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Vážení obchodní přátelé, 

dovolujeme si Vám touto formou nabídnout službu virtuálního CALL CENTRA NOVÉ GENERACE. Naše nová služba 

využívá nejmodernější pokrokové technologie v přímém spojení s poskytovateli telekomunikačních služeb nejen v 

ČR ale po celém světě. Díky pochopení Vašich potřeb přinášíme kompletní řešení pro všechny firmy bez ohledu na 

jejich velikost a rozsah poskytovaných služeb. 

Díky našemu CALL CENTRU, se dovoláte bez jakýchkoli dalších poplatků za zvýhodněné ceny kdykoli a kamkoli. 

Základem naší práce jsou nulové poplatky ze pevné linky, 100% dostupnost všech čísel a plně automatický provoz 

zajištěný pečlivě propracovaným administračním rozhraním jehož obsluhu zvládne opravdu každý.  

MUSÍTE MÍT CALL CENTRUM ? 

Záleží Vám na počtu zákazníků ? 

Chcete všechny informovat o Vaší společnosti ? 

Znamená pro Vás Vaše společnost prestiž ? 

Chcete nabídnou všem a všechno ? 

Je pro Vás důstojný přístup k zákazníkům prioritou? 

Požadujete detailní přehledy o telekomunikačních nákladech? 

Rádi by jste směřovali zákazníky bez čekání přímo ? 

Chcete, aby se zákazník dovolal vždy kompetentní 

osobě/zaměstnanci ? 

Pokud jsou Vaše odpovědi ano, pak je na snadě věnovat této 

nabídce chvilku času. Jistě se to vyplatí ... . Věřte nám ! 

 

JAKÉ TO PŘINESE VÝHODY ? 

Virtuální CALL CENTRUM pracuje nepřetržitě bez vedlejších nákladů za údržbu a energie. Jeho běžná pořizovací 

cena může dosáhnout až několik desítek tisíc Kč přičemž u nás NEPLATÍTE ZŘIZOVACÍ ANI UDRŽOVACÍ POPLATKY.  

Jako další výhody využití našich služeb považujeme : 

• VÝBĚR ČÍSEL Z KTERÉKOLI OBLASTI (KRAJE) ČR ZDARMA 
• ÚSPORA NÁKLADŮ AŽ 40% DÍKY EFEKTIVNÍMU VYUŽITÍ ÚSTŘEDNY 
• ŽÁDNÉ SKRYTÉ POPLATKY 
• KOMPLETNÍ SLUŽBY ÚSTŘEDNY S NON STOP PROVOZEM 
• PŘESMĚROVÁNÍ ČÍSEL ZDARMA 
• SLUŽBY PRO VOLAJÍCÍ NA PROFESIONÁLNÍ ÚROVNI 
• PŘEHLEDY VŠECH ČINNOSTÍ ÚSTŘEDNY ON-LINE ZDARMA 
• INTUITIVNÍ PROPRACOVANÁ ADMINISTRACE 
• TECHNICKÁ PODPORA 
• VOLÁNÍ A FAXOVÉ PŘENOSY MEZI ČÍSLY ZDARMA 
• PLNÁ ZASTUPITELNOST KOHOKOLIV 
• CÍLENÉ SMĚROVÁNÍ DLE POŽADAVKŮ VOLAJÍCÍCH ZDARMA 
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CO POTŘEBUJI K PROVOZU ÚSTŘEDNY ? 

Asi Vás překvapíme ale NEPOTŘEBUJETE VŮBEC NIC. Pokud chcete využívat všechny služby ústředny, pak je nutné  

mít pouze připojení k internetu od rychlosti 1Mb/sec. Je to opravdu snadné ... 

 

NEPOTŘEBUJETE LIDSKÉ ZDROJE ! 

Naše služby jsou provozovány plně automaticky bez nutnosti zásahu lidského faktoru 

v jakékoli situaci. Dohledové centrum naší společnosti se stará o bezporuchový chod 

ústředny nepřetržitě a proto je zajištěn její bezporuchovost a 100% funkčnost za 

kterou plně odpovídáme.          

JAK VYUŽIJI ÚSTŘEDNU ? 

Dovolte nám představit modelové situace z běžného obchodního prostředí. Tyto 

namátkové situace jsme pro Vás připravily na čísle 245 007 020, kde jsou Vám k 

dispozici nepřetržitě. Veškerá činnost na této lince je pouze demonstrační a proto se 

nelekejte v případě přepojení na "domnělou" osobu.  

CO LUXUSNÍ ÚSTŘEDNA UMOŽŇUJE? 

• Mít jediné číslo, na kterém budou dostupní všichni pracovníci bez ohledu na to, kde se právě nacházejí. 
• Při odchozích hovorech volba nejlevnější cesty hovoru dle volaného čísla pro snížení nákladů. 
• Snížení nákladů při hovorech do zahraničí (volba nejvhodnějšího operátora, nebo možnost pořízení 

zahraničního čísla, přes které se hovory uskuteční). 
• Možnost sestavit víceúrovňové menu, které volajícímu přehraje základní informace a navede ho na osobu 

či skupinu odpovědnou za danou oblast. 
• Lze nastavit skupiny příjemců (operátorů) a určit, mají-li se vytáčet simultálně, postupně či dle délky 

čekání. 
• V případě nespojení hovoru lze nastavit automatické přesměrování na další kompetentní osobu či 

skupinu. 
• V případě nedostupnosti telefonního čísla lze ukládat hlasové zprávy a ty rozeslat emailem. 
• Nahrávat hovory a vést podrobné statistiky, z nichž lze např. zjistit průměrnou čekací dobu volajících, 

vytíženost příjemců atd. 
• Vytvoření skupin volajících (např. VIP zákazníci volají přímo, některé skupiny volajících jsou spojovány jen 

v určitém časovém rozmezí např. 7:00 - 18:00, atd.) 
• Snadná konfigurace přes webové rozhraní, VoIP, či propojení s gateway. 
• Možnost přiobjednat pozici v GSM bráně, kam lze umístit vlastní SIM kartu. Umožňuje volání v rámci 

paušálu (v rámci firmy zdarma). Vhodné pro spojení s techniky v terénu. 
• Volajícího či volaného lze přepojit do hlasové zprávy i akcí v průběhu hovoru. Velice vhodné pro 

zaznamenání důležitých údajů/úkolů. (Např. potřebujete-li na základě telefonátu vytvořit nabídku a poslat 
ji zákazníkovi, přepojíte se na vytvoření hlasového úkolu, k němuž se zaznamená číslo volajícího a úkol se 
předá zvolenému oddělení vaší firmy.) 

• Řečový syntetizér převede psaný text na nahrávku lidským hlasem jediným kliknutím. (Vhodné při 
vytváření menu a při krizových situacích, kdy je potřeba přehrát speciální informaci.) 
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VAŠE MÍSTO PODNIKÁNÍ NEROZHODUJE 

Opravdu! Pokud máte sídlo Vaší společnosti kdekoli, tak si jej 

jednoduše upravte, změňte a nebo si rovnou vytvořte své pobočky 

bez ohledu na jejich fyzickou existenci. 

Stačí si jen vybrat v jakém kraji (městě) chcete mít zřízenu linku, 

aktivovat službu a je to. Počet linek v krajích, městech apod. je 

omezen pouze typem základní funkcionality. Jiná omezení 

nemáme. Záleží tedy jen a pouze na Vás kam se Vám lidé dovolají a jak s nimi ústředna bude dále nakládat. 

 

CO ÚSTŘEDNA ZVLÁDNE ? 

Pokud máte obavy o technické možnosti ústředny, pak jsou Vaše obavy zbytečné. 

Ústředna v jakýkoli okamžik svého provozu, dokáže obsluhovat všechny linky a volající současně s perfektní 

kvalitou hovoru a to přesně dle Vámi nastavených požadavků.  

 
CO ZNAMENÁ VIRTUÁLNÍ CALL CENTRUM ? 

Znamená to, že si můžete nechat zaregistrovat vlastní číslo pevné linky (případně nechat převést vaše stávající), 
které se stane vaším call centrem konfigurovatelným přímo přes webovou stránku. Vy sami si pak jednoduše 
nastavíte, co uslyší lidé po vytočení Vašeho čísla. Například volajícího uvítáte a sdělíte mu, kam se dovolal. Dále ho 
necháte vybrat, do jakého oddělení chce přepojit a hovor se podle jeho volby přesměruje. Pokud volaný nezvedá 
telefon, nebo je již po pracovní době, může zákazník zanechat hlasovou zprávu, která Vám přijde na e-mail ve 
formátu mp3. 

 

PŘIDEJTE SE K NÁM - SLUŽBY ÚSTŘEDNY VYUŽÍVAJÍ 

             
 

 

JAKÁ JE CENA ZA TYTO SLUŽBY ? 

Popis služby  
  

Cena programu v K č 
  

Typ programu : Standard Business VIP 

Základní funkcionalita  750 Kč 1500 Kč 10000 Kč 

Počet telefonních linek (maximáln ě) 5 20 9999 

Server  sdílený  sdílený vyhrazený  
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Doplňkové služby :  

Nahrávání hovor ů 200 Kč 500 Kč ZDARMA 

Řečový syntetizér  250 Kč 125 Kč ZDARMA 

Skupiny volajících  200 Kč ZDARMA ZDARMA 

Synchronizace s MS Exchange  300 Kč 300 Kč ZDARMA 

Spoj m ě  200 Kč 300 Kč ZDARMA 

Upozor ňování na p říchozí hovory  200 Kč 200 Kč ZDARMA 

GSM pozice  300 Kč 150 Kč ZDARMA 

Vzkazy na email  100 Kč 50 Kč ZDARMA 

Skrytá p řepojení na jakékoli číslo  ZDARMA ZDARMA ZDARMA 

Faxová linka*  ZDARMA ZDARMA ZDARMA 

Nahrání hlášení úst ředny profi hlas**  25 Kč/slovo 25 Kč/slovo 25 Kč/slovo 

Nahrání vlastních hlas ů (MP3) ZDARMA ZDARMA ZDARMA 

   *  Je třeba vlastnit faxový přístroj.                                                ** Minimální rozsah objednávky hlasu je 1500 Kč. 
Uvedené ceny jsou za 1 kalendářní měsíc. Ceny jsou uvedeny bez DPH.  

 

JAK SLUŽBU OBJEDNAT ? 

Pro plnou aktivaci stačí vyplnit základní formulář objednávky na adrese : 

https://admin.luxusniustredna.cz/zaregistrovat a o vše ostatní se postaráme za Vás.  

Testovací provoz od nás máte na 14 dní zcela ZDARMA ! Pokud si nejste jisti co 

objednat, zavítejte na http://luxusniustredna.cz/vyberte-si/ , kde Vás seznámíme s 

naší nabídkou, nebo nám přímo zavolejte. Jsme tu pro Vás ! 

SLUŽBY PROVOZUJE : 

   SÍDLO SPOLEČNOSTI : 

   Přímá 1650/15 

   150 00 - Praha 5                   IČ  : 24813664 

   Tel.: +420 245007010         DIČ: CZ24813664 

EMAILOVÉ KONTAKTY : 
 
Technická podpora : podpora@luxusniustredna.cz  
Obchodní oddělení : objednavky@luxusniustredna.cz  
Správa serverů         : server@luxusniustredna.cz  

 

Děkujeme za Váš čas věnovaný této nabídce a jsme Vám kdykoli k dispozici. 


