzmanlarınızla her yerden bağlantı 
kurmayı kolaylaştırın. Çalışanlar, evden çalışırken bir 
telefondan veya yazılım telefonundan tüm iletişim 
hizmetlerine erişebilir.

• SFDC, Microsoft Dynamics veya ServiceNow gibi bir CRM/
Ticketing uygulamasından doğrudan iletişim kurarak 
müşteri talebi çözüm oranını iyileştirin. Her arama için 
müşteri verilerinin CRM uygulamasında otomatik olarak 
görüntülenmesi, telefon alımını ve verilen hizmeti iyileştirir.

• Ziyaretçilerin anında mesajlaşmayı kullanarak uzmanlarınızdan 
gerçek zamanlı bilgi almasına izin vererek web sitenizin 
etkileşimini iyileştirin

• Çalışanlarınıza telefon, e-posta, mesajlaşma ve sosyal ağları kullanarak tüm müşteri etkileşimlerinin 360° 
görünümünü vererek müşteri etkileşimini iyileştirin

• Kurumsal veya buluttan açık geliştirme ortamlarımızla iletişim yönlendirmesini - aracı becerileri veya arayan 
profilleri gibi - iş gereksinimlerinize göre uyarlayın

ALE hibrit bulut nedir?
ALE, bulut pazarına benzersiz, kesintisiz bir yaklaşım sunar. Bir "hibrit bulut" ile, müşteri ilişkinizin merkezinde 
yer alan mevcut iletişim sisteminiz buluta bağlanabilir ve yenilikçi hizmetler ve isteğe bağlı olarak sunulan 
yeni iletişim kanalları ile alakart olarak zenginleştirilebilir.
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Güvenli, otomatikleştirilmiş iletişimlerle 
çeviklik kazanın
İletişim sisteminizi güncelleyerek şunları yapacaksınız:

• Yerel ağlarla siber saldırılara karşı savunmanızı 
güçlendirin ve müşteri kredi kartı numaraları, hasta 
verileri ve özel bilgiler gibi hassas iletişimlerinizi ve 
verilerinizi koruyun
iletişim şifreleme

• Avrupa yönetmeliğine uyarken veri korumanızı 
iyileştirin: Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR)

• Sadece lisans ekleyerek sisteminizi SIP erişim sağlayıcılarına 
bağlayarak maliyetlerinizi optimize edin. PSTN'nin sonunu 
tahmin ederek aboneliklerinizi yeniden müzakere etme 
fırsatına sahipsiniz.

• Ağdan bağımsız olarak tüm siteleriniz için tek bir 
sistemde basitleştirebileceğiniz güvenilir bir yerinde 
iletişim sisteminden yararlanın: Dijital, IP, SIP, DECT, 
WLAN

• Sistemi tek bir web portalından yöneterek veya rutin 
işlemleri yerel yöneticilere devrederek bakımdan 
tasarruf edin

• Yönetim ve denetim operasyonlarını bilgi sisteminize 
entegre ederek mevcut yönetimi otomatikleştirin ve 
önleyici bakım yoluyla hizmet kalitesini artırın

• API'lerimiz ve düşük kodlu iş akışı geliştirme ortamımızla 
eşleştirme sürecini iş gereksinimlerine göre 
otomatikleştirin ve özelleştirin

Bugün bir ALE Temsilcisi ile randevu talep edin! Hibrit çalışmaya yönelik kişiselleştirilmiş bir yaklaşım, 
performansı iyileştirebilir ve iş iletişimlerinizi kuruluşunuz için bir varlığa dönüştürebilir.

ALE müşterileri: Sizin için ne var?
ALE müşterisiyseniz ve yazılım güvence sözleşmemize abone olduysanız, en son yazılım sürümüne ücretsiz 
olarak erişebilirsiniz.

Bu yazılım sürümü, aşağıdakileri içeren hibrit bulut hizmetlerine erişim sağlar:

• Her yerde iletişim kurmak ve işbirliği yapmak için Rainbow

• ALE Connect, ALE çağrı merkezinizi yapay zeka ve e-posta, web sohbeti ve sosyal ağlarda 360° görünümle 
genişletmek için

• Kolay yazılım ve lisans yükseltmeleri için Cloud Connect

Hibrit bulut, çözümünüzden yararlanmanıza ve hibrit çalışma ve müşteri ilişkileri performansı sağlamak için onu 
zenginleştirmenize olanak tanır. Uzmanlarımız, kesintiye yol açmayan dönüşümlerde diğer müşterilere nasıl yardımcı 
olduğumuzu göstermek için hizmetinizdedir.
El ilanı
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Uzmanların köşesi: Hibrit bulutla dönüşümünüzü iyileştirin

Hibrit bulut: Maksimum hizmet seviyeleri için

İleAlcatel-Lucent OmniPCX® Kurumsal Mor (OXE Purple), sisteminiz Rainbow, SaaS iş entegrasyonları ve 
çok kanallı müşteri ilişkileri ile daha ölçeklenebilir ve hibrit çalışmaya açıktır.

Aşağıdaki tablo, bağlantısız bir sunucu tabanlı çözüm, ALE hibrit bulut ve genel bir bulut çözümü arasında 
bir karşılaştırma sağlar.

sunucu ALE hibrit bulut Bulut

SaaS bağlantı seçenekleri Numara Evet Tedarikçiye bağlı

Çok kanallı ve yapay zeka 
entegrasyonu ile artan performans

Sınırlı Evet Genellikle başka bir bulut çözümü 
gerektirir

Hibrit çalışma: Video, mobilite, 
konferans

Sınırlı Evet
(Gökkuşağı melezi)

Evet

Güncelleme kendi hızınızda Kendi hızınızda (Cloud 
Connect kullanarak)

acil

Yönetim araçları Adanmış çoklu
(Web + Senkronizasyon)

birleşik
(Ağ)

+ /- Ölçeklenebilirlik Sınırlı Evet (bulut hizmeti) Evet

Telefonları ve lisansları saklayın Evet Evet Numara

Sayıları, yönetimi ve 
yönlendirme iş kurallarını, 
sitede yedekliliği saklayın

Evet Evet Numara

Şirket içi bağlantı ve 
entegrasyon seçenekleri

Önemli Önemli Düşük

El ilanı
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Hibrit bulut: alakart dönüşüm
Üç adım öneririz:

1. Özel bulutla ağınızı optimize edin.

OmniPCX Enterprise Purple ile iletişim sunucularının merkezileştirilmesi 
ve sanallaştırılması, tüm sitelerde tek tip bir kullanıcı ve yönetici hizmet 
düzeyi sağlar. Merkezileştirilmiş SIP Trunking abonelikleri ile tasarruf 
sağlanır. Aboneliğe dayalı bir teklifin dış kaynak kullanımını ve esnekliğini 
isteyen müşteriler, OmniPCX Enterprise Purple'ın avantajlarından 
yararlanmak için bir iş ortağı tarafından barındırılan kullanıcı başına aylık 
bazda OTEC'i seçmelidir.

Bulut
Bağlamak

ALE Bağlantısı

2. İşletmeler için yeni hizmetler dağıtın.
02G Gökkuşağı

WebRTC Ağ Geçidi
OXE yerleşik

OmniPCX Enterprise Purple'ı yerel bir istemciyle buluta 
bağlayarak veya sanal makineler ekleyerek yeni hibrit çalışma, 
CRM entegrasyonu veya çok kanallı müşteri ilişkileri hizmetlerine 
kesintisiz olarak erişilebilir:Alcatel-Lucent OmniPCX Açık Ağ Geçidi 
(O2G) veya Rainbow WebRTC Ağ Geçidi.

3. İletişimi iş süreçlerine entegre edin.

OmniPCX Enterprise Purple 
(Cihaz, Sanal makine, OTEC)

SaaS ile entegrasyon, Rainbow Communication Platform as a Service 
API'leri ve iş akışları ile esnektir. Bir şirket içi ekosistemle 
entegrasyon, O2G API'leri tarafından kolaylaştırılır veAlcatel-Lucent 
Görsel Bildirim Yardımcısı (VNA) iş akışları.

ALE Hibrit Bulut

El ilanı
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ALE hibrit bulut evrimi
Aşağıdaki tablo, iletişim sunucusu sürümüne dayalı olarak ana yeni özellikleri tanımlar.

Alcatel-Lucent OmniPCX
Kurumsal Sürümler

2014
R10.x

2016
R11.x

2018
R12.2

2020
R12.4

Mor 2021
R100

Tüm dijital işyeri çalışanlarına kapsayıcı bir deneyim sunun

Hibrit çalışma

Herhangi bir cihazdan arama yapın ve ofis 
çalışanlarını uzak çalışanlara şu şekilde bağlayın:
Gökkuşağı WebRTC Ağ Geçidi

+ HA, 9K ölçeklenebilirlik

ile işbirliğini geliştirinRainbow video 
konferans ve güvenli grup sohbeti

+ 49 video akışına kadar

Evden çalışmak; faydalanmakgüvenli VPN 
bağlantısına sahip iş telefonu

+ ALE Masa Telefonları

kullanarak kolaylıkla arayın3D Senfonik HD 
ses,WLAN özellikli ALE Masaüstü Telefonlar

+ ALE Masa Telefonları

Ön saflarda çalışanlar

Ön saflardaki çalışanları aşağıdakilerle 
bağlayın: Microsoft Teams kullanıcıları
şirket içinde

+ Ekip Bağlayıcı

Ön saflardaki çalışanları i ile donatın
bireysel ahizelerRol telefonları yerine

+ IP DECT şifrelemesi

Mobil tesis içi çalışanları temizlemesi 
kolay, dayanıklı DECT ahizelerle bağlayın

+ IP DECT şifrelemesi

En yüksek koruma için, alarm özelliklerine 
sahip ahizeler sağlayın.yalnız işçiler

+ WLAN + ATEX DECT Baz İstasyonu

Kurumsal performansı ve müşteri hizmeti deneyimlerini iyileştirin

Üstün çağrı yönetimi

Profesyonel karşılama mesajları alın ve 
kullanarak arama gönderin4059EE Görevli 
konsolu insan etkileşimleri için

+ Rainbow kullanıcı araması

Karşılama ve arama yönlendirmeyi kullanarak 
otomatikleştirin Görsel Otomatik Görevlive 
doğal dil işleme

+ Yönlendirme teşhisi

KullanmakOmniPCX Kayıt Paketikalite ve 
düzenleme için ses ve video etkileşimlerini 
kaydetmek için

+ Kapasite artırıldı

verileri kullanma

Müşteri hizmetleri esnekliğini geliştirinuzak 
temsilcilerIP Masaüstü Yazılım Telefonunu 
kullanma

+ VDI için optimize edildi

ile CRM uygulamasından telefon görüşmelerini 
yönetinRainbow CRM konektörleri

+ Zoho CRM'si

Herhangi bir kanalı kullanma

İlk iletişim çözümünü iyileştirin: Temsilciler, tüm 
kanalların 360° görünümüne sahiptir. ALE 
Bağlantısı

+ Hibrit bulut: OTCC-SE

Müşterilere kendi yollarıyla bağlanın:ses, e-
posta, web sohbeti, Facebook
Haberci, Twitter

+ ALE Bağlantısı

El ilanı
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Alcatel-Lucent OmniPCX
Kurumsal Sürümler

2014
R10.x

2016
R11.x

2018
R12.2

2020
R12.4

Mor 2021
R100

Sorunsuz dönüşüm seçenekleriyle sonuca dayalı BT'yi etkinleştirin

Özel bulut çevikliği

ile tüm sitelerde kolay standartlaştırılmış bir 
deneyim sununsanallaştırılmış yazılım ve
özel bulut

+ 20k cihaz ölçeklenebilirliği

kullanarak tüm iş gücünü kendi seçtikleri 
cihazlara bağlayın.hibrit dijital, IP, SIP, 
WLAN, DECT

+ Hibrit TDM/IP telefonlar

Tüm ofis ve evden çalışan kullanıcıları aşağıdakileri 

kullanarak bağlayın:SIP standart protokolü
+ 15k SIP, ALE Softphone

kullanarak işlemleri her yerden 
merkezileştirin ve devredinOmniVista 8770 
NMS web tabanlı istemci

+ VoIP performansı

SaaS esnekliği

Sanallaştırma dostu kullanarak LAN/WAN 
üzerinden güvenli iletişim, yerel 
şifreleme

+ IP-DECT, + Gökkuşağı

Otomasyon

İletişimleri hızla ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın
Hizmet olarak OpenTouch Kurumsal Bulut 
iletişimi

+ VPN'siz SIP Yazılım Telefonu

Maliyetleri düşürmek ve önleyici bakım 
yapmak için operasyonları otomatikleştirin 
O2G API'leri

+ Basitleştirilmiş lisanslar

O2G API'leri ile çağrı yönlendirmeyi, kuyruğa 

almayı ve grup yazılımını otomatikleştirin veVNA 

düşük kodlu iş akışları

+ RSI çağrı rutini API'si
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